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Referansegruppen for analyse 



Eksport og import av analysedata 

• Spørsmål til eksport av analysedata 
– Eksport pr. analyse? 

– Eksport for flere analyser samtidig? 

– Resultatfelter med i eksporten? 

• Spørsmål til import av analysedata 
– Import til en analyse eller til flere 



Masseopprettelser 

• Flere objekter/prøver i en analyse – hvor ofte skjer dette (i 
forhold til bare ett objekt/prøve i en analyse)? 

• Opprette mange prøver samtidig – hvor ofte skjer dette (i 
forhold til registrering av en prøve fra ett objekt)? 



Flere saksnummer 

Ett felt med kommaseparert liste,  
eller flere felter for registrering av flere saksnummer? 



Dagens plukkliste (for objekter) 



Plukkliste med objekter og prøver 

P43543 Vev/Skinn 

P5137 Parasitt/Ektoparasitt 

Prøvene vises med 
«moderobjektets» Museumsnr, 

Undernr, Term/artsnavn  



Plukkliste med objekter og prøver - alternativer 

• Prøvene vises med «moderobjektets» Museumsnr, Undernr, 
Term/artsnavn  

• Prøvene vises uten noe av objektinformasjonen 

• Prøvene vises med «moderobjektets» Museumsnr, Undernr, 
Term/artsnavn, men objektdata vises etter Prøvenr, Prøvetype 
(mm)  

 

• Må uansett ha eget ikon for prøvene – hva skal dette ikonet 
være?  
– Dagens ikon for objekter:  

• Ikon for Analyse? 



Dagens visning av objekter i magasinet 



Objekter og prøver i magasinet 

Prøvenr          Prøvetype 

P43543          Vev/Skinn 

P5137             Parasitt/Ektoparasitt 

Prøvene vises med 
«moderobjektets» Museumsnr, 

Undernr, Term/artsnavn  



Objekter og prøver i magasinet 

• Prøvene vises med «moderobjektets» Museumsnr, Undernr, 
Term/artsnavn  

• Prøvene vises uten noe av objektinformasjonen, dvs egen 
visning i tillegg til objektvisningen 

 

• Må uansett ha eget ikon for prøvene – hva skal dette ikonet 
være? 
– Dagens ikon for objekter:  

 



Prøve tatt av prøve – visning på objektet 

Skal det indikeres noe vis i 
tabellen dersom det er en prøve 
som er tatt av en annen prøve? 



Visning av prøve med prøveuttak 

• Er det behov for liste på prøvevisningen der  prøveuttak og 
prøver tatt av prøven vises? (Noe tilsvarende som for objekt) 

• Eller skal disse prøveuttakshendelsene listes på objektet 
prøvene er tatt av? 


