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Skisser magasinpilot 



Registrere eller endre egenskaper for node 

Valg for å angi 
tilstrekkelig 

bevaring vises kun 
når type=rom 

Valg for å angi 
tilstrekkelig sikring 

vises kun når 
type=rom 

Skissen viser 
skjermbilde for endring 

eller registrering av 
egenskaper for node 



Egenskaper for node – avklaringer 

• Rekkefølge på felter ok (jf. skisse)? 

• Ledetekster til felter ok (jf. skisse)? 

• Hvilke felter skal være påkrevd? 

• Felt «Navn» 
– Skal det være noen begrensninger på hvilke tegn som kan 

benyttes? 

– Lengde på felt tilsvarende som i dag? 

• Felt «Areal» 
– Hvilken måleenhet skal benyttes (m2 eller cm2)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 



Egenskaper for node – avklaringer 

• Felt «Høyde» 

– Hvilken måleenhet skal benyttes (m eller cm)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 

• Felt «Adresse» (type Organisasjonog Bygg) 

– Skal adresse være påkrevd (for Bygg og Organisasjon)? 

– Skal postnummer og postadresse vises? Adresse vil være 
ett tekstfelt (som i dag) 



Egenskaper for node – avklaringer 

• Felt «Temperatur» 

– Hvilken måleenhet skal benyttes (Celcius)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 

– Begrensning på maks-/minimumsverdi? 

• Felt «Fuktighet» 

– Hvilken måleenhet skal benyttes (prosent)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 

– Begrensning på maks-/minimumsverdi? 



Egenskaper for node – avklaringer 

• Felt «Inertluft» 

– Hvilken måleenhet skal benyttes (partialtrykk)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 

– Begrensning på maks-/minimumsverdi? 

• Felt «Lysforhold» 

– Hva skal registreres? Lysstyrke? Annet? 

– Hvilken måleenhet skal benyttes (lumen)? 

– Kun heltall eller desimaler? 

– Kun ett tall eller intervall? 

– Begrensning på maks-/minimumsverdi? 



Egenskaper for node – avklaringer 

• Felt «Renhold» 

– Hva skal registreres og hvordan? 

• Hvilke felter trenger hjelpetekst (utover angivelse av 
måleenhet)? 



Plukklisten 



Se på eller opprette observasjon 

Viser liste med 
observasjoner 
på valgt node 



Se på eller opprette kontroll 

Viser liste med 
kontroller på 

valgt node 



Kontroll og observasjoner i samme liste 

Viser liste med 
kontroller og 

observasjoner 
på valgt node 

Kan velge 
hva som 
skal vises 



Observasjoner og kontroller - avklaringer 

• Ett vindu som viser både observasjoner og kontroller 
på valgt node, eller to vinduer; ett som kun viser 
observasjoner og ett som kun viser kontroller? 

• Hvilken informasjon skal vises i listen over 
observasjoner? 

• Hvilken informasjon skal vises i listen over kontroller? 



Opprette observasjon 



Opprette observasjon - avklaringer 

• Skal det skilles på observasjoner av type 
«Miljøobservasjon» og «Skadedyrobservasjon»? 

• Skal det være egne felter for registrering av 
identifikasjon, livssyklus, antall og felles på 
skadedyrobservasjon? 

• Skal det være egne felter for registrering av de ulike 
typene miljøobservasjoner (temperatur, fuktighet, 
lysforhold, inertluft, renhold, gass, mugg)?  

• Skal det være mulig å registrere flere miljøobservasjoner 
samtidig (eks. både fukt og mugg)? Hvis ja, skal disse 
lagres som en eller to observasjoner? 



Opprette kontroll 



Opprette kontroll - avklaringer 

• Skal det være mulig å registrere flere kontroller 
samtidig (eks. både spritkontroll og miljøkontroll)? 

– Hvis ja, skal disse lagres som en eller to kontroller? 

• Skal det være egne felter for registrering av de ulike 
typene kontroller (skadedyrkontroll, spritkontroll, 
miljøkontroll, kontroll av beholder)?  


