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Om denne vejledning
Axiell’s danske supportafdeling har først og fremmest skrevet denne vejledning til undervisere og andre
superbrugere af SARA, som har behov for at kende alle systemets funktioner og indstillingsmuligheder.
Som ny bruger af SARA handler det dog først og fremmest om at blive fortrolig med de grundlæggende
funktioner og registreringstyper. Axiell har udarbejdet en mindre vejledning med titlen ”SARA KvikGuide”.
Denne vil være en umiddelbar hjælp til brugere, som ikke har været på kursus i SARA, samt brugere som
kun sporadisk skal bruge systemet, f.eks. til søgning.
Vejledningen opdateres lejlighedsvist, når funktioner tilføjes eller ændres. Dette vil i reglen ske flere gange
om året, da Axiell Collections benyttes af mange store kulturarvsinstitutioner over hele verden, som alle har
forskellige udviklingskrav til systemet. I det omfang at en funktion skønnes relevant for andre end den
enkelte kravstillende institution, vil Axiell gøre funktionen til en del af standardprogrammellet.
Har man behov for en dybere gennemgang af specielle funktioner i SARA, anbefales det at orientere sig i
den officielle brugermanual til Axiell Collections, som kan tilgås direkte fra systemet.
Vejledningens forslag til arbejdsgange og brug af registreringstyper afspejler leverandørens anbefalinger.
Officielle krav og anbefalinger til registrering i SARA fastlægges og revideres af de danske museer og Slotsog Kulturstyrelsen. Sidstnævnte har udarbejdet en oversigt over anbefalinger til en minimumsregistrering
for hhv. kulturhistoriske genstande, fast kulturarv samt kunst og design. Disse anbefalinger omfatter flere
registreringstyper i SARA (bl.a. Sager og Accessioner). Vær dog opmærksom på, at det kun er museets egen
samling (det interne objektkatalog), der er omfattet af indrapporteringspligt.
Arbejdsgange og terminologi i Axiell’s standardsystem, Axiell Collections, til museer, arkiver og andre
kulturarvsinstitutioner baserer sig på de internationale registreringsstandarder SPECTRUM (museer) og
ISAD(G) (arkiver). Standarden er udviklet og opdateres løbende af CollectionsTrust i Storbritannien. I lighed
med en række andre systemleverandører til kulturarvsinstitutioner er Axiell officiel SPECTRUM- partner og
tilpasser som sådan Axiell Collections til denne registreringsstandard.
Til allersidst beskrives også Axiell’s supportportal, hvori alle de brugere, som museerne har udpeget som
faste brugere af SARA kan indmelde fejl, spørgsmål samt anmodninger om oprettelse af nye brugere.
Axiell hilser kommentarer og meddelelser om fejl i denne vejledning meget velkommen!
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Grundlæggende om SARA
SARA er en forkortelse for SAmlingsRegistrering og Administration. Som navngivningen antyder, anbefaler
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), at museerne benytter det nye systems muligheder for også at registrere
administrative procedurer, f.eks. accessioner. Desuden har SLKS specificeret nogle anbefalinger til
minimumsregistrering i SARA.

Hvad kan man forvente af SARA?
SARA giver mulighed for at masseoprette genstandsregistreringer, lave søg og erstat-handlinger samt at
genbruge flere oplysninger på tværs af systemets dele. I takt med at brugerne bliver mere fortrolige med
SARA, vil de kunne registrere langt mere på den samme tid. Desuden er der mulighed for at registrere langt
mere information i SARA, end der er i Regin, og det vil blive lettere for museerne både at registrere mere
ensartet og selv at rette ”uheldige” registreringspraksisser.
Den helt store fordel ved SARA er, at museerne nu kan søge direkte i hinandens samlinger og få en mere
ensartet registreringspraksis, som vil forbedre det samlede overblik og søgemulighederne.
Den enkelte museumsmedarbejder vil desuden kunne tilpasse SARA’s udseende til deres personlige
registreringsarbejde, uden at dette påvirker kollegaernes (anderledes tilpassede) brugergrænseflader.
Den hidtidige brug af Sager udfordres af nye og mere målrettede registreringstyper: Accession og
(Felt)Indsamling, som i praksis vil kunne erstatte de såkaldte samlesager. Museerne vælger selv, om de vil
bruge de nye alternativer, eller om de vil fortsætte den hidtidige praksis. SLKS anbefaler, at sager fortsat
registreres, men at de kun bruges, når det giver mening.
Arkivalier skal fremover registreres i deres eget katalog, som er målrettet arkivregistrering. Særligt
lokalarkiverne, som i dag bruger Regin, bør fremadrettet benytte den nye registreringstype Indkomstjournal
til forhåndsregistrering af indkomne arkivalier. Der findes også en særskilt biblioteksdel til registrering af
f.eks. lokale bogsamlinger eller relevante artikler.
Endelig findes der et mediearkiv, som giver mulighed for tilknytning af dokumenter og billeder i høj
opløsning samt lyd og video. Metadata til filerne lagres også i systemet.
SARA er et system, som udvikles løbende. I den igangværende Fase 2 af SARA, begynder de statslige museer
og de arkæologiske data fra Museernes UdgravningsDatabase overgangen til SARA. Hermed følger desuden
ny funktionalitet, f.eks. autonummerering af poster og en mere avanceret kortfunktion (GIS).
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Log ind i SARA
Gå til SARA’s hjemmeside.
Du har modtaget et brugernavn og password. Indtast disse oplysninger på login-skærmen.

Lige når du er logget på vil dit brugernavn vises i øverste højre hjørne af skærmen.

Kontakt support-dk@axiell.com, hvis du har problemer med at logge ind.

Bemærk
SARA har differentierede brugerroller, som giver forskellige rettigheder i systemet. På det enkelte
museum har de samlingsansvarlige fulde rettigheder til at se, ændre og slette data. Øvrige, fast
tilknyttede registratorer har samme rettigheder, bortset fra sletning af data. Frivillige kan se,
oprette og redigere objekter, men de kan ikke oprette eller redigere aktiviteter (sager, udstillinger,
lån, oprette placeringer m.m.)
Fire registre er fælles for alle SARA-museer og administreres derfor centralt af Nationalmuseet og
Statens Museum for Kunst. Derfor kan de lokale museer ikke redigere i:
-

Personer og Institutioner – Fælles (Kunstnerregistret)
o

-

Thesaurus (Alle typer af validerede emneord i SARA)
o

-

-

Museerne kan oprette nye kunstnere. Disse mærkes automatisk som kandidater

Der kan ikke føjes kandidattermer til thesaurus

Geografiske steder
o

Stednavn-felter er låst til hhv. Sogn, Lande/Stater samt Outline of World Cultures

o

Almindelige Sted-felter kan tilføjes nye stednavne, evt. vha. kortfunktionen.

Valutaer (Et lille register over alle gældende valutaer). Nye værdier kan ikke tilføjes.
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Venstremenuen
Efter login ser du en menu til venstre. Du kan se, hvad de enkelte muligheder er, ved at føre musen hen
over dem. F.eks. giver muligheden ”Hjælp” adgang til den danske brugermanual til SARA.
Menuen kan formindskes/udvides ved at trykke på de tre vandrette streger til højre for Axiell logoet i
toppen.

Ny post - Opret en ny registrering (Registreringstypen vælges i det
følgende trin)
Søg - Søgning i SARA. (Listen over søgeindgange åbnes i det
følgende trin)
Skift sprog - Brugerfladen er oversat til mange sprog. Når man
skifter sprogindstillinger, vises brugervejledningen (den
næstsidste valgmulighed Hjælp) på dette sprog.
Import - Importér data fra en CSV-fil til en valgfri database i SARA.
Hjælp - Adgang til den komplette brugermanual til Axiell
Collections (Standardsystemet, som SARA bygger på).
Konto:
1. Indstillinger - Nulstil alle dine skærmtilpasninger.
2. Log ud - Dine tilpasninger gemmes, så du ser dem igen,
når du logger på.
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Objektkatalogerne og bogkatalogerne
Du har måske allerede opdaget, at du ikke ser helt de samme
indgange, når du klikker på Ny, som når du klikker på Søg.
Forklaringen er, at de øvre niveauer er kun beregnet til søgning,
mens de nederste niveauer er beregnet til både registrering og
søgning af museumsgenstande og arkivalier.
Allerede oprettede objekter kan selvsagt godt redigeres på
niveauet Museets egne kataloger, men hvis du opretter en ny
registrering, skal du altid angive placeringen (grønne rammer).
Hvis du vælger søgeindgangen ”Museets egne kataloger”, søger
SARA i begge objektkataloger og de to arkivkataloger samtidigt.
Som navnet indikerer, er det øverste niveau beregnet til at søge i
alle objekter i alle SARA-museer. Dette omfatter alle værker,
genstande, fund (fast kulturarv) samt arkivalier. Oplysninger om
objektets aktuelle opbevaring (placering), forsikringsværdi samt
interne noter (Noter) om objektet er fortrolige og derfor skjult.
Du kan ikke søge i andre museers sager, accessioner osv.
… Du har sikkert allerede gættet, at nøjagtig det samme princip
gælder for Biblioteks-delen af SARA.

Det interne objektkatalog
Dette er databasen for alle museets egne museumsobjekter. Det vil sige: Alle værker, genstande samt
fast kulturarv (arkæologiske fund), som tilhører museet selv. Arkivalier registreres ikke her. Dette
katalog er det eneste, der er omfattet af SLKS’ indrapporteringspligt.

Det eksterne objektkatalog
Dette er databasen for alle museumsobjekter, som ikke er hjemmehørende på museet, men som
alligevel er registreret af museet af én eller anden grund. Eksempler er indlånte værker og genstande,
som indgår i en udstilling, eller genstande som engang har tilhørt museet eller er relevante ift. museets
arbejdsområde.

Arkiv Indkomstjournaler
En arkiv-indkomstjournal er en grovregistrering af en arkivaflevering. Den indeholder
proveniensoplysninger, en overordnet indholdsbeskrivelse samt eventuelle klausuler fra giver. Rene
arkivsager bør fremover benytte denne registreringstype fremfor sager/accessioner. Findes ikke i Regin.

Arkivkatalog
Arkivfonde og deres indhold fra Regin findes hér. De enkelte elementer knyttes hierarkisk til
arkivfonden. En arkivfond er stamoplysningerne til f.eks. et person- eller institutionsarkiv, mens de dertil
hørende (skriftlige) efterladenskaber oprettes hierarkisk som underposter (arkivindhold) til arkivfonden
(hovedposten).
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Søgeindgange i SARA
Søg i alle SARA museer
Søgning i alle SARA-museers tilgængelige objektsamlinger
(arkiv og museum). Data om givere, fysiske placeringer og
værdi er usynligt for andre museer. Kan ikke redigeres.
Museets egne kataloger
Søgning i alle museets egne afdelingers samlinger (arkiv og
museum). Du kan ikke redigere her
Internt objektkatalog
Søgning i dit museums egne samlinger. Du kan redigere i
overensstemmelse med dine rettigheder i SARA
Eksternt objektkatalog
Museets eksterne katalog, dvs. information om materiale,
som museet ikke selv ejer, f.eks. indlånte objekter eller
udskillelser
Arkiv-Indkomstjournaler
Arkiver og museer, som registrerer ”rene arkivsager”, bør
benytte denne registreringstype til at forhånds- registrere
især større mængder af arkivalier
Arkivkatalog
Arkivfonde og deres arkivindhold findes hér. Linkes til
Arkiv-indkomstjournaler og eventuelt museumssager
Biblioteksmateriale fra alle museer
Søg i alle åbne bogsamlinger i SARA. Du kan ikke
oprette/redigere via denne indgang
Bibliotekskatalog (med undersamlinger)
Søg i museets samlinger af bøger og andre publikationer.
Undersamlingerne (f.eks. Bøger) kan redigeres, hvis du har
rettigheder til det i SARA

Sager/Workflows – Se/opret museets egne sager

Accessioner - Registrering af alle typer af
accessioner / indlemmelser (samlesager)

Indkomst/Transport
Registrering af fysiske indkomster og - forsendelser

Feltindsamling
Registrering af kampagner og aktive indsamlinger

Proveniens
Hændelser som knytter aktør, tid og sted sammen

Mediearkiv - Alle museets mediefiler i SARA

Personer og institutioner (Lokalt/Fælles)
Du kan evt. redigere i museets lokale register. Du
kan gennemse det centrale kunstnerregister

Thesaurus - Alle klassifikations- og emneord i SARA

Geografiske steder – Alle geografiske steder i SARA

Indlån og Udlån - Indlån eller udlån til/fra museet

Konservering – Konservering, Tilstand eller Analyse

Udstillinger – Opret udstillinger og tilknyt objekter
fra det interne og eksterne objektkatalog

Samlinger – Opret særsamlinger i museets katalog

Placeringer og Pakketyper - (Hierarkisk) Oversigt
over fysiske placeringer og evt.
standardpakketyper
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Objekter
Objektnummer
Svarer til Genstandsnr. eller
Værknr. i Regin. Advarsel når
nummeret allerede findes
Posttype
Overordnet kategorisering af
indhold, f.eks. Genstand
Ophavsmand el. Kunstner
Objektets eventuelt kendte
ophavsmand el. kunstner.
Findes ikke for arkæologi
Beskrivelse
En objektspecifik beskrivelse
Dimensioner
Normalt udfyldes Mål, Værdi
og Enhed. Objekter i flere dele
kan også angive mål for den
enkelte Del. Disse felter kan
gentages og angives efter
behov
Teknikker
Eventuelle teknikker, som er
anvendt til at fremstille eller
bearbejde objektet. Kan evt.
angives pr. del

Titel/Betegnelse
Officiel titel eller kortfattet, præcis
objektbetegnelse

Objektskabelon
Tilpasser viste felter til hhv. nyere tid,
arkæologi, kunst

Objektklassifikation & -type
Typeklassifikation af objektet. Objekttype
bestemmes af klassifikationen

Periode
Modsvarer Periode i Regin.

