Opplæring i Analyse og Prøve del 1
Av Eirik Rindal,03/09-2017

Vi bruker testmiljøet til å kjøre opplæring:
https://musit-test.uio.no

Opplæringen inneholder følgingene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opprett en analyse fra et objekt
Endre en analyse
Opprett en prøve fra et objekt
Endre en prøve
Opprett en prøve fra en prøve fra objektvisning
Legg en prøve i magasinet
Opprette en analyse fra plukk listen
Opprette en prøve fra plukk listen

1. Opprett en analyse fra et objekt
(1 &2) Søk opp et objekt du ønsker å opprette en analyse på.

 3. Klikk på objekt for å få frem objektvisning
 4. Klikk på «Ny Analyse»

•

Vi skal gjøre en dateringsanalyse:












5. Velg Datering i rullegardinmenyen «Type Analyse»
6. Velg Radiokarbondatering i rullegardinmenyen
7. Velg Datering i rullegardinmenyen «Formål med analysen»
8. Velg Analysen påbegynt i rullegardinmenyen «Status på analysen»
9. Velg Arkeologiske forskingslaboratorie i rullegardinmenyen «Analysested»
10. Skriv «Esak12» i «Saksnummer» feltet
11. Skriv en kommentar i «kommentar» feltet
12. Skriv inn ditt eget navn i «Navn» feltet
13. Velg Analysert av i «Rolle» feltet
14 Velg 13.12.2017 i «Dato» feltet

Resultat delen av analysen:






15. Skriv inn 15000 navn i «Estimert alder» feltet
16. Skriv inn 75 i «Standardavvik» feltet
17. Skriv inn www.gammel.com i «ekstern kilde» feltet
18. Skriv en kommentar i «kommentar» feltet








19. Klikk Ja på «Klausulering» knappen
20. Skriv inn navnet ditt i «Klausulert for» feltet
21. Skriv inn Pågående forskning i «Årsak til klausulering» feltet
22. Skriv inn ESak14 i «Saksnummerfeltet» feltet
23. Velg 21.04.207,3 i «Sluttdato» feltet
24. Klikk på lagre knappen

 25. Klikk på Gå til Objekt linken

 26. observer at analysen er lagt til som hendelse på objektet.

2. Endre en analyse
Vi skal nå endre den analysen vi lagde i oppgave 1.
 26. Klikk på analysen
.

 27. Klikk på «Endre» knappen

 Velg Analyse ferdig i «status på analysen» feltet

 Klikk på «Opphev klausulering»

 28. Skriv inn ditt nav i «Opphevet av»
 29. Skriv Forskningen avsluttet i «Årsak til oppheving» feltet
 Klikk på «Lagre»

3. Opprett en prøve fra et objekt
(1 &2) Søk opp et objekt du ønsker å opprette en analyse på.

 3. Klikk på objekt for å få frem objektvisning
 4. Klikk på «Ny Prøve»

Vi skal ta en Parasitt prøve











5. Skriv inn ditt eget navn i «Navn» feltet
6. Velg Utført av i «Rolle» feltet
7. Velg 13.09.2017 i «Dato» feltet
8. Skriv ER 998 i «PrøveID» feltet
9. Skriv Helse 10 i «Ekstern ID» feltet
10 Skriv www.Sykdomsfri.no i «Kilde for ekstern ID» feltet
11. Velg Parasitt i «Prøvetype» feltet
12. Velg Endoparasitt i «Prøveundertype» feltet
13. Skriv Satt i øregangen i «Beskrivelse av prøve» feltet











14. Velg Intakt i «Status» feltet
15. Skriv 12 i «Prøvevolum/vekt»
16. Velg hg i «Velg enhet» feltet
17. Velg Lynlåspose plast (LDPE) i «Lagringskonteiner» feltet
18. Velg Fysiologisk saltvann i «Lagringsmedium» feltet
19. Velg Drilling i «Behandling» feltet
20. Klikk på Ja i «Har restmateriale» knappen
21. Skriv en kommentar i «Kommentar» feltet
22. Klikk på «Lagre»

4. Endre en prøve fra et objekt
Finn et objekt som har en prøve (det kan være samme objekt og prøve som i oppgave 3)

 1. Klikk på «Prøver», for å få opp lista med prøver som er knyttet til objektet

 2. Klikk på prøve

 3. Klikk på «Endre Prøve»
Du vil nå få muligheten til å en endre på en del felter av prøven, men ikke hva slags type det er.

 Velg Degradert i «Status feltet»
 Gjøre andre endringer som du vil
 Klikk på «Lagre»

5. Opprett en prøve fra en prøve
Prøver kan opprettes fra prøver. Selve skjemaet for å registrere prøve type osv. er identisk med det
man bruker for å opprette en prøve fra et objekt (Oppgave 3).

Finn et objekt som har en prøve (det kan være samme objekt og prøve som i oppgave 3)

 1. Klikk på «Prøver», for å få opp lista med prøver som er knyttet til objektet

 2. Klikk på prøve

 3. Klikk på «Opprett prøve»

• 5. Legg merke til at det nå vises at denne prøver har sitt opphav i en annen prøve
 Prøv på egenhånd å opprette en «Vev» prøve, fyll ut de data du mener er relevante
På tilsvarende vis kan man opprette en analyse på en prøve.

6. Plasser en prøve i magasinet
Finn et objekt som har en prøve (det kan være samme objekt og prøve som i oppgave 3)

 1. Klikk på «Prøver», for å få opp lista med prøver som er knyttet til objektet

 2. Klikk på handlevognen for å legge prøve i plukklisten

 3. Velg prøven i plukklisten (hak av)
 4. Klikk på «Flyttebilen»

 5. Naviger deg igjennom magasinet til du kommer dit du vil plassere prøven
 6. Klikk på «Flytt hit»
Prøven er plassert i magasinet. Ved å gå inn i magasinmodulen kan man nå finne prøven.

 7. Klikk på magasin modulen og naviger deg frem til riktig node
 8. Klikk på «Prøver»
 9. observer prøven

7. Opprett en analyse fra et Plukklisten

(1 &2) Søk opp et objekt du ønsker å opprette en analyse på.
 3. Klikk på «handlevognen» for å legge den i plukklisten
 4. Observer at du nå har ett objekt i plukklisten
 4. Klikk på «plukklisten»

 5. Velg objektet i plukklisten
 6. Klikk på «mikroskopet»
Du vil nå komme til den vanlige siden for å opprette en analyse. Hvis du vil kan du nå opprette en
analyse slik som du vil.

8. Opprett en analyse fra et objekt

(1 &2) Søk opp et objekt du ønsker å opprette en analyse på.
 3. Klikk på «handlevognen» for å legge den i plukklisten
 4. Observer at du nå har ett objekt i plukklisten
 4. Klikk på «plukklisten»

 5. Velg objektet i plukklisten
 6. Klikk på «Reagensrøret»
Du vil nå komme til den vanlige siden for å opprette en prøve. Hvis du vil kan du nå opprette en
prøve slik som du vil.

