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Møte med referansegruppen for analyse 17.03.2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse: 
 

Status på «hjemmeoppgavene» - hvordan kommer vi i mål? 

 

1) Jf. felt Rolle på analysen: Hvilke andre roller (i tillegg til registrert av, utført av, ansvarlig, 

administrert av, sist oppdatert av, avsluttet av) vil det være behov for? 

 «Registrert av» og «Sist endret av» vil bli satt automatisk av systemet 

2) Er det behov for å registrere noen roller som del av analyseresultatet? F.eks. «Resultat 

registrert av»? 

3) Er det behov for andre roller enn Ansvarlig person (i tillegg til registrert av, utført av, sist 

oppdatert av) på prøven? 

 «Registrert av» og «Sist endret av» vil bli satt automatisk av systemet 

4) Dersom analysen fører til flere analyseresultat, skal det da være mulig å registrere 

klausulering på enkelte av resultatene (ikke alle), eller vil eventuell klausulering omfatte 

alle resultatene av en (samle)analyse? 

5) Skal bruker måtte velge endringsmodus ved visning av eksisterende analyse, eller skal 

analysen automatisk være mulig å redigere når den åpnes/vises? 

6) Gjennomgang av vedlagte skisser, se på rekkefølge/samling av felter, ledetekster mm. 

7) Ved opprettelse av mange prøver i en operasjon, hvilke felter skal være felles for alle 

prøvene, og hvilke må registreres per prøve? 

8) Hvor mye detaljer om objektet/prøven (felter) skal vises når man er inne på 

analysehendelsen? 

9) Ny hjemmelekse: Gjennomgang av analysetypene med tanke på å bestemme endelige 

navn. Vi trenger også engelsk benevning på typene og kategoriene. 

10) 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? 

11) 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)? 

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

allerede er registrert (med gammelt navn)? 

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

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

tenkt at vi skal implementere en kalibreringsfunksjon? 

15) Hvilke tilgangsnivåer er det behov for i analysemodulen? 

16) Hvilke søk på analyser er det behov for? 
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Utkast – registrering av analysehendelse: 
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Utkast – ekstra felter ved klausulering: 
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Utkast – opprette en prøve: 
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Utkast – vise hendelser på et objekt: 

 