Datering (fra-til)
Yderår for produktionsperiode

Materialer
Objektets materialemæssige
bestanddele. Gentag feltet [+], hvis flere
materialer angives.
Kan som Dimensioner angives pr. del,
hvis objektet består af flere dele
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Oversigt
Skærm til basisregistrering. Indeholder stamoplysninger
samt oplysninger om Produktion og Fysiske egenskaber
Identifikation - Stamoplysninger om objektet
Fysiske egenskaber
Fysiske detailoplysninger om objektet

Produktion og datering
Ophav, datering og stedfæstelse af eventuelle
produktionsomstændigheder

Inskription | Mærkning
Originaltekster, oversættelse af inskriptioner

Litteraturhenvisninger - Henvisninger til relateret litteratur

Rettigheder - Copyright, tilladelser samt udsteder heraf

Proveniens - Link til hændelser, f.eks. brugstyper

Værdi | Forsikring - Taksator- eller
forsikringsoplysninger

Mediefiler
Tilføj billeder, lyd eller video af selve objektet. Tilføj flere
mediefiler ved at gentage feltet

Placering | Fremtidige placeringer
Fysisk placering af objektet (evt. i pakker) samt registrering
af midlertidige placeringer

Transport | Indkomst
Link til fragt- eller modtagelsesregistreringer

Feltindsamling
Link til arkæologisk kampagne el. ekspedition

Numre | Relationer
Objektets relationer til andre objekter samt evt. gamle
registreringsnumre

Sag - Link til sag(er) som objektet indgår i

Tilstand | Konservering
Objektets fysiske bevaringstilstand samt link til relaterede
konserverings-, Tilstands- eller analyseopgaver

Tekster - Metatekster, f.eks. udstillings/pressetekster

Accession
Link til accessionen. Angiver hvordan objektet er tilgået
museet

Noter
Officielle og fortrolige oplysninger relateret til objektet

Lån - Oplysninger om ind- eller udlån af objektet

Udstillinger - Link til udstillinger som objektet indgår i

Log - Autoudfyldt ændringslog for objektposten

Krav til udstilling og opbevaring
Særlige krav til håndtering af objektet

Udskillelse - Oplysninger om deaccession af objektet
Lokalitet
Yderlige geografiske data fra Regin. Ikke redigérbart
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Arkivalier
Arkivalier i SARA er overordnet set også objekter i SARA. På arkiver registreres arkivalier typisk i to
tempi: Først som arkivaccession (eller som de typisk kaldes på lokalarkiverne: indkomstjournaler).
Indkomstjournalen er en grovregistrering af indkomne arkivalier. De vigtigste ting at registrere er
proveniensoplysningerne, altså navnet på arkivskaberen og giveren samt dennes oplysninger om
materialet. Har giver eller andre ophavsret på dele af materialet, eller kan det publiceres efter
arkivlovens almindelige regler?

Typisk er det antallet af arkivskabere i en aflevering, der afgør, om der oprettes én eller flere arkivfonde
ud fra journalen. For privatarkiver vil man typisk oprette én arkivfond pr. person. Denne benytter
normalt niveauerne Fond og Enhed, samt (efter behov) Serie og Element.
Virksomheds-, forvaltnings- eller foreningsarkiver deles op i flere niveauer (underprovenienser og
underserier), f.eks. en kommunal forvaltning med flere kontorer under sig.
Arkivfonde opdeles derfor næsten altid i hierarkiske niveauer. Det øverste niveau linkes til
indkomstjournalen. Arkivfonde, der indgår i undersøgelser, linkes til Sager.
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Bibliotekskatalog
Biblioteksdelen i SARA rummer lige som objektkataloget tre
niveauer: Biblioteksmateriale fra alle museer giver mulighed
for at søge efter bøger i alle SARA-museer. Bibliotekskatalog
er en søgeindgang til alle museets egne registreringer i
biblioteksdelen, altså alle de kategorier, som ses på det
nederste niveau i hierarkiet her til højre. De nederste
niveauer er registreringsniveauerne, som kan bruges efter
forgodtbefindende.
Feltet foran titelfeltet er til foranstillede ord (ordet ”Den”
vist herunder).
Forlag, forfatter(e) og udgivelsesår bør altid fremgå. ISBNfeltet validerer på gyldige ISBN-numre, men det er ikke
obligatorisk. Tilføj oplysninger om sideantal (Paginering).
DK5-emnekode eller forsidebillede kan også tilføjes. Hvis en
bog/artikel skal linkes til en sag, gøres det fra sagen.
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Samlinger
Samlinger bruges til at underinddele museets samling i mindre samlinger, f.eks. ”glaspladesamlingen”
eller ”legetøjssamlingen”. Museet kan selv vælge, hvilke samlinger man vil registrere. Samlinger kan
være praktiske, hvis man hurtigt vil skabe et overblik over en særsamlings størrelse, eller hvis hele
samlinger skal flyttes eller lånes ud.

Et objekt føjes til en samling fra objektkataloget. Vælg feltet Samling på fanen Identifikation, som vist
herunder:

Samlinger i museumsorganisationer med flere museer
Samlinger er allerede oprettet for de museumsorganisationer, som består af flere museer. For disse
organisationer, findes alle museers samlinger i det samme interne objektkatalog. Hvis man kun vil søge i
et enkelt af museernes samlinger, vælges dette museums samling via feltet Samling som vist ovenfor.
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Felttyper i SARA
Ganske som i mange andre katalogiseringssystemer (f.eks. Regin) findes der også forskellige typer af
felter i SARA. Den store forskel på SARA i forhold til f.eks. Regin er sammenhængen mellem linkede
felter (se herunder) og de såkaldte domæner (se længere nede).

Linkede felter
En objektregistrering indeholder i sig selv kun oplysninger om selve objektet. Alle øvrige oplysninger,
f.eks. type, proveniens, materiale, fremstillingsteknik osv. er udelukkende linket til objektet via såkaldte
linkede felter. Alle felter, som bruges til at linke til oplysninger andre steder i databasen (f.eks. sager), er
markeret med et listeopslags-ikon.
Når et objekt er linket til en anden datakilde, f.eks. en indkomst, en sag eller en placering, kan
relationerne ses ved at klikke på dobbeltpilen

i øverste menu.

Når man begynder at skrive i et linket felt, søger SARA automatisk efter eksisterende navne eller termer,
som matcher det indtastede.

Hvis navnet ikke findes, i forvejen, åbnes linkvinduet

Læg mærke til området ”Filtre” ude til højre på billedet herover. Som standard vises kun navne, som
allerede er anført som ophavsmænd i databasen Personer og institutioner. Hvis man er sikker på, at et
navn eller en term findes i databasen, kan man fjerne fluebenet ved filteret ”Vis kun […]”. Nu vises alle
navne i databasen.
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VIGTIGT: Læs FAQ-afsnittet Hvad er et domæne? for at få mere viden om disse filtre (domæner).
Hvis navnet eller termen stadig ikke findes, må man oprette det. Dette gøres ved at klikke på Opret ny
term.

Hvis man vil tilføje yderligere oplysninger om den nyoprettede person eller institution med det samme,
skal man klikke på ”Opret og redigér term”. Det åbner en ny skærm, hvor detaljerede oplysninger så
som det fulde navn, adresse osv. kan indtastes.
Skærmbilledet til direkte navneregistrering kan også åbnes og redigeres på et senere tidspunkt.
Det gøres ved at klikke på det understregede navn

.

Alle nyoprettede navne får automatisk status som kandidatterm. Denne statusangivelse gør det lettere
for samlingsansvarlige at revidere navnedatabasens indhold løbende. Dette flueben kan fjernes og
tilvælges lige som domænefilteret.

Andre felttyper
Linkede felter er langt de vigtigste at kende. De binder de forskellige datakilder, som du kan læse mere
om i afsnittet ”Andre registreringstyper i SARA”, sammen med objektposterne.
De øvrige felttyper er:
Fritekstfelter
Drop-down-felter
Datofelter

(DD.MM.ÅÅÅÅ auto-formateres til ÅÅÅÅ-MM-DD)

Talfelter
Obligatoriske felter

Der findes felter til hhv. Dokumenter og Mediefiler (billeder, lyd og video). De er markeret med

.

Endelig findes der indlejrede felter (se f.eks. Sagstype, Sagstitel og Sagsbeskrivelse herunder). Det er
felter fra andre databaser, som ikke kan redigeres direkte. De vises blot for at hjælpe dig med at
genkende indholdet i den linkede registrering uden at åbne den rigtigt.
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Sag
Selv om det ikke længere er obligatorisk at oprette sager, anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen, at
museerne fortsat opretter museumssager i det omfang, at museet finder det formålstjenligt. Et problem
i Regin var, at der var alt for mange indholdsløse sager – ganske enkelt fordi det var umuligt at registrere
nye genstande, før man havde oprettet en sag.
En sag bør betragtes som et dossier (”omslag”) til en museumsfaglig undersøgelse. Den bør ikke bruges
som ”container” for objekter, som ikke indgår i en undersøgelse. Benyt i stedet registreringstypen
Accession, som er bedre egnet til at registrere passivt indsamlet materiale.
I arkæologien vil sager fortsat give mening, fordi man her typisk opererer med tre niveauer, nemlig Sag >
Kampagne > Struktur/Fund.
Bemærk sondringen mellem de administrative oplysninger (de fire første feltgrupper) og sagsindholdet
i den sidste feltgruppe. Deltagere er sagsimplicerede aktører, mens Personer relaterer sig til indholdet af
sagen. Rolle-felterne giver et vink om, hvilke navne, der skal registreres i hvilke felter.
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Accession
Accessionen kan til dels betragtes som afløseren for samlesagen i Regin. Denne registreringstype
beskriver omstændighederne omkring overdragelse af materiale fra en giver til museets varetægt,
herunder begrundelsen for at indlemme den eller de implicerede genstande i museets egen samling og
er som sådan meget vigtig i SARA.
En accession oprettes, når museet har besluttet at indlemme nyt materiale i samlingen. Den beskriver
de formelle omstændigheder for overdragelsen. En Accession bør oprettes, så snart en aftale med
giveren er på plads.
Typisk har giveren nogle proveniensoplysninger i forbindelse med overdragelsen. Skriv ikke den slags
oplysninger i feltet Kort beskrivelse, som blot er beregnet til en helt kortfattet betegnelse (se f.eks.
nedenfor). Opret i stedet en Proveniens-registrering til dette formål og knyt denne til de hjemtagne
objekter ifm. registreringen.
Et nøglefelt i accessionen er Begrundelsen for at indlemme genstanden i museets samling.
Hvis der er tale om køb eller sponsorater, registreres dette også. Det samme gælder givers eventuelle
betingelser.

Giveren kan oprettes direkte via feltet Erhvervet fra. ”Giver” kan f.eks. være en privat sælger, en
danefæ-finder, eller et andet (afgivende) museum.
Museet kan angive journalnummeret som accessionsnummer. Ellers tildeles et almindeligt løbenummer.
Det er muligt at udskrive en donationserklæring til giveren vha. oplysningerne i denne registrering.
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Feltindsamling
(Felt)indsamlingen registrerer aktive indsamlinger iværksat af museet samt arkæologiske ekspeditioner.
Den bruges når man vil registrere en aktiv indsamling af materiale.
Åbn drop down-listen for feltet Metode for at se alle de situationer, hvor denne registrering er relevant.
Oplysninger om indsamlingsstedet og de implicerede aktører er vigtig information.
For arkæologiske kampagner kan indsamlingsstedet ofte udgøre overskriften. Bemærk dog, at der også
findes et geografisk placeringsfelt til dette formål.
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Placeringer
Placeringsbasen bør hurtigst muligt efter ibrugtagning af SARA indeholde alle de lokationer, som museet
bruger til magasinering, bearbejdning eller udstilling af genstande. Basen skal indeholde fuldstændige,
hierarkiske underinddelinger. Placér altid objekter på nederste niveau i hierarkiet. Dette vil som regel
være det mest præcise.
En placering kan enten være en fast placering eller en pakke (se første felt herunder, samt afsnittet om
Pakketyper). Begge dele kan indeholde et ubegrænset antal objekter i SARA. En pakke kan/bør tildeles
en fysisk placering. Pakker (indeholdende x antal objekter) er mobile og kan flyttes rundt mellem
forskellige faste placeringer.
Placeringer skal tildeles et navn, og de bør altid indgå i en form for hierarki, hvis der er tale om et depot
eller magasin. Navnet på placeringen indeholder ikke hierarkiet, og det behøver ikke være unikt. Det
vigtigste er, at navnet er meningsgivende ift. den specifikke placering. Selv om museet ikke benytter
stregkoder eller lignende, kan feltet Stregkode alligevel bruges til at tildele et unikt nummer til
placeringen, så den éntydigt kan fremsøges.
Benyt gerne de øvrige felter til at oplyse noget kvalitativt om placeringen, f.eks. om den er uegnet til
opbevaring af ikke-fugtresistent materiale, er brandsikker, temperaturforhold osv.

