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Media Asset Management

Registrering av publikasjoner i 2008
Husk å registrere publikasjoner fra 2008 i Frida. Frist for registrering er 1. februar. Artikler i
konferanseproceedings i store serier som LNCS, ENTCS eller lignende skal registreres som
tidsskriftartikkel (hvor ”tidsskriftet” heter ”Lecture Notes in Computer Science”). Andre
konferanseartikler skal registreres som ”Del av bok/rapport” og så ”Vitenskapelig
kapittel/artikkel”. Boken er da selve konferanseproceedings og skal registreres før artikkelen
kan registreres. Forlaget er viktig her. Be om hjelp (frida@uib.no, bezem@ii.uib.no) i tilfelle
du trenger det. Aldri gi opp!
Refusjon av middager
Refusjon av middager med gjester i jobbsammenheng er bundet til strenge regler. En av disse
er at man oppfører navn på alle som har vært med. Hvis man ikke gjør det, får man ikke
refusjon.
Budsjett 2009
Budsjett for 2009 ble behandlet på instituttrådsmøte den 28. januar, og godkjent. Siden vi per
i dag har et akkumulert overskudd på ca. 3,5 mio har vi budsjettert med 1,1 mio i underskudd.
Dette blir brukt bl.a. til å dekke økte lønnskostnader, som delvis skyldes et veldig godt
lønnsoppgjør i 2008, og delvis en økning i antallet midlertidig ansatte (postdok til
visualisering). Utgifter i forbindelse med husleie har økt med over 17%. Ellers er det ikke
store endringer i forhold til fjorårets budsjett. Jeg vil med dette varsle om knappere tider,
siden vi ikke kan fortsette med underskudd i mange år fremover.

Innovasjon i Bergen

Interesserte kan henvende seg til GeirAnton.Johansen@ift.uib.no

Media Asset Management
Snart kan UiB-ansatte dele sine videoopptak med forskere fra hele verden.
Les mer i På Høyden http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=42538
Onsdag 28. januar blir det arrangert et informasjonsmøte om MAM-prosjektet
(Media Asset Management), et database- og arkiveringssystem for audiovisuelt materiale.
Startidspunkt kl. 10.00 i lab. 205 på U. Pihl.
Det er avgrenset med plasser, og de som ønsker å delta kan melde seg på til Terje Thue ved
Institutt for informasjons- og medievitenskap på e-post Terje.Thue@infomedia.uib.no

