
 
Ny medlemsfömån - Epson V850 Pro skanner 

För att kunna mera praktiskt hjälpa till med föreningarnas digitala arbete har Fsh/Digihem införskaffat 

en Epson V850 Pro skanner. Behovet att konvertera analogt till digitalt har minskat då det vi idag 

producerar redan är digitalt, både text och bild. Utbudet av skannrar har därför minskat, speciellt när 

det gäller de s.k budgetversionerna medan de dyrare skannrar som används av arkiv och större 

organisationer finns kvar.  Det här har gjort att de skannrar som nu finns till salu, och som klarar av att 

skanna bra digitala versioner av fotografier, är relativ dyra.  

Tanken är att medlemsföreningarna kan låna den nyinköpta Epson skannern för olika projekt och 

lånetidens längd kommer att vara beroende av den allmänna efterfrågan. Skannern finns nu tillgänglig i 

Österbotten och under det här året ska vi utreda vilket behov av en skanner det finns i andra regioner 

och möjlighet att skaffa fler skannrar. 

Mera information om skannern, låneavtal mm får ni genom att kontakta Susanne på Digihem 

 

Info om Katalogen kan ges på distans 

Under våren fortsätter vi med möjligheten att ge information om det nya katalogiseringsprogrammet 

Katalogen på distans. Det går att göra via de s.k videotjänsterna Zoom, Teams eller Google Meets, och 

för många är de här säkert redan bekanta. Efter att nu ha använt dessa en tid så tycker jag personligen 

att Zoom och Meet är de enklast att använda medan teams fungerar bäst (bild, funktioner). Teams 

kräver kanske lite mer övning eftersom det har lite väl många knappar och funktioner som kräver lite 

övning. 

 Att delta i ett möte ät lättare än att vara den som bjuder in till ett möte. Den som deltar behöver 

egentligen endast klicka på den internetlänk som kommer med inbjudan per e-post. Om du känner dig 

osäker på hur de här fungerar så kan vi ta ett   ”testmöte” genom att använda någon av de ovan nämnda 

videotjänsterna. Det finns också en enkel, självlagad, zoom-manual som kan vara till hjälp om man vill 

starta ett möte.  

 

Lokalhistorisk praktik 

Ännu en gång vill jag tipsa om möjligheten att få hjälp med främst det digitala arbetet, genom 

Kulturfondens stipendium Lokalhistorisk praktik (tidigare Kulturarvspraktik) för studerande i musei-

ämnen.  Många studeranden söker nu sommararbete så det här stipendiet är en bra möjlighet för dem 

att få praktik och föreningen att få hjälp med exempelvis katalogisering och eventuellt uppdateringar 

med webbsidan.  

Information om att ni har en praktikplats kan göras via studerandenas ämnesföreningar. men en bra 

början är att sätta ut den på er förenings webbsida. Mera information på Kulturfondens webbsida eller 

klicka här 
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https://www.kulturfonden.fi/2020/02/05/studerar-du-ett-museiamne-pa-en-hogskola-eller-ett-universitet/

