Faggruppe - Entomologi
PRIORITERTE OPPGAVER FREM TIL VÅREN 2015
Per
1

Geir

Innlegging som ikke følger objektnummerserie. Collection. Deponeringsopplysninger for
objekter (utenfor egen samling).

2 Effektivisering av søk på lokalitetsnavn.

Effektivisering av søk på lokalitetsnavn

3 Redigering av datasett/Oppdateringsspørringer. Redigering av
datasett/Oppdateringsspørringer.

4 Feltet «Identifier_string» får ingen verdi ved
nyregistrering i applikasjonen. De får ved
migrering. Feltet er viktig for å kunne søke i
delsamling. Det ble nevnt på møte, men kom
ikke frem i referat (glemte det selv), og er nok
ingen stor sak å ordne, men viktig for oss
likevel.

Fastsetting av koordinater ut fra
kartapplikasjon

5 Å søke frem poster kan ta lang tid. Vi lager flere Collection event. Ad hoc løsning med
resultatoppsett, og opplever at søket noen
«dummy taxon»
ganger kan ta veldig lang tid, og varierer fra dag
til dag. Vil gjerne at det går raskt, om
teknologien tillater det?

6 koordinatvisning. UTM koordinater vises ikke

Felt for Artsobservasjons-ID.

riktig i applikasjonens kart, ok når de vises i
GBIF/Artskart. Vil gjerne at kartfestinga vises,
slik som long/lat, i applikasjonen. Dette er nok
felles for alle i naturhistorie og arbeides kanskje
med?

7
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9
10
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Felt for artsobservasjoner-ID

Utført

Effektivisering av søk på lokalitetsnavn.

2, 2, 7

Dybde (for ferskvannslokaliteter trengs et eget felt for
dybde i tillegg til det eksisterende Altitude, i og med at
ferskvannslokaliteter både har høyde over havet og dybde i
selve lokaliteten)

Redigering av datasett/Oppdateringsspørringer.

3+5, 3, 3

Søkefunksjonalitet med mulighet for å kunne søke opp alle
objekter innenfor en taksonomisk gruppe og/eller innenfor
et gitt geografisk område. Ideelt sett ett søkefelt for
taksonomi og ett søkefelt for geografi. Jeg er usikker på hva
som allerede ligger inne av slik funksjonalitet per i dag, men
klarte f.eks. ikke å søke opp alle arter innen en familie.

Felt for Artsobservasjons-ID.

0, 6, 1

OK.

Lånefunksjonalitet (Utlån (evt. innlån)). Modul eksisterer,
hvordan ligger det an med å få denne til å fungere på
entomologi? [Vurdert til å ligge utenfor faggruppens
mandat]

Collection event. (evnt. ad hoc løsning med «dummy taxon»)

0, 5, 6

OK.

Andre forvaltningsdata (fysisk plassering, tilstandsvurdering
etc. jfr. utredning av forvaltingsmodul). Løsning for fysisk
plassering eksisterer for kulturhistorie, hva må til for å få
tatt i bruk denne på naturhistorie? [Vurdert til å ligge
utenfor faggruppens mandat]

Innlegging som ikke følger objektnummerserie.

1, 0 , 0

OK.

Lånefunksjonalitet (Utlån (evt. innlån)). Modul eksisterer,
hvordan ligger det an med å få denne til å fungere på
entomologi?

Collection. Deponeringsopplysninger for objekter (utenfor egen
samling).

0, 1, 0

OK.

Effektivisering av søk på lokalitetsnavn, generelt en
effektivisering av søk.
Stasjonsnr

Dybde (for ferskvannslokaliteter)

0, 0, 2

OK.

Mulighet for å koble foto og dokumenter til en gruppe av
objekter, ikke bare enkeltobjekter.
Enkel håndbok/brukerhjelp til databasen

Fastsetting av koordinater ut fra kartapplikasjon

0, 4, 0

Stasjonsnr

0, 0, 8

Feltet «Identifier_string» får ingen verdi ved nyregistrering i
4, 0, 0
applikasjonen. De får ved migrering. Feltet er viktig for å kunne søke i
delsamling. Det ble nevnt på møte, men kom ikke frem i referat (glemte
det selv), og er nok ingen stor sak å ordne, men viktig for oss likevel.

OK