18

Pakketyper
Denne registreringstype henvender sig til placeringsansvarlige. Hvis museet eller fællesmagasinet har
behov for at dokumentere især flytninger, herunder at pakning af genstande sker i henhold til særlige
krav for f.eks. skrøbeligt materiale, giver denne registrering mulighed for at registrere forskellige typer
af pakker, beholdere, folio og andre former for standard pakketyper, som museet anvender hyppigt.
Når man i Placeringsdatabasen opretter en placering af typen Pakke, får man mulighed for at klassificere
pakken vha. en liste over registrerede pakketyper i denne database.
Hvis en pakke med f.eks. 10 genstande flyttes fra én fast placering til en anden vha. funktionen Skift
placering, opdateres feltet Aktuel placering for alle 10 genstande i objektkataloget til pakkens nye
placering.
I skrivende stund understøtter SARA ikke automatisk beregning og sammentælling af forbrugt
lagerplads, men brug af pakketyper er reelt en forudsætning for overhovedet at kunne lave det effektivt.

19

Indkomst/Transport
Denne registreringstype er vigtig med henblik på at sikre, at museet altid kan dokumentere, hvornår
genstande fysisk er modtaget eller afsendt. Alle objekter, som indlånes eller indlemmes i museets
samling, bør tilknyttes en Indkomst, når de fysisk tilgår museet.
1) Indkomst bruges til at dokumentere den fysiske modtagelse af både indlånte objekter (som
eventuelt kan registreres i det eksterne objektkatalog) såvel som objekter, som skal indgå i
museets permanente samling.
2) Transport kan bruges af et långivende museum i forbindelse med udlån af objekter til et andet
museum eller ved forsendelser til analyser eller konservering. Transport bruges til
dokumentation af fragtoplysninger.
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Proveniens
Provenienser er de oplysninger om et kunstværk eller en museumsgenstand, som er indsamlet i
forbindelse med erhvervelsen eller hjemtagningen til et museum. Den sammenfatter elementerne tid,
sted og aktør i en sædvanligvis unik begivenhed. Hvis flere samlingsobjekter indgik i den samme
begivenhed, linkes de til den samme proveniens.
En fyldestgørende proveniens omfatter redegørelse for hvor og hvornår genstanden er fremstillet, og
hvem der siden har ejet og brugt den, således at man kan følge genstandens historie frem til
hjemtagningen. Hvis der er tale om flere ejere/brugere, anføres både deres indbyrdes relation og gerne
det tidsrum, de hver især har haft genstanden. For hver person angives fuldstændigt navn, også
pigenavn, samt fødsels- og dødsår, såfremt disse oplysninger foreligger.
Registrering af tidligere ejerskab, brugshændelser, stedtilknytninger eller andre hændelser, som
objektet har ”oplevet”. Disse oplysninger blev i Regin registreret direkte sammen med genstanden.
Modsat i Regin kan man i SARA beskrive provenienshændelsen mere detaljeret, hvis der f.eks. er tale om
en konkret begivenhed. Har et objekt f.eks. flere ejerskaber eller flere kendte anvendelser, oprettes og
tilknyttes flere provenienser.
Kunstmuseer kan fortsat vælge at registrere proveniensoplysninger direkte på det enkelte Værk.

OBS: Proveniensregistreringer var ikke en selvstændig registreringstype i Regin.
Proveniensoplysninger er derfor typisk blevet skrevet i genstandens beskrivelsesfelt. Kunstmuseer vil
dog fortsat kunne registrere på denne måde.
I Regin var aktører ikke direkte knyttet til Sted-, Brugs- og Dateringsoplysningerne i Stedregistranten. I
forbindelse med migreringen til SARA har det derfor ikke været muligt at koble disse oplysninger
sammen til én proveniens. I stedet vil brugshændelsen og aktørtilknytningen findes som to forskellige
proveniensoplysninger. Derved fremstår de migrerede Regindata lidt løsrevne i Proveniensdatabasen.
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Udlån og Indlån
Oplysninger om indlån og udlån (uddeponeringer) af materiale bør altid registreres. Oplysninger om
låneren, låneperioden og selvfølgelig de objekter, som evt. skal udlånes, skal udfyldes. Derudover kan
man vedhæfte dokumentation om lånesagen, f.eks. underskrevne lånekontrakter.
Lån-registreringstypen har en række ekstra faner/skærme, som bruges til registrering af bl.a.
forlængelse af lån.

Dokument-felterne i de feltgrupper, som også indeholder et Skabelon-felt, fungerer lidt anderledes end
andre Dokument-felter. Og der findes en lang række af sådanne felter til Ind- og Udlånsregistreringer.
Man starter med at vælge et sprog i selve Skabelon-feltet og anfører også dags dato. Hvis man allerede
har indtastet alle de oplysninger, som kræves for at udstede f.eks. en Lånekontrakt (eller en
Forespørgselsbekræftelse, som vist på skærmbilledet herover), vil SARA automatisk generere et Worddokument (.docx), som indeholder alle de krævede oplysninger. Denne kan så sendes/vedhæftes til de
relevante modtagere.
Hvis der derimod mangler at blive udfyldt nogle felter, som kræves ved oprettelse af eksempelvis en
lånekontrakt, vil systemet advare (orange boks i højre hjørne) om, at det pågældende felt skal udfyldes.
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Eksempel på arbejdsgang for Udlån og Indlån
I SARA kan proceduren være følgende:
-

-

-

-

-

Museum A planlægger en ny udstilling og opretter dertil en (foreløbig tom)
udstillingsregistrering.
Museum A søger i alle SARA museer og finder ud af, at Museum B har en unik samling
flaskeskibe, som Museum A gerne vil bruge i deres planlagte udstilling.
Museum A fremsøger de ønskede genstande på resultatlisten i Søg i alle SARA museer og
eksporterer en liste med objektnumre pr. museum, som har genstande, de gerne vil låne. Listen
sendes i en e-mail til Museum B.
o Hvis Museum A også har registreret oplysninger om sine udstillingsrum (temperatur, lys,
fugtighed osv.) kan en liste over rummene udtrækkes i listeformat fra databasen
Placeringer og vedlægges en Facilitetsrapport, som samtidig kan sendes til Museum B.
Museum B fremfinder de ønskede genstande i deres egen samling (de kan se alle
objektnumrene i listen fra Museum A) og gemmer søgningen med de ønskede genstande.
Hvis genstandene er udstillingsegnede, og Museum B kan godkende anmodningen, opretter
Museum B en Udlånsregistrering med krav og anbefalinger. Fra objektkataloget genåbnes
førnævnte søgning og linkes til det oprettede udlån.
o En udlånskontrakt udskrives fra udlånsdatabasen og mailes til Museum A.
o Når genstandene er klar til afsendelse, opretter Museum B en Transportregistrering,
som også kan vedhæftes den gemte søgning med genstandene. Transportregistreringen
bruges til at udskrive et fragtbrev (samme procedure som med udlånskontrakten).
Denne kan videregives til fragtfirmaet samt Museum B. (Hvis det aftales, at Museum A
forestår transporten, oprettes Transporten af dem).
Når genstandene ankommer til Museum A, kan museet oprette en Indkomst til at registrere
modtagelsen. Denne registrering kan bruges som en modtagelseskvittering til Museum B og evt.
fragtfirmaet.
Museum A opretter senest på dette tidspunkt en indlånsregistrering i SARA (vælg indgangen
Indlån).
o Den gemte søgning tilknyttes indlånsregistreringen vha. fanebladet Relaterede objekter,
og en Indlånsanmodning med en liste over de ønskede genstande gemmes som et
dokument, der mailes til Museum B.
Museum A kan benytte den tidligere gemte søgning i alle SARA-museer til at eksportere en CSVfil, som kan importeres i museets eksterne objektkatalog. De eksterne objekter kan lige som
interne objekter linkes til lånesager, placeringer og udstillinger.
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Konservering/Behandling/Analyse
Registreringstypen ”Konservering” dækker over tre forskellige varianter med lidt forskellige skærmlayouts: Konservering, Tilstandsrapport og Analyse. I forbindelse med oprettelsen vælger man hvilken af
de tre varianter, der skal benyttes. Det er muligt at ændre typen, men da felterne er forskellige, vil nogle
felter (og evt. data) i så fald blive skjult. Disse kan ses igen, hvis man ”skifter tilbage” til den tidligere
valgte variant.
Alle tre varianter er beregnet til konservatorer. Museet bør selv fremsøge de objekter, som skal indgå i
en analyse eller behandling og linke dem til en nyoprettet konservering, analyse eller tilstandsrapport.
Konserveringscentret oplyses derpå om referencenummeret ifm. afsendelsen af objekterne, hvorefter
konservatoren overtager registreringen.
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Udstilling
En velregistreret udstilling i SARA giver mulighed for både at samle al dokumentation og information om
udstillingen såvel som at formidle de tilknyttede objekter digitalt via en allerede eksisterende mobil-app.
Den direkte kobling til SARA gør det nemt for det enkelte museum løbende at tilpasse indholdet i appen.
Informationen i en udstillingspost omfatter bl.a. registrering af begivenheder og eventuelt afledte
vandreudstillinger. Hele en udstillings ”levetid” beregnes automatisk på grundlag af de datoer, som
indtastes i feltgruppen Udstilling(er) periode og sted. De beregnede felter og de felter, der ”fodrer” dem,
er fremhævet med blå rammer herunder.
Hvis der er tale om en større udstilling med særskilte deludstillinger (temaer), bør disse temaer oprettes
som separate udstillingsposter. På fanebladet Udstillingsrelationer kan man herefter linke dem til
”hovedudstillingen”.
Objekter fra museets egen samling linkes til udstillingen fra det interne objektkatalog. Indlånte objekter
kan linkes fra det eksterne objektkatalog (hvis de er registreret heri). Alternativt kan man linke til den
eller de indlånsregistreringer, som henviser til de indlånte genstande.
Endelig kan litteratur, dokumentation og fotos fra udstillingen også linkes til udstillingsposten.
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Mediearkiv
Hver gang et billede, en lydfil eller et videoklip føjes til en objektregistrering i SARA, oprettes der
automatisk en registrering i denne database, som indeholder tekniske oplysninger om mediefilen. F.eks.
udtrækkes (kopieres) billedfilers indlejrede tekniske metadata (oplysninger om kamera, tidspunkt for
optagelsen osv.) også kendt som EXIF (eller XMP) metadata til et faneblad på mediefil-posten i SARA.
Det samme gælder de såkaldte IPTC metadata, som kan indeholde emnemæssige data om mediefilen.
Der findes også en såkaldt hotfolder funktion, som gør det muligt at importere alle museets mediefiler
til SARA’s mediearkiv, når de kopieres til en bestemt placering.
En registrering (mediefil) i Mediearkivet kan genbruges og tilknyttes alle registreringstyper i SARA. Man
kan også angive, om der er tale om et primært billede (f.eks. ved billedserier), og om billedet må
publiceres.
Hvis man vil føje et eller flere billeder til et objekt, skal man ikke gå ind i Mediearkivet. Åbn i stedet
fanen Mediefiler for den pågældende objektregistrering og klik på Upload-ikonet længst til højre:

Herefter føjes billedet til både objektregistreringen og mediearkivet (så det kan genbruges senere).
Man kan se alle billeder, lydfiler og videoer til et objekt ved at åbne Medieviseren i topmenuen:

OBS
Hvis man forsøger at uploade en mediefil, som allerede findes i Mediearkivet, vil uploaden blive afvist,
og Mediefil-feltet vil blive blanket igen. Forsøg da i stedet at fremsøge filen i Mediearkivet ved at søge
på dens originale filnavn i feltet af samme navn.
Dokumenter (filtyper som f.eks. docx, doc, pdf, xlsx, rtf, odt, txt osv.) gemmes også i Mediearkivet, men
der oprettes ikke en relation, som vises i Relationsviseren (den dobbeltrettede pil).
Sidst i denne vejledning findes en fuldstændig fortegnelse over hvilke filtyper, som automatisk kan vises
i Medieviseren. Alle andre filtyper kan blot downloades og vises på brugerens egen computer. Til
specielle billed-, lyd- og videotyper anbefales gratis programmer som IrfanView og VLC medieafspiller.
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Geografiske steder
Alle geografiske stedbetegnelser, herunder både steder/sogne fra stedregistranten i Regin, eller steder
man finder, ved at klikke på helt nye steder vha. SARA’s kortfunktion, gemmes her.
Tommelfingerregel omkring geografiske felter:
Felter benævnt ”Sted” er fuldt redigérbare. Her kan man registrere helt nøjagtige
placeringer, f.eks. adresser ved at zoome ind på kortet. Åbn linkvinduet for feltet og brug
kortet til at markere et nøjagtigt sted.
Felter benævnt ”Stednavn” er derimod låst til de eksisterende lister over sogne og
lokaliteter i Danmark og udlandet. Typen af stednavn (f.eks. sogn eller Land/Stat) styres af
det tilstødende felt Geografisk system.

