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Møte med referansegruppen for analyse 21.03.2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse, med kommentarer og 

innspill fra møtet: 
 

1) Gjennomgang av vedlagte skisser 

Utgår pga sykdom. 

 

2) Import/masseoppdatering:  

a. Gjelder dette import av hele analysen (dvs opprettelse av nye analyser) eller bare 

analyseresultat på eksisterende analyser? 

Innspill fra møtet: Gjelder først og fremst import av resultat på eksisterende analyse. 

 

b. Importere til en (samle)analyse, eller til mange separate analyser samtidig? Alle 

analysene det importeres til må uansett ha samme type. 

Innspill fra møtet: Import til en analyse (med flere objekter/prøver med egne resultatfelter). 

 

c. Skal det være mulig å opprette prøver basert på import? 

Innspill fra møtet: I utgangspunktet ikke behov for dette, gitt at masseopprettelse av prøver 

blir veldig enkelt å utføre i løsningen. 

 

d. Hva er grunnlaget for importen (excel-ark, annet)? 

Innspill fra møtet: Typisk excel. 

 

e. Hvor mye/ofte vil import bli brukt? 

Innspill fra møtet: Vil variere veldig, avhengig av bruker. 

 

3) Det er ønskelig at analysetypene kun tilhører en kategori. Dette stemmer for alle 

analysene, unntatt Tynnsjiktkromatografi som tilhører kategoriene Artsbestemmelse og 

Tekstil- og fiberanalyse. Kan denne tilhøre kun en kategori, eventuelt gi disse to ulike 

navn eller lignende? 

Innspill fra møtet: Det er nyttig at analysetypene kan tilhøre flere kategorier, da det vil gjøre 

det enklere å gjenbruke analysetype i flere sammenhenger. Det at foreløpig liste kun 

inneholder ett slikt tilfelle, betyr ikke at det ikke kan komme flere, da listen ikke er 

uttømmende. 

 

4) I dagens lavanalyse er det mulig å skjule enkelte eller alle feltene. Er dette funksjonalitet 

som skal videreføres i ny analysemodul (kun for denne typen analyser)? 

Spørsmålet utgår da det allerede er besluttet at det skal være mulig å skjule felter. 

 

5) Dersom laboratorienavn endres, skal det nye eller gamle navnet vises på analyser som 

allerede er registrert (med gammelt navn)? 

Innspill fra møtet: Må vise laboratorienavn slik det var når analysen ble registrert. Søk på 

laboratorienavn må returnere begge deler (gammelt og nytt). 

 

6) Hvilke søk på analyser er det behov for? 
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Innspill fra møtet: Må vente litt med dette punktet, men ser i alle fall behov for oppslag på 

analysetype, analysested/lab, tidsrom for analyser, utført av (egentlig alle faste felter i 

analysen). Også søk i kommentarfelt. Det må være mulig å kombinere objektdata og 

analysefelt i søket. Ser ikke behov for å kunne søke i vedlegg. 

 

7) Skal objektsøk også returnere prøveobjekter? Eventuelt eget prøvesøk? 

Innspill fra møtet: Ja, objektsøk må også kunne returnere prøveobjekter, men det bør være 

mulig for bruker å velge dette. 

 

8) Hva er forskjell på F2 og F6 i kravspek? 

Innspill fra møtet: Litt usikker på forskjell, men anser begge som ivaretatt gjennom forslag til 

løsning (valg av analysekategori bestemmer hvilke analysetyper som listes, 

brukerstyrt/fagstyrt konfigurering av hvilke analysetyper som skal vises). 

 

9) Hvilken funksjonalitet tenkes med F8? Er dette (manuell) endring av resultat, eller er det 

tenkt at vi skal implementere en kalibreringsfunksjon? 

Innspill fra møtet: Må kunne registrere (radio)karbonår, kalenderår (kalibrert verdi), samt 

hvilken kalibreringskurve som er benyttet. MUSITbasen skal ikke ha funksjon for kalibrering 

eller integrasjon mot OxCal. 

 

10) Skal analysestedene inn som noder i magasinet (slik at det er mulig å registrere flytting 

til analysested)? 

Innspill fra møtet: Ser ikke helt behovet, uheldig å fylle opp magasinet med laboratorienavn. 

Kan være mer relevant for analyser som utføres internt ved museet enn ved analyser som 

utføres av eksterne laboratorier. Ofte vil det ikke være noe igjen å plassere i magasinet etter 

en ekstern analyse. Vil kanskje avhenge av analysetypen. 

 

11) Jf. beslutning om at kun bruker med admin-rettighet kan endre eller legge til 

analysetyper – opprettholde krav eller åpne for at alle med tilgang til analysemodul kan 

gjøre dette? 

Innspill fra møtet: Det bør være en person med admin-rettighet som oppretter nye analyser, 

ellers vil det fort bli rot. Det vil kun være snakk om opprettelse av analyser med 

standardfelter. Andre analyser må meldes inn til utviklingsteamet. 

 

12) Hvilke tilgangsnivåer er det behov for i analysemodulen? 

Innspill fra møtet: Trenger ikke egne tilganger for analyse, kun generell les, skriv, admin. 

 

Utkast – skisser: 

<Kommer senere> 

 

 


