
Underlag til møte i 
referansegruppen 19.10.2016 



Ikon - kontroller og observasjoner 

Er det behov for å synliggjøre 
om det finnes utførte 

observasjoner eller kontroller på 
noden? 

Er det behov for å synliggjøre 
om det finnes utførte 

observasjoner eller kontroller? 



Forklaring til ikoner 

Forklaring til ikonene: Legge på 
tooltip som vises når muspeker 

holdes over ikonet? 

Forklaring til ikonene: Legge på 
tooltip som vises når muspeker 

holdes over ikonet? Annet? 

Legge inn 
ikonene her 

(istedenfor +) 
? 

Legge inn 
ikonene her 
(istedenfor 

eller i tillegg 
til+) ? 



Sortering av lister 
Kontroller og observasjoner 

Sortere på utført dato med nyeste 
øverst? Eller registrert dato? 



Sortering av lister 
Liste med objekter 

Sortere på Museumsnr, deretter 
Unr, deretter Term/Artsnavn? Eller 

sortere på Term/Artsnavn først? 



Sortering av lister 
Liste med noder 

Sortere på Type, deretter Navn? 
Eller kun sortere på Navn? 



Filtrering av liste 
Kontroller og observasjoner 

Beholde valg gjort av bruker? 
Eller gå tilbake til visning av 

både obs. og kontroll (som nå)  



Filtrering/visning av lister 
Liste med noder og objekter 

Spørsmål, se neste side 



Visning av liste med noder og objekter 

• Beholde filtrering valgt av bruker ved navigering frem og 
tilbake? 
– Nå blir det automatisk valgt visning av noder 

• Automatisk skifte til annen visning dersom valgt visning 
resulterer i tom liste? 
– Kan virke forvirrende, er motstridende til første punkt 

• Skal det være mulig å kunne se både noder og objekter 
samtidig i en liste? 
– Hvordan skal i så fall dette vises (se alternativ neste sider)? 

– Skal dette være standard visning? 

 

 



Vise noder og objekter samtidig 

Alternativ 1, to lister, en med 
noder og en med objekter 



Vise noder og objekter samtidig 

Alternativ 2, en felles liste 

/ Rom 

/ Rom 

/ Rom 

- 1 - Husflue 

- 2 - Spyflue 

- Bendelorm 



Plukklisten – forenkling 

Forvirring om behov for 
avkrysning for å kunne bruke 

ikoner over listen, samt 
forvirring om bruk av ikoner i 

listen opererer på flere 
avkryssede eller ikke. 

Forslag: Ikoner i listen fjernes. 
Ved bruk må man alltid krysse 

av en eller flere. Kun ikoner over 
listen som utføres på det som er 

avkrysset. 

Tall bak sjekkboks som 
viser antall valgte 



Ikon i meny for plukklisten 

2/3 2/3 

2 

3 

onclick 

Plukkliste 2/3 
onclick 

Objekter     2 
Noder          3 

Alternativ 1 

Alternativ 3 

Alternativ 2 

Plukkliste 2/3 

Tooltip på tall/ikon 
med tekst 

«Objekter»/«Noder».  

Tooltip på tall/ikon 
med tekst 

«Objekter»/«Noder».  

2 3 



Synliggjøre at noe er lagt til plukklisten 

Ikon på objekter/noder som ikke er lagt til plukklisten 

Alt 1: Ikon får hake (check) når objekt/node er lagt til plukklisten 

Alt 2: Ikon blir grått når objekt/node er lagt til plukklisten 

Ikon på menylinjen blinker/pulser når det legges noe til plukklisten 

Alt 3: Uendret ikon, det gis melding til bruker om at  
noden/objektet allerede ligger i plukklisten 



Flytting for enkelt? 

• Skal det være spørsmål til bruker før flyttingen utføres (Vil du 
flytte X til Y)? 

• Merk at dagens melding om flytting (der man må klikke OK) 
ønskes erstattet med melding av type «banner» som vises en 
kort stund og deretter blir borte av seg selv (ingen klikking). 

 

 



Start-sted for flyttedialog 

• I dag: Starter alltid på toppnivå 

• Ønske:  
– Vise parent ved flytting av en node eller objekt 

– Laveste (nærmeste) felles node ved flytting av flere noder eller 
objekter 

• Er dette den beste løsningen? 
 

Eksempel: 

- Flytte skap fra Forskningsværelset  Start-sted: Forskningsværelset 

- Flytte objekter fra Soppskapet  Start-sted: Soppværelset 

- Flytte objekter fra Hylle 48 og Skap K11 (står i forskjellige rom)  Start-
sted: Bygningen som rommene er del av 



Hva skal vises i plukklisten etter flytting? 

• I dag: Beholder innhold og avkrysninger, plasseringen til det 
som er flyttet skal oppdateres  

• Innspill 1: Fjerne markering i plukklisten av objekter/noder 
som er flyttet 

• Innspill 2: Flyttede noder/objekter fjernes fra plukklisten etter 
utført flytting 

 

• Beholde som nå eller endre ihht innspill 1 eller 2? 



Visning av antall noder og objekter 

I dag: Viser 
ingen tall på 

toppnivå 

Skal antall objekter og noder også 
vises på toppnivå? Merk at aggregert 
tall vil vise alle objekter i magasinet 

Alle andre 
nivåer:  



Lengde og bredde på noder 

• I dag: Kan registrere areal (fra-til) og høyde (fra-til) 

• Ønske: Mulighet for å registrere lengde og bredde, areal 
beregnes dersom disse er oppgitt, ellers kan areal oppgis 

 

• Skal dette endres, eller beholde som implementert? 

 
Diskutert i møte 5. januar, har ikke notert årsaken til at vi endte med areal 
istedenfor lengde og bredde. 



Rapport til KD og artsnavn 

Rapport til KD 

• Benytter areal (fra) registrert på noder av type rom, er dette 
riktig, eller skal vi bruke areal (til) dersom dette er registrert? 

• Hvilket tilgangsnivå må bruker ha for å få tilgang til denne 
rapporten (Administrator, Bruker, Les)? 
 

Bruk av Artsnavn i magasinet 

• Hvilken del av artsnavn skal benyttes ved visning av 
naturhistoriske objekter i magasin? 



«Huske hvor man har vært» 

• Innspill om at det er tungvint at det hele tiden vises toppnode 
når man går tilbake til magasinvisning etter å ha vært innom 
plukklisten (kontekstbytte) 

• Forslag: Systemet husker hvilken node som var valgt før 
kontekstbytte, når man klikker på «Magasin» i toppmeny, 
vises noden man var inne på før man byttet kontekst 