Alle geografiske felter kan vises i kortvisningen. I objektkataloget drejer det sig om følgende:
Sted på fanen Produktion, Sted og Datering. Redigeres på objektposten.
Feltet Sted på fanen Identifikation. Redigeres på objektposten.
P.t. ikke i brug i SARA.
Feltet Stednavn på fanen Produktion, Sted og Datering. Valideret felt.
Feltet Stednavn på fanen Identifikation. Valideret felt.
Klik på globus-ikonet

i topmenuen for at åbne kortviseren, når du har gemt posten med stedet.

Skærmbilledet på næste side viser, hvordan forskellige stedoplysninger (her: motivsteder og
produktionssteder) kan vises med forskellige farvekoder. Så mange stedoplysninger vil man sjældent
have på et enkelt objekt. Derimod vil man ved at markere flere objekter på Resultatlisten kunne bruge
kortvisningen til at få vist bl.a. produktions- eller fundsteder for alle objekterne på ét og samme kort.
Derved kan man nemt visualisere klynger af f.eks. fundsteder.
Ved at markere flere objekter på resultatlisten, vises der en prik for alle de markerede objekter. Dette
kan bruges til at danne sig et indtryk af den geografiske spredning/koncentration. For en udstilling kan
det nemt indikere, om nogle områder er underrepræsenterede på udstillingen. Funktionen kræver
selvfølgelig, at der findes stedoplysninger på de pågældende objekter – og at dette felt er valgt som det
aktive felt i Kortvisningen.

OBS
Det bliver snart muligt at tilføje geografiske koordinater til steder, ligesom forskellige projektioner og
baggrundskort vil kunne vælges og vises ifm. registrering af arkæologiske fundsteder eller udgravninger.
På det tidspunkt kan det diskuteres, om stamtabellerne med byer, sogne, kommuner, lande og stater
fortsat giver mening.
Lige nu kan man kun markere og gemme en nøjagtig position på et kort. Men kortfunktionen giver dog
alligevel mulighed for at registrere f.eks. fundsteder, brugssteder eller motivsteder... Se næste side.
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Thesaurus
Alle linkede felter, som ikke er navne eller stedbetegnelser, f.eks. objekttyper, materialer, teknikker,
accessions-metoder, måleenheder osv. gemmes i denne database. Lige som med navne på personer og
institutioner, tildeles thesaurus-termer samtidig en type (et såkaldt ”domæne”). Det vil sige, at f.eks.
materialer (jern, bomuld osv.) har domænet materiale i tesaurussen, mens svejsning og limning har
domænet teknikker.
Bemærk, at det - indtil andet er besluttet - ikke er muligt at tilføje nye ord til tesaurussen. Man er nødt
til at vælge et eksisterende.
I modsætning til databasen Personer og institutioner er mange thesaurus-domæner ”låst”. Hvis man
f.eks. åbner linkvinduet i feltet Materiale, er det ikke muligt at vælge andre termer fra thesaurus, end de
som hører til domænet ”materiale”. Indholdet i denne liste kan kun ændres af de thesaurus-ansvarlige.
Eksempel på et ”låst” domæne
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Personer og Institutioner – (Eget museum)
Når man skriver et navn på en person eller en institution i et linket felt beregnet til navne, vil SARA
automatisk undersøge, om navnet allerede findes i museets egen database. Hvis navnet ikke findes i
forvejen, åbnes et såkaldt link-vindue, hvor man kan vælge at oprette det nye navn. Når man gemmer,
føjes det nye navn automatisk til den lokale database for Personer og Institutioner.
De forskellige navnefelter, f.eks. Kunstner, Ophavsmand eller Erhvervet fra, føjer også en bestemt rolle
til personen, som oprettes. Skriver man et nyt navn i feltet Ophavsmand, føjes rollen Ophavsmand
automatisk til navneposten i Personer og Institutioner-databasen. I praksis er det stort set aldrig
nødvendigt at registrere i selve persondatabasen.

Når man har oprettet et nyt navn i forbindelse med registrering af f.eks. et objekt, accession eller sag,
kan man åbne en såkaldt Zoomskærm ved at klikke på det nyoprettede navn (som er understreget).
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Denne zoomskærm sætter man nu i redigeringstilstand. Derved kan man tilføje næsten alle typiske
ekstra oplysninger om personen/institutionen uden at forlade sin igangværende objektregistrering.
Zoomskærme er kun redigérbare, når man har rettigheder til at redigere i den pågældende database.

Personer og Institutioner – Fælles
Dette er en fælles database over kunstnere og andre aktører (personer og institutioner) som er
relevante for alle museer. Vedligeholdelse og godkendelse af nye navne varetages af Statens Museum
for Kunst. Registret indeholder Kunstnerlisten fra Regin Kunst suppleret med oplysninger fra Weilbachkataloget, som også kunne tilgås i Regin.
I forbindelse med registrering af kunstværker vil det af og til være nødvendigt at registrere en ny
kunstner. Det er kun via feltet Kunstner, at der kan ændres i denne database. De nyoprettede navne får
automatisk status som kandidatterm, så de nemt kan skelnes fra de officielt godkendte navne i registret.
De nyoprettede navne i dette register kan umiddelbart herefter benyttes af andre museer i SARA. Det
kræver blot, at de markerer fluebenet ”Vis kandidattermer” (se afsnittet Linkede felter på side 14), når
de f.eks. søger efter eksisterende navne i feltet Kunstner på i forbindelse med værkregistrering.
Registret indeholder også navnene på alle museer og vil sandsynligvis løbende blive tilføjet flere navne,
som er relevante for alle museer.
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Søgning i SARA
Medmindre man vil oprette nye registreringer (poster), skal man altid klikke på
, vælge en database
og dernæst lave en søgning, inden man kan se noget i SARA. For at se alle poster i den valgte database,
lader man blot alle felter stå tomme i søgevinduet og klikker på OK.
Der findes tre søgemetoder i SARA, som gennemgås i det følgende afsnit.
De er nøjere beskrevet i online-manualen, som åbnes (på dansk), når man klikker på ikonet
venstremenuen.

i

Simpel søgning

Dette søgefelt findes altid over resultatlisten, uanset om man befinder sig i objektkataloget eller i en
anden database. Standardindstillingen <Fritekst> samsøger i felterne Titel, Beskrivelse, Noter,
Indholdsbeskrivelse (Arkiv) samt Arkivhistorik (Arkiv). Ved at åbne drop-down-listen kan man se, hvilke
andre felter der også kan søges på.
Man kan (og skal) bruge trunkering (f.eks. flaskeskib*) for at finde variationer af et søgeord. Man kan
både højretrunkere*, *venstretrunkere og *dobbelttrunkere*. Denne regel gælder for alle
søgemetoder. Resultatet af en fritekstsøgning kan efterfølgende kombineres med en Standardsøgning
(se næste afsnit).

Standardsøgning
Ved at klikke på ikonet
i den blå topmenu, åbnes et rigtigt søgevindue. Det første faneblad i vinduet
hedder Standard. Det viser en liste med de hyppigst anvendte søgefelter. Man kan vælge at udfylde et
enkelt eller flere felter, hvis man ved præcis, hvad man leder efter.
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Ligesom med simpel søgning, skal man bruge trunkering, medmindre at man søger på specifikke
forekomster som f.eks. termen (bynavnet) Holte. Som standard er felt-betingelsen OG valgt. Alle de
udfyldte kriterier skal derfor være opfyldt. Hvis bare ét af kriterierne skal være opfyldt, skal ELLER
vælges i stedet.
Læg også mærke til de forskellige knapper ude til højre på billedet ovenfor. Knapperne UDVID,
AFGRÆNS og EKSKLUDÉR bruges til kombinerede søgninger. Man kan f.eks. lave søgning på flere
specifikke objekttyper vha. UDVID. Søgningen kan herefter AFGRÆNSes til en specifik periode og
EKSKLUDÉRe ét kunstnernavn.
Man kan få brug for at søge i andre felter end de viste. Ved at klikke på knappen
, kan
man åbne et vindue, hvor man præcist kan tilpasse, hvordan ens personlige søgevindue skal se ud. De
valgte felter huskes, så Standardsøgningen fremover er tilpasset dine konkrete behov.

Når man er tilfreds med søgemenuens udseende, klikker man på OK. Bemærk, at ikke alle felter i SARA
findes i Standardsøgning. Benyt da i stedet Avanceret søgning (se nedenfor).
Læg også mærke til drop-down-listen ud for hvert felt. Den kan indstilles til forskellige søgemetoder.
F.eks. kan man vælge indstillingen ”er tomt”, hvis man vil finde alle objekter, som ikke er tilknyttet en
sag.
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Avanceret søgning
Den sidste søgemulighed kræver mest rutine. Til gengæld er det også dén, som giver allerflest
muligheder. De fleste vil kunne klare sig fint med Simpel søgning og Standardsøgning, men avanceret
søgning kan dels bruges til at søge i endnu flere felter – og tilmed bruges til at søge i et hvilket som helst
felt i en anden database, som er linket til den aktive database (typisk objekter), f.eks. sager, placeringer
eller udstillinger.
Når man åbner fanebladet Avanceret søgning, mødes man af en (lang) feltliste, som ikke ligner de felter,
man ser på registreringsskærmene. For at kunne vælge det rigtige felt, er man nødt til at kende feltets
navn i databasen. Disse navne vises, når man fører musen hen over feltets skriveområde:
Feltet Dele linker til underposter til den aktuelle registrering.
Men ”Dele” er kun feltets skærmnavn. Feltets databasenavn
”dele_reference” kan ses, når musen føres hen over feltet.

Skrivefeltet er beregnet til at sammensætte et søgeudtryk, som kan gøres en del mere komplekst end
det er muligt i Standardsøgningen, Avanceret søgning kan udføre en sådan søgning på én gang, mens
det i Standardsøgningen ville kræve flere kombinerede søgninger. Lad os først betragte de fire
komponenter i den avancerede søgning:

Felter

Operator

Feltlisten indeholder som udgangspunkt alle indekserede felter i den aktuelle
database. Klik på Indstillinger for også at medtage ikke-indekserede felter på listen,
men vær opmærksom på, at det tager meget længere tid at søge i sådanne felter.
Listen indeholder alle operatorer uanset det valgte felt. Men f.eks. større end og
mindre end er kun relevante for dato- og værdifelter. Generisk, overordnede,
underordnede og hierarkisk kan kun bruges til søgning i hierarkiske data - f.eks.
34

Boolsk
operator
Søgeudtryk

arkivfonde eller thesaurusens stamtabel for Materiale. Almindelige tekstfelter
benytter oftest operatorerne er (=) og indeholder (_).
Der bruges de engelske AND, OR, WHEN, AND NOT og WHEN NOT til at udvide og
afgrænse.
Her skrives søgeudtrykket. Det kan enten skrives ved at dobbeltklikke i listerne
ovenfor, eller man kan skrive direkte i feltet, hvis man allerede kender feltnavnets
tag samt søgekoderne.

Læg nu mærke til eksemplet i Søgeudtryk-feltet ovenfor; Jeg søger efter udtrykket ”lystsejlads”. Jeg er
interesseret i alle poster, hvor dette ord enten findes (på et vilkårligt sted, operatoren indeholder svarer
til en dobbelttrunkering) i enten Titel eller Beskrivelse. Men derudover SKAL alle posterne have
objekttypen ”interview”. De matematiske parenteser er derfor nødvendige – ellers ville jeg få et andet
resultat.
(titel _ lystsejlads OR beskrivelse _ lystsejlads) AND objekttype = interview … giver 2 resultater
titel _ lystsejlads OR beskrivelse _ lystsejlads AND objekttype = interview … giver 6 resultater

Alle avancerede søgninger logges automatisk i søgehistorikken, som ses i det nederste felt (kaldet Sæt):

Søgehistorikken kan bruges til nemt at gentage tidligere søgninger. Knapperne har følgende funktioner:
VÆLG SÆT

Gentager straks den markerede søgning

FJERN SÆT

Sletter et søgesæt. Dette kan bruges til at fjerne mislykkede søgninger fra en lang
søgehistorik

KOPIER SÆT

Kopierer søgeudtrykket for den markerede søgning, så det kan tilpasses uden at skrive
det forfra

Endelig kan søgesættene også kombineres vilkårligt. Det gøres vha. ordet ”Set” efterfulgt af søgesættets
nummer.
Skriver man f.eks. Set 2 OR Set 3 i søgefeltet, fremsøges foreningsmængden af disse to søgninger.

På http://documentation.axiell.com/alm/collections//da/index.html?ac_idadvancedsearchingintro.html
er de mange søgemuligheder, man har med Avanceret søgning, beskrevet sammen med en masse
eksempler. Her kan du også læse i detaljer om, hvad alle de forskellige operatorer præcis kan bruges til.
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Søgning på felt uden indhold (Tomt felt)
Ønskes der at søges på et tomt felt (et felt uden indhold) er dette også muligt i Avanceret søgning.
Start en søgning og vælg Avanceret

I felter fremsøges nu det (tomme) felt man ønsker at fremsøge alle poster på. F.eks. stregkode. Derefter
vælges Operator er. Der er nu forskellige tegn der kan benyttes som (tomt felt). Man kan benytte ”
(Anførselstegn), ’ (Apostrof) eller ’’ (To apostroffer). Alle tre muligheder vil give samme resultat.

Klik på

og du vil nu fremsøge alle poster, hvor stregkodefeltet er tomt.

