
Tildelt beløp: 180 000
Varighet: Treårig
Kategori:

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Høgskolen i Telemark / 971544929

Postboks 203
3901 Porsgrunn

Institusjonens leder

Petter Aasen

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Frode Bakken
90660423 / frode.bakken@hit.no

Mål for prosjektet
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer
til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av
avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter.
En av Norges eldste aviser "Varden" 1874-1917 representerer prosjektets
basismateriale
Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av App for lesing av "Varden" og
denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.

Rapportsammendrag
Målgrupper:
Allmenheten og forskningsmiljøer

Innhold og aktiviteter:
Vår/sommer 2013; kravspesifikasjon til app ble definert og det ble invitert til
anbudskonkurranse, fire forskjellige leverandører ble bedt om å komme med tilbud
på utvikling av app på Android og iOS plattform

Høsten 2013 ble innkomne tilbud vurdert og valget falt på Visiolink i Danmark som
har gode referanser til tilsvarende prosjekter i Skandinavia og Europa, bla.
Aftenposten, Göteborgs-Posten og Aftonbladet, se
http://www.visiolink.com/#!page=visio&id=1185 for nærmere presentasjon av firma

Desember 2013; besøk ble gjennomført hos Visiolink i Århus, idéutvikling og
skisse til design ble utformet

Vinter/vår 2014; bearbeiding av råmateriale, designutvikling av app
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Vår/sommer 2014:
Informasjonsinnsamling

April-august 2014:
Ca. 25.000 sider av Varden overføres
til Danmark, sider er fra 1874-1905

August-desember 2014:
Apputvikling

Desember 2014 - februar 2015:
Ferdig app testes

På grunn av vesentlig endrede prioriteringer innen høgskolebiblioteket i 2015 har
det tatt tid å ferdigstille prosjektet.

Det er utarbeidet app-løsninger både for Android og IOS.

På grunn av budsjettbegrensninger, har det ikke vært mulig å gå videre med mere
innhold enn Varden i denne fasen.

I løpet av begynnelsen av 2016 vil appen bli lansert i samarbeid med avisa
Varden.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2013
Til dato

31-12-2015

Samarbeidspartnere
Det er ikke registrert noen samarbeidspartnere.

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Prosjektregnskap

Kontrakt med Visiolink - hovedvedlegg sendes på epost og i posten
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