Opslag på term
Denne funktion kan bruges for alle linkede felter. Den giver mulighed for at se alle poster, som
indeholder samme term – f.eks. alle museets genstande med samme ophavsmand.
Start en standard søgning og vælg et af de linkede felter (f.eks. ophavsmand) og klik på de tre
prikker/streger.
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Vælg et navn på listen, marker og tryk på Opslag på term
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Gemte søgninger
Alle udførte søgninger kan gemmes vha. indkøbsvogn-ikonet
. Hvis man vil gemme en ny søgning,
angiver man ikke et nummer (det tildeles automatisk). Hvis man vil overskrive/opdatere en eksisterende
gemt søgning, skal man i stedet angive dette nummer i feltet. I mange tilfælde er det dog smartere at
benytte Indkøbsvogn+-ikonet (se nedenfor).

Indkøbsvogn-ikonet med et lille plus-symbol
åbner en oversigt over alle gemte søgninger på museet,
som din brugerrolle har adgang til. Disse indstillinger tilpasses ved at klikke på den lille pil yderst til
venstre.

Hvis man dagen i forvejen har gemt et søgesæt med genstande, som skal indgå i en udstilling, vil man i
dag gerne søge videre og føje flere genstande til det samme søgesæt. Dette gøres blot ved at:
-

Lave en ny søgning og markere de ønskede objekter, som skal føjes til det eksisterende søgesæt
Klikke på indkøbsvogn+-ikonet og markér det søgesæt, som skal have tilføjet ekstra indhold
Klik på knappen Tilføj poster. Når du genåbner listen over gemte søgninger, ses det opdaterede
antal
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Filter-funktionen (Standardsøgning)
Man vil i mange tilfælde være nødt til at søge efter information, som ligger i to forskellige databaser i
SARA. Det kunne for eksempel være, at man ville lave en udstilling af kunstnere indenfor en bestemt
stilart, eller en udstilling af keramik lavet af keramikere, som stammer fra et bestemt område. Mere
lavpraktisk kunne det være, at man har behov for at søge efter oplysninger på genstandsniveau i
kombination med bestemte ord i sagsbeskrivelsen.
Til at løse denne udfordring findes funktionen Filter, som giver mulighed for at søge i alle felterne i en
anden database (f.eks. Sager eller Mediearkiv). Her kan man søge på de felter, der findes i disse baser.
Eksempel: Jeg vil gerne søge efter genstande med ordet ”bro” i titlen/betegnelsen, men
sagsbeskrivelsen skal samtidig indeholde ordet ”jernstøberi”.
Jeg starter med at åbne Standardsøgning og skriver, at Titel/Betegnelse skal indeholde ordet ”bro”.
Dernæst klikker jeg på indeks-ikonet ud for Sagsnummer (tilføj evt. først dette felt via Indstillinger).

Nu åbnes linkvinduet, men hér kan jeg ikke umiddelbart søge på andet end sagsnummeret. Jeg klikker
derfor på knappen Filter ved siden af søgefeltet…
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Nu åbnes en ny søgeskærm – men denne gang kan jeg pludselig søge i alle sagsfelter. Jeg skriver, at
beskrivelsen skal indeholde ordet ”jernstøberi” og klikker på FIND…

Husk at filteret er aktivt, indtil du har trykket på ’RYD’.
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Søg og Erstat-funktionen
Søg og erstat, som er det lille ikon
over resultatlisten, er ”et stærkt værktøj”; Med en enkelt handling
kan man bruge funktionen til at ændre indholdet i et felt i tusindvis af poster på én gang. Selv om man i
praksis næsten altid vil kunne ændre en uheldig massehandling tilbage til udgangspunktet (hvis man kan
huske, hvad man gjorde), er det en funktion, som kræver både øvelse og disciplin at benytte.
Nedenstående vejledning er en hjælp til at bruge funktionen. Herudover bør man som bruger læse om
emnet i online-manualen til Axiell Collections – og frem for alt: Start med at lave ændringer på ganske få
poster ad gangen!

Eksempel 1: Ret stavefejl/slåfejl
Der er en del beskrivelser, hvor der står maerker i stedet for mærker. Det vil jeg gerne ændre, så de
objekter som har ordet maerker i beskrivelsesfeltet, skal ændres så der i stedet står mærker.
1) Find alle objekter med ordet maerker i beskrivelsesfeltet – der er 2879 objekter
2) Markér alle poster og klik på
ikonet.
3) Fremsøg beskrivelsesfeltet (feltnavn: beskrivelse) og tilføj det som det felt der skal søges og
erstattes i:

4) Udfyld de nederste felter således:

5) Det tager noget tid, da der er mange poster på listen, men der kommer på et tidspunkt en
bekræftelse på, at erstatningerne har fundet sted. Husk at overveje store eller små bogstaver og
hvis de som stod med små bogstaver før, også skal stå med små bogstaver efter bytningen, så
skal der lavet 2 søg og erstat øvelser.
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Eksempel 2: Udfyld tomme felter
Hvis man forestiller sig, at man har en masse porcelænskopper, og man ønsker at adskille dem, så det
fremgår at dem med guldkant også består af guld.
Jeg finder alle poster, hvor der i titel står kop* og der i beskrivelsen står guld* (* indikerer, at der
højretrunkeres)

Jeg finder 780 poster.

Disse poster vil jeg gerne tilføje en materialefelt som hedder ’guld’
1) Markér alle poster
2) Klik på
ikonet
3) Skriv mate i feltet ’Tast for at filtrere’ for at fremsøge materiale-feltet:
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4) Lad feltet Erstat stå tomt (der findes jo ingen eksisterende data, som skal erstattes)

5) I feltet Med skrives teksten, som de tomme Materiale-felter skal udfyldes med. Da Materiale er
knyttet til en ikke-redigérbar stamtabel, skal teksten matche termen i stamtabellen 100%, ellers
vil erstatningen ikke virke.
6) Tryk på OK og systemet sætter et nyt materiale på de markerede poster i feltet ’materiale’.

Vigtigt ift. Søg og Erstat-funktionen
Hvis du planlægger at lave ’søg og erstat’ på mange poster, bør du fjerne fluebenet ud for ’Bekræft
erstatning’. Ellers vil du blive bedt om at bekræfte samtlige erstatninger. Du skal dog i så fald være
sikker på, at erstatningen er lavet korrekt, ellers risikerer du at skulle rette fejlen på alle posterne.
Prøv eventuelt først erstatningen på en enkelt post eller to, inden du går i gang med den helt store
operation.
Skulle uheldet være ude, og du har fået skrevet noget forkert i et felt på flere hundrede poster, er
problemet som regel ikke større, end at du kan lave en modsatrettet søg og erstat-handling, da de
markerede poster stadig er markeret på resultatlisten.
Erstatninger af ord eller dele af ord i beskrivende felter kan ofte være mere komplicerede at
omgøre. I visse tilfælde vil det være umuligt. Af samme grund er Søg og erstat kun tilgængelig for
erfarne registratorer og samlingsansvarlige!
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Udskrivning af rapporter og lister
Udskrivning af rapporter
Rapportformater (udskriftsskabeloner) findes for alle udskrifts-relevante databaser i SARA. De
tilgængelige formater for den aktuelle database ses ved at klikke på

oppe i den blå værktøjslinje.

Typisk findes der mindst to, da kunstmuseers registreringer ofte er grundlæggende forskellige fra
kulturhistoriskes. På objektniveau findes der flere formater, da behovene varierer mere, f.eks.
detaljerede oplysninger med beskrivelser og placeringsoplysninger eller kortere præsentationsformater.
Nogle af formaterne er tilpasset til 2, 4 eller 6 objekter pr. side.

Benyt egen rapportskabelon
Har museet behov for rapporter med andre felter eller et andet layout end dem, som findes i SARA, kan
man lave sine egne skabeloner (som også kan tilføjes lokale oplysninger som museets bomærke, navn og
adresse m.m.). Det eneste, der behøves, er et tekstbehandlingsprogram, der understøtter docxdokumentformatet. Typisk vil dette være enten Microsofts Word eller LibreOffice Writer.
Hvis man vil medtage et felt i sin skabelon, gøres det ved at angive feltets tag (f.eks. TI) omsluttet af
dobbelte større end og mindre end tegn således:
<<TI>>
Felter, som indgår i feltgrupper (f.eks. Dimensioner/Mål), bevares samlet ved at indsætte dem i en tabel:
Del
<<DL>>

Dimension
<<DI>>

Værdi
<<WA>>

Enhed
<<EE>>

Vil man gerne medtage en liste, f.eks. en Accession med alle linkede objekter vist i kort format, gøres
det således:
Titel
<<[StartRecordList]>>
<<TI>>
<<[EndRecordList]>>

Objekttype

Placering

<<OB>>

<<2A>>

Billeder, som er knyttet til et objekt, kan også medtages ved at medtage feltet FN (mediefil.reference).
Ofte vil man kun ønske at få vist det primære (første) billede i en liste. Dette gøres med følgende kode:
<<FN[1]>>
Når man indsætter billedfelter, er det vigtigt at angive en fast kolonnebredde i skabelonen, ellers vil
billedet ikke blive skaleret, men blive printet i fuld størrelse. For at sikre et fast antal billeder pr. side,
angives også en rækkehøjde.

Stregkodefelter (f.eks. i Placeringsbasen) kan udskrives som stregkoder, der kan læses af en scanner,
hvis man har installeret en Code 39 eller Code 128 skrifttype på sin computer. Kun selve felt-tag’et vb
skal skrives med denne type:
<<>>
Stregkode-skrifttyper understøtter ikke æ, ø og å.
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Rapportvisning
Det er nu muligt at slå rapportvisning til i topmenuen.
Klik på ikonet

for at slå Rapportvisning til i SARA.

Eksportér lister (Excel og CSV)
Der findes en Excel-eksport funktion (ikonet
over Resultatlisten). Denne genererer et Microsoft
Excel-formateret (XLSX) regneark, som umiddelbart kan indlæses i brugerens lokalt installerede
regnearksprogram (Excel, LibreOffice Calc eller lignende). Excel-funktionen medtager automatisk de
viste kolonner i resultatlisten. Hvis et felt (f.eks. Objekttype) forekommer to gange på nogle poster,
kommer de begge med i samme celle i Excel.
Eksport til andre formater vælges via værktøjslinjen over resultatlisten med dette ikon
som skal medtages, kan tilpasses fuldstændigt via følgende dialogvindue.

. Hvilke felter,

I ruden til højre herunder ses de felter, som aktuelt medtages:

Denne eksportfunktion giver mulighed for at eksportere lister i andre databaseformater, som oftest XML
eller CSV. Bemærk at CSV-formatet skal angives til semikolonsepareret vha. indstillingsknappen vist
herunder:
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Læs mere om eksportfunktionen i appendikset: Eksport fra et andet museum til eget katalog.
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Import af data
Det er muligt at importere data i SARA. Funktionen i venstremenuen ser således ud:

.

Filen, der importeres, skal være i CSV-format, som (i Danmark) typisk vil være den semikolonseparerede
variant. Et hvilket som helst regneark (fra f.eks. Excel eller LibreOffice Calc) kan nemt gemmes som en
sådan CSV-fil. I forbindelse med importen skal semikolon aktivt vælges som separatortegn i
Indstillingsmenuen, første gang man importerer noget. Derudover må semikolon selvfølgelig ikke være
benyttet til andre formål i importdokumentet.
Importfunktionen giver mulighed for at lave simple felt-til-felt importer. Hvis man eksempelvis har et
regneark med genstandsregistreringer, hvor hver række svarer til en objektpost og hver kolonne (eller
blot nogle af dem) passer til et felt i SARA, så kan systemet med nogle få tilpasninger importere CSVfilen og oprette samtlige rækker som poster.

Den vigtigste tilpasning er, at hver kolonneoverskrift skal være enten det engelske databasefeltnavn
eller det 2-cifrede felt-tag. Det vil sige, at f.eks. en kolonne med inventarnummer/objektnummer skal
have overskriften object_number eller IN. Genstandsbetegnelsen skal have overskriften title eller TI osv.
Af samme årsag er det lettest at skifte systemsprog til engelsk - især hvis man eksporterer data, som skal
importeres igen (f.eks. fra ét katalog til et andet). Det gøres ved at klikke på Skift sprog i venstremenuen:

Man er ikke begrænset til det interne og eksterne objektkatalog. Når man klikker på Import-ikonet i
venstremenuen, bedes man om at angive, hvilken database, man vil importere data til. Her skal man
selvfølgelig huske på, at visse baser (først og fremmest Thesaurus) er skrivebeskyttede.
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Når man importerer til linkede felter, som er låst mod redigering, f.eks. Materiale (material), skal den
angivne værdi derfor matche værdien i SARA, ellers vil importen ikke blive gennemført.
Det mest ”langhårede” er import til dropdown-felter. Her er det ikke nok at matche værdien, man ser på
skærmen. Man skal kende den såkaldte neutrale tekst for den ønskede listeværdi.
Dette er et eksempel på et regneark, som (efter konvertering til CSV) vil kunne importeres til SARA:
object_template
object_number title
description
objectname_domain
object_name
CULTHISTGENSTAND KHD200
Statuette af vandrende Detaljerig statuette af et OBJECT_SAGLIG_REGISTRANT Pyntegenstande
gud eller dæmon
væsen fra åndeverdenen.
Figuren fremstiller en
muskuløs mandsperson
med skæg kappe bælte og
snabelsko. Mest
karakteristisk er den
bukkehornssmykkede
hovedbeklædning.
CULTHISTGENSTAND KHD200.1
Figur
CULTHISTGENSTAND KHD200.2
Sokkel

material part_of_reference
Kobber

Kobber
Skifer

KHD200
KHD200

Bemærk i eksemplet, at jeg benytter feltet part_of_reference (dansk navn: del_af) til at linke
underposterne til hovedposten. En oversigt over de føromtalte neutrale værdier, som ses i kolonnerne
object_template (dette felt definerer posttypen) og objectname_domain (objekttype-domænet) vil blive
tilvejebragt for de mest almindeligt anvendte felter af denne type.
Vær opmærksom på at Test import som standard er slået til. Dette betyder at systemet lige tester at alt
er ok inden man foretager den ”rigtige” import.

Når man har testet og er klar til at importere sine data skal Test import slås fra først.
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Arbejdsgange i SARA
Nedenstående er nogle rent praktiske bud på arbejdsgange i SARA. Helt generelt bør man altid starte
med at registrere objekter, hvis de allerede er i museets varetægt og (dermed) klar til registrering. Fra
objektkataloget er det nemlig muligt at linke de nyregistrerede objekter direkte til en accession, en sag,
en proveniens osv., uanset om disse er oprettet i forvejen eller ej. Nyoprettede objekter bør markeres
og gemmes som et søgesæt, så man hurtigt kan vende tilbage og arbejde videre på registreringen af
netop disse objekter, f.eks. affotografering, osv.
Minimumsanbefalingerne til registrering er defineret af Slots- og Kulturstyrelsens museumskontor. Det
er dog muligt at gemme registreringer, selv om ikke alle anbefalede minimumskrav er indtastet. Dette er
en praktisk foranstaltning for at hindre, at mangelfulde registreringer ikke går helt tabt. Museerne
tilskyndes dog til at følge anbefalingerne, da det er afgørende for, at det rent faktisk bliver lettere at
søge og danne sig et samlet (nationalt) overblik over alle museernes samlinger.

Modtage genstande (Indkomst/Transport)
En Indkomst oprettes, når genstande fysisk modtages af museet - uanset formålet. Idéen med denne
registrering er, at museet kan redegøre for alle objekter, som – midlertidigt eller permanent – befinder
sig i museets varetægt.
Modsat Accession og Feltindsamling, som registrerer omstændigheder og årsager til indsamling og
indlemmelse, er Indkomsten en specifik redegørelse for den fysiske indkomst. F.eks. antallet af objekter,
afsender og modtager. Indkomsten bør både benyttes i sammenhæng med disse, men den kan også stå
alene i de situationer, hvor der ikke er basis for en accession (nogen har sat en pose på museets dørtrin,
men vi gemmer den alligevel ind til videre).
Indkomster knytter sig altså til både indlån fra et andet museum eller en privatperson, eller når
materiale permanent overdrages til museet
Eksempler på arbejdsgange, hvor registreringstypen Indkomst bør benyttes:
•
•
•

•

Åbn eksternt objektkatalog
Registrér én eller flere genstande vha. Ny post eller Søg > Masseopret poster
Angiv aktuelle placeringsoplysninger. Opret evt. først ny placering via Placeringer i
hovedmenuen
o Benyt resultatlistens markerings- og linkfunktion til at linke objekterne til
Indkomst/Transport med typen Indkomst. I linkvinduet klikkes på Opret for at oprette
den endnu ikke eksisterende Indkomst
Udskriv eventuelt en indkomstseddel ved at åbne Indkomsten og dernæst vælge
printfunktionen

Varianten af samme post hedder Transport. Den benyttes typisk i relation til udlån af genstande, som
skal sendes ud af huset evt. med et fragtfirma:
•
•

•

Åbn internt objektkatalog
Genfind den gemte søgning fra det relevante udlån, eller markér de objekter, som skal fragtes.
o Benyt resultatlistens markerings- og linkfunktion til at linke objekterne til
Indkomst/Transport med typen Indkomst. I linkvinduet klikkes på Opret for at oprette
den endnu ikke eksisterende Transport
Udskriv eventuelt et fragtbrev ved at åbne Transportposten og dernæst vælge printfunktionen
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Indlemme genstande i samlingen (Accession)
En accession oprettes, når museet aktivt beslutter at indlemme genstande i samlingen. Giver, metode
samt årsagen til indlemmelsen oplyses. Eventuelle betingelser fra giver angives også.
Hvis genstandene ikke er klar til registrering
•
•
•
•

Klik på Ny > Accessioner
Udfyld obligatoriske felter samt øvrige kendte oplysninger om erhvervelsen og gem posten
Opret en evt. ny giver vha. knappen Opret og redigér. Udfyld data i zoomskærmen, gem og luk
Når genstanden er indkommet og klar til registrering, følges proceduren nedenfor

Hvis genstandene er klar til registrering
•
•
•
•
•

Åbn internt objektkatalog
Registrér én eller flere objekter vha. Ny post eller Søg > Masseopret poster
Udfyld alle kendte stamdata, som er fælles for alle genstandene. Lad de nederste felter stå
tomme
Angiv aktuelle placeringsoplysninger. Opret evt. først ny placering via Placeringer i
hovedmenuen
Benyt resultatlistens markerings- og linkfunktion til at linke objekterne til en Accession
o I linkvinduet oprettes en ny accession vha. knappen Opret
o Hvis accessionen allerede er oprettet (se ovenfor), klikkes i stedet på Find

Benyt udskriftsfunktionen til at lave en donationserklæring med betingelser m.m. til Giver.

Indsamle genstand (Feltindsamling)
Skabelonen anvendes både til etnografiske ekspeditioner samt til arkæologiske kampagner.
Hvis feltindsamlingen endnu ikke skal tilknyttes genstande
•
•
•
•

Klik på Ny > Feltindsamlinger
Udfyld betegnelse, metode samt oplysninger om aktører og indsamlingssted og gem posten
Opret evt. nye aktører vha. knappen Opret og redigér. Udfyld data i zoomskærmen, gem og luk
Når genstande skal knyttes til indsamlingen, følges proceduren nedenfor

Hvis genstande skal registreres sammen med feltindsamlingen
•
•
•
•

Åbn internt objektkatalog. Benyt eksternt katalog, hvis materialet ikke tilhører museet
Registrér én eller flere objekter vha. Ny post eller Søg > Masseopret poster
Angiv aktuelle placeringsoplysninger. Opret evt. først ny placering via Placeringer i
hovedmenuen
Benyt resultatlistens linkfunktion til at linke objektet til feltindsamlingen
o I linkvinduet oprettes en ny feltindsamling vha. knappen Opret
o Hvis feltindsamlingen allerede er oprettet, klikkes i stedet på Find

Placere og flytte genstande
Fysiske placeringer bør være hierarkisk opbygget fra depotniveau og helt ned til hylde-, kasse, skabseller skuffeniveau, så alle placeringer er éntydige.
Uanset om genstande skal flyttes eller placeres ifm. indkomst
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•
•
•
•

Klik på ikonet
under funktioner i Resultatlisten og vælg Skift placering.
Vælg den nye placering via zoomskærmen samt andre evt. relevante oplysninger om flytningen
Hvis genstandene har en Normal placering, som de blot skal ”hjem” til, markeres blot det
øverste felt
SARA opdaterer automatisk placeringshistorikken

Ændre i placeringshierarkiet
Det er muligt at ”trække og slippe” placeringer i Hierarkivisning. I placeringsbasen trykkes på ikonet
Hierarkivisning

i topmenuen, for at slå Hierarkiviseren til.

Træk Rum1 (Lagerrum) med musen op over Rum2 (Lagerrum) indtil dette
venstre for placeringen.

eller dette

ikon vises til

Vælg derefter om du vil Oprette en underpost til poten Rum2 (Lagerrum) eller flytte posten.

I dette tilfælde vælger vi at flytte posten, men ønskes posten oprettet som en underpost vælger man
naturligvis dette.
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Rum1 (Lagerrum) er nu flyttet op øverst i Hierarkiet.

Flytte genstande fra internt objekt katalog <-> ekstern objektkatalog
•
•

Klik på ikonet
under funktioner i Resultatlisten og vælg Flyt de markerede poster til
eksternt objektkatalog.
Befinder du dig i det Eksterne objektkatalog vælges Flyt de markerede poster til internt
objektkatalog.

Udskille genstande
Udskillelse eller deaccession af genstande består p.t. udelukkende i at tilføje information om
udskillelsesmetode og autorisation hertil på fanebladet Udskillelse på de pågældende objektposter.
Objekterne forbliver i det interne objektkatalog på lige fod med de øvrige samlingsobjekter.
•
•
•
•

Fremsøg genstanden(e) til udskillelse. Eksportér liste med relevante oplysninger til andre parter
i sagen
På objektfanen Udskillelse udfyldes relevante felter ift. udskillelsesmetoden (Metode, Årsag,
Ansvarlig osv.)
Hvis udskillelsesanmodningen imødekommes, angives journalnummer og godkendelsen
vedhæftes posten
Angive dato for faktisk udskillelse samt eventuelle omkostninger

Registrere udstilling
Udstillinger kan linkes til såvel lån som objekter. Dette giver en reel mulighed for at dokumentere og evt.
genskabe tidligere udstillinger. Det gør det også nemt at oprette og redigere i digitale udstillinger, som
formidles via apps eller museets egen hjemmeside. Alle former for dokumentation af udstillingen bør
linkes til udstillingsposten. Store udstillinger kan underopdeles i temaer, som linkes på samme måde
som objekter.
•
•
•
•
•

Begynd med at oprette en ny udstillingspost med oplysninger om planlægning af afholdelse
Udvælg herefter de af museets egne objekter, som skal indgå i udstillingen og gem søgesættet
De gemte søgesæt med objekter kan bruge til at linke alle indeholdte objekter til udstillingen
Indlånte objekter kan evt. oprettes i det eksterne katalog, men ellers linkes der blot til
indlånsposten
Numre eller udstillingstekster, som tildeles objekterne ifm. udstillingen, indtastes på fanen
Objekter
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Uddeponere genstande (Udlån)
Skabelonerne til Udlån og Indlån har mange fællestræk. Her er et forslag til, hvordan de kan spille
sammen
•
•
•
•
•
•
•

Anmodningen om udlån af genstande bruges til at registrere oplysningerne om låntageren
Fremsøg de efterspurgte objekter i museets interne objektkatalog
Markér og link posterne til en nyoprettet udlånspost vha. link-ikonet
Særlige håndterings- og opbevaringskrav angives på objektfanen Krav til udstilling og opbevaring
Forsikringssum kan angives samlet på Udlånsposten (kan tilføjes via zoomskærmen på et objekt)
Udskriv evt. Udlånsoversigt og vedhæft denne til det låntagende museums mailbekræftelse
Hvis dokumentation af fragtmetoden er relevant ift. forsikring, oprettes også en Transportpost

Konservere/Analysere/Tilstandstjekke
Denne procedure involverer, at en tredjepart (en konservator på en konserveringsenhed) får adgang til
museets database i SARA. Konservatoren har sit eget login, som alene bruges til at tilføje
konserveringsfaglige oplysninger i databasen Konservering, herunder upload af rapporter, som knyttes
til konserveringsposten.
Uanset om udgangspunktet er, at nogle objekter skal analyseres mhp. udarbejdelse af en
tilstandsrapport, eller om der er tale om, at nogle objekter skal konserveres, gælder nedenstående
procedures principper i begge tilfælde. Proceduren forudsætter, at objekterne allerede er registreret i et
af objektkatalogerne:
•
•
•
•

Museet markerer de objekter, som skal analyseres eller konserveres
Link objekterne til en ny Konservering/Analyse vha. link-ikonet over resultatlisten
Vælg den rette procedure (Konservering/Analyse/Tilstandstjek) og angiv et referencenummer
o Dette referencenummer skal konservatoren bruge til at fremfinde opgaven
Alle øvrige på konserveringsposten udfyldes af konservatoren

Indlåne genstande
Indlån fra andre SARA museer
•
•
•
•
•
•

•

•

Fremsøg de ønskede genstande via søgning i alle SARA museer og gem søgningen
Den gemte søgning udskrives som en liste og vedhæftes i en e-mail til det långivende museum
Hvis museets udstillingsrum er registreret i Placeringsdatabasen med beskrivende oplysninger
om egnethed o.l., kan der ligeledes vedhæftes en liste med disse placeringers oplysninger.
Opret samtidig en Indlånspost og udfyld status, datoer og relevante aktøroplysninger. Vedhæft
desuden den foreløbige dokumentation.
Når det långivende museum svarer på anmodningen, udfyldes yderligere oplysninger på
Indlånsposten. Der vedhæftes yderligere dokumentation og korrespondance.
Hvis låneanmodningen imødekommes, afklares spørgsmålet om transport. Enten det långivende
eller det låntagende museum opretter herefter en Transportregistrering (Se afsnittet Modtage
genstande (Indkomst/Transport)).
Ved modtagelsen af de efterspurgte objekter kan man vælge at registrere disse i museets
eksterne katalog. Dette er især en fordel med henblik på registrering af udstillinger, især hvis de
skal formidles digitalt. Alternativt kan man vælge blot at linke indlånsposten til udstillingen.
Den gemte søgning kan bruges til at udskrive en Excel- eller CSV-fil med de modtagne
genstande. Denne liste kan (med lidt bearbejdning) importeres direkte til det eksterne
objektkatalog.
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•
•

De eksterne objekter kan herefter vedhæftes indlånet (og evt. en udstillingspost) via
linkværktøjet.
Når lånet returneres, eller hvis lånetiden ønskes forlænget, opdateres indlånsposten med disse
oplysninger.

Indlån fra øvrige museer eller privatpersoner registreres så vidt muligt efter samme metode. Hvis
långiver vedsender en lignende struktureret liste over de udlånte genstande, kan disse på samme vis
importeres til Eksterne objekter.

Registrere rettigheder til genstand
Rettigheder til enkelte genstande angives på objektfanen Rettigheder. Ud over at angive navn på
rettighedshaveren og tidsperioden, som rettighederne omfatter, kan der også registreres en type
(ophavsret osv.), samt om der er tale om rettigheder, museet har fået af en anden part, eller om det er
rettigheder, museet selv har givet til andre. Endvidere kan status (Samtykke), evt. fuldmagtsgiver samt
noter angives. Eventuelt kan licenstypen også anføres.

Håndtere studiesamling
I SARA kan følgende gøres ift. håndtering af studiesamlinger
•

•
•
•

Afhængigt af udgangspunktet kan genstande i studiesamlinger oprettes via masseoprettelsefunktionen i det eksterne objektkatalog, eller de kan importeres til det eksterne katalog via en
CSV-fil.
Hvis studiesamlingen skal indgå i en sag, kan dette sagsnummer passende tilføjes ifm.
oprettelsen/importen, ellers kan det tilføjes senere.
Opret i samme ombæring en Samling i SARA (nemmest fra objektkataloget), som hele
studiesamlingen linkes til (vha. Søg og Erstat)
Benyt Skift placering-funktionen til at angive en placering for studiesamlingen.

Registrering af arkivalier
Indkomstjournal
Arkivalier bør i henhold til gængs praksis i arkivverdenen først registreres i en indkomstjournal.
Indkomstjournalen er typisk en aflevering af en større mængde materiale fra en institution eller
privatperson. Ved modtagelsestidspunktet er det vigtigst at registrere alle oplysninger fra giver eller
givers kontaktperson, samt naturligvis klausuler på dele af – eller hele materialet. Arkivindkomstjournaler kan indeholde fortrolige, personfølsomme oplysninger iht. Arkivloven. Selve
indholdet registreres ikke i detaljer. En angivelse af hovedbestanddelene (Personlige papirer;
Regnskaber osv.) i feltet Indholdsbeskrivelse er nok.

Arkivfond
Når der er tilstrækkeligt overblik over afleveringens bestanddele, vurderes det, om der bør oprettes én
eller flere arkivfonde ud fra den. Hvis afleveringen f.eks. omfatter flere personer, som ikke arbejdede i
samme virksomhed, bør der nok oprettes forskellige arkivfonde. Hvis en aflevering er et samlet
institutionsarkiv, som omfatter flere afdelinger/enheder over tid, der hver især skabte arkiver, bør der
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oprettes én arkivfond med flere niveauer (Benyt Niveau-feltet med værdierne hovedproveniens /
underproveniens / underserie osv.).

Arkivindhold oprettes smartest vha. funktionen ”Opret én eller flere poster” i Hierarkivisningen.
Hvis der er tale om papirarkivalier angives omfanget typisk i enhederne pakker, bind og læg og pakkes i
arkivkasser eller arkivfolio.
Arkivfonde kan tilknyttes sager, hvis de indgår i undersøgelser, men ellers bør indkomstjournalen
fremover benyttes til at registrere oplysninger fra giver.

Samlingsrevision
På objektfanen Placering | Fremtidige placeringer findes rubrikken Placeringskontrol, som indeholder
tre felter: Kontroldato, hvem der udførte kontrollen, samt bemærkninger. Et egentligt statusfelt til
angivelse af, om objektet er bortkommet savnes. En midlertidig løsning kan være at oprette placeringen
Bortkommet og flytte objektet til denne placering vha. Skift placering.
Det er muligt at lave en stikprøvekontrol på f.eks. 50 tilfældige genstande i Avanceret søgning med
kommandoen:
objektnummer = * random 50
Resultatlisten vil herefter indeholde 50 helt tilfældigt udvalgte objekter. Gem dette ”søgesæt”.
Føj kolonnerne aktuel placering og aktuel placering kontekst til resultatlisten.
Udskriv/eksportér listen til Excel. Undersøg, om objekterne findes på den angivne plads.
Markér de objekter på listen, hvor placeringsoplysningerne var forkerte. Brug Søg og erstat til at udfylde
hvert af de tre førnævnte felter i Placeringskontrol.
Når alle oplysninger er angivet, klikkes på
. Dette reverserer markeringerne på resultatlisten. Nu kan
man på tilsvarende vis masseudfylde Placeringskontrol-felterne for de objekter, hvor placeringen var
korrekt.

Oprette en museumssag
Sager egner sig især til undersøgelser. Hvis der derimod kun er tale om en passiv indsamling, kan
accessionen eller indkomsten overflødiggøre sagen. Det er muligt at linke objekter og arkivfonde direkte
til en sag, lige som i Regin.
Hvis den nye sag foreløbig er tom
•
•
•
•
•

Klik på Ny > Sager/Workflows
Udfyld obligatoriske felter samt øvrige kendte sagsoplysninger og gem posten
Mulighed: Tilknyt billeder og dokumenter eller tilknyt litteratur fra bibliotekskataloget eller i
fritekst
Opret en evt. nye aktører vha. knappen Opret og redigér. Udfyld data på zoomskærmen, gem og
luk
Når sagen får indhold, følges proceduren nedenfor

Hvis den nye sag skal tilføjes indhold (genstande) med det samme
•

Åbn internt objektkatalog (eller eksterne objekter eller arkivkataloget)
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•
•
•

Registrér nye objekter/dokumentation/fast kulturarv vha. Ny post eller Søg > Masseopret poster
Angiv aktuelle placeringsoplysninger. Opret evt. først ny placering via Placeringer i
hovedmenuen
Benyt resultatlistens markerings- og linkfunktion til at linke objekterne til sagen
o I linkvinduet oprettes en ny sag vha. knappen Opret
o Hvis sagen allerede er oprettet, klikkes i stedet på Find for at fremsøge sagen

Hvis genstandene allerede er tilknyttet en accession eller en feltindsamling
•
•
•

•
•

Søg > Internt objektkatalog
Standardsøg på det pågældende Accessionsnummer (eller Feltindsamlingsnummer).
Resultatlisten indeholder nu alle genstande knyttet til accessionen/feltindsamlingen. Markér alle
genstande på listen. Hvis kun nogle genstande skal linkes til sagen, markerer man blot disse
genstande.
Klik på link-værktøjet og vælg muligheden Føj til Sag/Workflow
Hvis sagen ikke allerede er oprettet, klikker man på knappen Opret og udfylder
sagsoplysningerne

56

Forslag til øvelsesopgaver i SARA
Dette afsnit indeholder forslag til ”hands on”-opgaver.

Find alle museets egne objekter
Vælg Internt objektkatalog. Det er hér alle museets egne genstande/værker/fund fra Regin er samlet.
Herefter ser du et søgevindue. Som det fremgår af fanebladet, er dette den såkaldte Standardsøgning.
I første omgang skal du blot finde alle museets objekter (ny samlebetegnelse for genstande, værker,
dokumentation samt fast kulturarv). Derfor lader du blot alle felter stå tomme og klikker på FIND.

Du ser nu en oversigt over alle museets egne genstande/værker osv. (Se næste side).

Tilpasning af skærmbilledet
Hvis din skærm har en lav opløsning (under 1600 pixels i bredden), vil du opleve, at nogle ikoner ”rykker
ned på næste linje” og stjæler ekstra skærmplads fra resultatlisten og detaljevisningen:

Optimér din skærmplads ved at:
-

Klappe menuen til venstre sammen, så den kun viser ikonerne og ikke teksterne.
Trykke Ctrl og minustasten på tastaturet, eller klikke på browserens indstilling for
zoomniveauet. Et zoomniveau på 90% giver det ønskede resultat.
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Når du har tilpasset skærmen, skulle brugerfladen gerne se nogenlunde således ud:
(Før musen hen over de enkelte ikoner for at se, hvad de bruges til)

Øverst (pink ramme) ses ”den blå værktøjslinje”. Det er herfra, du åbner søgevinduet
, hvis du vil
søge i den aktuelle database. Til venstre i rammen ses, at du lige nu befinder dig i det interne
objektkatalog (museets egen samling), som du valgte ovenfor. Længst til højre ses forskellige visningsmodi, som man kan tænde og slukke for. Bemærk især
enkelte felter.

-tegnet, som aktiverer hjælpetekster til de

Til venstre (grøn ramme) ses resultatlisten. Ved at markere
én eller flere poster på listen, kan man
udføre ”massehandlinger” på alle de markerede poster vha. værktøjslinjen i den lille grønne ramme.
Bemærk især Redigér-knappen
, som åbner for listeredigering. Klik på denne knap igen for at
afslutte listeredigering. Bemærk også Indstillinger . Her styrer du, hvilke felter, der skal vises som
kolonner.

Til højre (gul ramme) ses ”Detaljer om posten” (Detaljevisning), som ligeledes har sine egne værktøjer.
Redigér-knappen sætter posten i redigeringstilstand, og et klik på
gemmer posten. Igen ses
Indstillinger, som hér bruges til at tilpasse hvilke skærme/faner, du vil se og i hvilken rækkefølge.
Bemærk også det lille ”dok ud”-ikon helt til højre. Klik på dette for at se/redigere din post i fuld
skærm. Klik på ikonet igen for at returnere.
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Sortering af søgeresultat
Du har allerede lavet en søgning (ellers lav en ny), så prøv at sortere det fulde søgeresultat.
Prøv f.eks. at sortere efter Titel (betegnelse). Det gør du ved at klikke på kolonnen. Prøv derefter at
sortere efter Objektnummer. Prøv også at om-arrangere kolonnerne ved at trække én kolonneoverskrift
hen på en andens plads.

Gruppering af søgeresultatet
Træk en kolonneoverskrift med ensartede data, f.eks. objekttype op i det grå felt lige over resultatlisten:

Søge inden for specifikt datointerval
Wildcard-trunkering (*) fungerer ikke, når man søger i datofelter. Datofelter skal opfattes som
mængdeafgrænsere og ikke som almindelige tekstfelter. Derfor skal man benytte operatorerne
mindre/større end, når man vil definere et bestemt tidsinterval, der skal søges indenfor.
Opgave
Find alle objekter registreret siden 1. januar
2018
Find alle objekter registreret i 2010

Metode
Oprettet dato er større end eller lig med 01-01-2018
oprettelse.dato

Hvis man f.eks. vil finde alle objekter, som er registreret siden 1. januar 2018, skal man benytte
operatoren er større end eller lig med.

Opret en ny post
I SARA kan man registrere et nyt objekt med det samme. Man behøver ikke først at oprette en sag,
indkomst eller accession. Man kan altid oprette en ny post ved at klikke på dette ikon

.

Ethvert museum kan frit registrere både kulturhistoriske genstande, arkæologiske anlæg eller
kunstværker i deres kataloger. Der findes særskilte skærmbilleder til hver af disse, som alle gemmes i
objektkataloget.
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Læs afsnittene Objektkataloget og Felttyper i SARA, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder felterne.
Klik også på ikonet
bruges til.

øverst til højre for at aktivere felt-hjælpetekster, så du kan se, hvad feltet normalt

Gentage felter
Næsten alle felter i SARA kan gentages. Dette gøres i redigeringstilstand ved at markere feltet og

benytte menuen ’Forekomst’
menuen ud.

i toppen af detaljer om posten. Klik på den lille pil for at folde

Gentagelse af felter er en nyttig funktion, hvis en genstand f.eks. består af forskellige materialer, hvis
den er lavet af flere kunstnere eller er tilknyttet flere steder. Især fordi det ikke er tilladt at skrive flere
emneord, navne eller materialer i det samme felt.
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I mange tilfælde er det ikke bare ét felt men en hel gruppe af felter, som gentages. Det skyldes, at
felterne hænger sammen. Et eksempel er rækkerne i feltgruppen Dimensioner. Et mål (f.eks. diameter)
giver ingen mening uden det tilhørende felt Værdi (talværdien) og feltet med måleenheden (f.eks. cm).
Ved at benytte menuen kan man vælge at indsætte et felt enten over eller under.

Hvis man fortryder en gentagelse af et felt, vælger man blot

for at fjerne det igen.

Ændre rækkefølgen af gentagede felter
I nogle tilfælde vil man gerne have flere forekomster af et felt til at blive vist i en bestemt rækkefølge.
Det vil f.eks. være relevant, hvis man har linket flere billeder til et objekt og gerne vil have, at et bestemt
billede skal vises som det primære billede. I SARA vil den første forekomst af feltet altid fungere som det
primære billede. For at ændre rækkefølgen sætter man posten i redigeringstilstand og klikker dernæst
på dén forekomst af feltet, man gerne vil flytte opad eller nedad i felt-rækkefølgen.

Derpå klikker man på et af de to små pile-ikoner over detaljevisningen. Dette vil flytte feltet en plads
opad eller nedad i rækkefølgen. Hvis feltet skal flyttes yderligere, vælger man det igen og klikker en gang
til på pile-ikonet.
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Kopiér hel post eller kopiér udvalgte felter til Udklipsholderen
Hvis man sidder og registrerer en række objekter med mange fælles oplysninger, kan man spare tid ved
at bruge funktionerne Kopiér post og Kopiér felt til Udklipsholder. Førstnævnte kopierer, som navnet
siger, alle data fra den kopierede post til en ny post, som i princippet kun behøver et nyt objektnummer.

Nu er det sjældent, at næsten alle oplysninger vil være helt identiske for flere objekter. I stedet kan man
nøjes med at kopiere de felter, som rent faktisk skal gentages i én eller flere nye registreringer, til
SARA’s udklipsholder.
Udklipsholderfunktionen rummer i alt fire funktioner, der kan tilgås ved at klikke på pilen og aktivere
dropdown menuen.

-

Kopiér felt til udklipsholderen
Indsæt felt fra udklipsholderen
Indsæt alle felter fra udklipsholderen
Vis udklipsholderen (hvorfra man kan rydde udklipsholderen)

Så længe udklipsholderen er tom, vil de tre af ikonerne være inaktive. Udklipsholderen kan indeholde et
ubegrænset antal felter. Man gennemser listen ved at scrolle i den.
-

Man kan også vælge at højreklikke på det felt, man gerne vil have kopieret over i
udklipsholderen. Dette kan gøres selvom posten ikke er i redigeringstilstand.
Er man derimod i redigeringstilstand kan man højreklikke og vælge både kopier felt eller indsæt
felt.

Opret flere nye poster
I SARA kan man også oprette flere nye objekter (objektposter) på én gang og føje ensartede oplysninger
til dem, f.eks. den samme objekttype, ophavsmand eller materiale. Masseoprettelse af flere objekter
anbefales især, når man vil registrere flere ting fra samme indkomst/accession/sag i sin samling.
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Prøv at oprette 10 nye objekter. Du vælger ikonet masseopret poster, som ses over resultatlisten:

Dette starter en dialog, hvor du først vælger antallet af nye poster samt en registreringstype (posttype).
Vælg f.eks. posttypen Genstand (Hvis det efterfølgende faneblad ikke åbnes automatisk, klikker du på
det)

Nu åbnes skærmen til registrering af de oplysninger, som gælder for alle objekterne:

Listeredigering af poster
Du ser nu dine 10 nye objekter i resultatlisten. De er lige nu helt ens og bør derfor tilrettes, så de kan
skelnes fra hinanden. Og du vil formentlig gerne tilføje særlige oplysninger til nogle af dem. Klik på det
lille Redigér-ikon over resultatlisten. Nu sættes den aktuelt markerede post i redigeringstilstand:
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Prøv nu at ændre indholdet i nogle af felterne og udfylde nogle af de tomme felter. Bemærk, at
indholdet gemmes automatisk, hver gang du vælger et nyt felt.
Klik på en anden post (genstand) på listen og udfyld et linket felt (felter med indekssymbolet til højre).
Vælg en term fra drop down-listen, eller opret en ny.
Afslut listeredigering ved at trykke på

-ikonet over resultatlisten.

Som regel bør man gemme denne liste til senere brug. Dette gøres ved at klikke på ”indkøbsvogn”ikonet
Angiv en præcis betegnelse, så du hurtigt kan identificere den igen senere.
Metoden bruges også til at gemme rigtige søgninger. Alle gemte søgninger findes på en liste, som ses på
det tredje faneblad, når man åbner et søgevindue, f.eks. ved at klikke på
klikke på kurve-ikonet

i topmenuen eller ved at

over resultatlisten.
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Særligt for samlingsansvarlige: Sletning af poster
Prøv at slette f.eks. 3-4 nyoprettede testposter på listen med de objekter, du lige selv har oprettet.
Markér først et antal poster og klik dernæst på

I slette-dialogen skal indstillingen

-ikonet.

allerede være valgt. Klik nu på SLET og afvent resultatet.

Objekter i flere dele
Hvis en fysisk samling af objekter er helt ens, f.eks. 100 ølglas, bør man ikke oprette 100 nye objekter
museets objektkatalog. I stedet opretter man én registrering og angiver (på fanen Identifikation), at den
omfatter 100 dele:

Registrér kun objekter særskilt, f.eks. hvis ét af glassene har en særlig proveniens, eller hvis det har
særlige fysiske kendetegn, som adskiller det fra resten af glassene.
Opret en ny objektregistrering til den særlige del og link denne til samlingsobjektet (hovedposten) enten
ved hjælp af feltet Del af på fanebladet Numre | Relationer, eller vha. funktionen Opret én eller flere
objekter i Hierarkivisningen.
Benyt også Reg.type-feltet på underposten. Sæt værdien til ”Del”. Det gør det lettere at lave korrekte
sammentællinger af samlingsobjekter, da objekter med denne type blot kan sorteres fra søgeresultatet.
En database fuld af hundredvis af helt ens registreringer er irriterende og uoverskuelig at søge i for både
dig selv og dine kollegaer. Og i forhold til afrapportering er der andre smarte måder at sammentælle,
hvor mange genstande museet råder over.
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Hierarkivisning: Opret én eller flere poster
Hvis et objekt er hierarkisk knyttet til et andet objekt, findes der en funktion i Hierarkiviseren, som letter
arbejdet.
Funktionen hedder Opret én eller flere poster. Den bruges til at oprette en underpost til den aktuelt
markerede post i hierarkivisningen, uden at man selv behøver at udfylde felterne Dele eller Del af.
I dette eksempel befinder jeg mig i databasen Placeringer.
Jeg vil lave en ny placering på 2. sal i museets
kirkemagasin.
Jeg markerer 2. sal i hierarkiviseren og klikker derefter på
funktionen Opret én eller flere poster i hierarkiviserens
værktøjslinje.
Dette åbner en tom skærm for en ny placeringspost.
Jeg angiver, at den nye placering også er en placering (ikke
en pakke). Desuden giver jeg placeringen et navn. Jeg
skriver i feltet Niveau, at der er tale om et rum. Jeg angiver
også, at rummet ikke er fugtresistent. Herefter klikker jeg
på OK og gemmer posten.
Systemet opdaterer nu hierarkiet. Kirkebygningens 2. sal
har nu fået en ny underplacering, som jeg ligeledes kan
underopdele i mere specifikke placeringer, f.eks. reoler,
skabe og skuffer i rummet.

Et andet eksempel
Hvis et objekt skal skilles ad, f.eks. fordi et
maleri skal pilles ud af sin ramme for at
blive behandlet af en konservator, mens
billedrammen anbringes i et magasin,
benytter man samme metode.
Husk at angive, hvor de p.t. adskilte dele
opbevares.
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Link markerede poster til en aktivitet
Denne opgave handler om at masse-linke objekter til en aktivitet. Aktiviteterne kan f.eks. være en
undersøgelsessag, en accession eller et udlån (uddeponering).
Hvis du stadig har objekter tilbage på listen fra tidligere opgaver, kan du passende bruge disse til denne
øvelse.
Start med at markere nogle objekter (f.eks. 4-5 stk). Klik på det ”sorte flueben” [1] for at markere alle
poster:

Angiv nu, hvilken aktivitet, du vil knytte objekterne til. Du kan evt. bare klikke på lænke-ikonet [2]. I så
fald linkes posterne til et udlån (jf. skærmbilledet ovenfor):
Nu åbnes en dialog, hvor du enten kan fremsøge den aktivitet (herunder: Udlån), du vil linke til.
Klik på FIND i det første vindue. I det næste (se herunder), vælges blot et tilfældigt udlån fra listen. Klik
OK

(Bemærk, at det også er muligt at oprette et helt nyt udlån, som objekterne linkes til, vha. knappen
OPRET.)

Til allersidst skal du undersøge, om objekterne rent faktisk er blevet linket til udlånet. Klik på Vis
Relationer (dobbeltpilen) i den blå værktøjslinje øverst oppe. Hvis du ser mange tomme relationer,
klikker du på

og fjerner fluebenet i dette felt
Du bør nu kunne se relationen til udlånet på alle
objekterne, du markerede.
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Opret et nyt udlån
Opret et nyt udlån. Antag, at lånet i første omgang endnu ikke er godkendt, men at oplysninger om
kontaktpersoner m.v. allerede findes. Start med at udfylde selve låneanmodningen:

Gå herefter til objektkataloget og marker nogle objekter, som skal indgå i udlånet. Benyt igen Linkværktøjet til at knytte objekterne til udlånet, som du oprettede i forrige trin:

68

Når genstandene er linket til lånet, kan man åbne Relationsviseren for hurtigt at komme tilbage til
udlånssagen. Her kan man gå direkte til fanen ”Arkiv og Museum”.
Her starter man med at udfylde status for hver af de forespurgte genstande:

Afslut med at opdatere status for selve lånesagen samt at vedhæfte evt. dokumentation. Herefter kan
man gemme lånet og underrette det låntagende museum.
Har man brug for at angive mere specifikke oplysninger om objekterne i relation til udlånet, kan det
gøres på fanen Objekter (ovenfor).
Kontrakter, kvitteringer og anden dokumentation kan vedhæftes vha. Dokumentations-felterne.
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Brug Søg og erstat til at masseudfylde tomme felter
Når man som registrator gennemgår sine data fra Regin, vil man hurtigt opdage, at felterne Materiale og
Teknik ofte er tomme. I stedet står der kun noget i det tilhørende notefelt, f.eks. ”olie på lærred”. Dette
skyldes, at Materiale og Teknik registreres hver for sig i SARA. Felterne benytter Nationalmuseets og
SMKs stamtabeller.
Men når det nu er åbenlyst, at oplysningen om, at der er benyttet oliemaling til at fremstille værket,
samt at der rent teknisk er tale om maleteknik, allerede er registreret, vil man som registrator gerne
slippe for at genindtaste denne oplysning på samtlige værker, der kun har data i Teknik-Noter-feltet…
Det kan heldigvis nemt lade sig gøre.
Vi tager det konkrete eksempel for at vise, hvordan funktionen Søg og Erstat kan bruges til at udfylde
både Materiale og Teknik på samtlige værker, der har oplysningen ”Olie på lærred” i notefeltet.

Lige som Avanceret søgning kræver Søg og Erstat-funktionen, at man benytter felternes databasenavne.
Start derfor med at føre musen hen over feltet. Feltnavnet hedder åbenbart teknik.noter. Jeg finder
også ud af, at de felter, jeg gerne vil udfylde bare hedder hhv. materiale og teknik. Endelig skal jeg sikre
mig, at jeg ved præcis hvad der skal stå i selve Materialefeltet og Teknikfeltet… Der skal stå hhv.
Oliefarve og Maling. Skriver jeg noget, som ikke matcher de eksisterende materialer og teknikker, vil
erstatningen mislykkes.

Jeg vil først fremsøge alle de poster, som har denne oplysning, så jeg klikker på Søgeikonet øverst og
vælger fanen Avanceret søgning. Herefter udfylder jeg søgevinduet som vist herunder.
Husk anførselstegn omkring ”Olie på lærred”, da der er tale om tre adskilte ord.
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Desuden vil jeg sikre mig, at ingen af de fremfundne poster allerede har data i Materiale-feltet, så jeg
åbner igen søgevinduet. I almindelig Standardsøgning laver jeg følgende afgrænsning:
… og klikker på
Efter denne afgrænsning er der stadig 902 poster. Der vil altså være tale om en gevaldig tidsbesparelse,
hvis jeg kan slippe for at lave så mange rettelser manuelt.

TIP: I andre tilfælde er én eller to søgninger ikke nok til at finde frem til præcis de poster,
der skal rettes. Hvis en søgning skal udvides eller afgrænses i flere tempi, bør den gemmes
vha. ”indkøbsvogn”-ikonet over resultatlisten, så man hurtigt kan genfinde søgesættet.

Nu er jeg klar til at lave min første erstatning, så jeg klikker på Søg og erstat-ikonet
resultatlisten.

over

Søg og erstat er på godt og ondt et stærkt værktøj. Derfor er der som standard afkrydset nogle felter,
som mindsker risikoen for, at man får lavet en masse forkerte erstatninger ved et uheld.

Skærmudsnittet herunder viser, hvordan man smartest laver en ”test-erstatning” på en enkelt post,
inden man går i gang med den store operation på de 902 poster.
1) Jeg markerede ingen poster, så den eneste post, der ændres er den aktuelle (se de lyserøde
rammer)
2) Jeg vælger feltet, som skal udfyldes, lige som jeg vil gøre i den store erstatning (se de grønne
rammer)
3) Lad Erstat-feltet stå tomt. Udfyld Med-feltet med den eksakte materialebetegnelse (se de blå
rammer)
4) Jeg lader markeringen i ”Bekræft erstatning” forblive markeret. Derved erstattes kun én post ad
gangen
5) Klik til slut på OK for at se, om erstatningen lykkes, og at den ser ud som forventet
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Hvis erstatningen ser korrekt ud, kan du nu lave den store erstatning på de 902 poster på én gang.
1) Markér alle poster på listen vha. det lille
ikon over resultatlisten
2) Åbn Søg og erstat-vinduet igen og udfyld felterne lige som sidst. Du bør dog fjerne fluebenet ud
for ”Bekræft erstatning”, da du ellers vil blive bedt om at bekræfte hver eneste af de 902
erstatninger!

Når du klikker på OK går SARA i gang med at udfylde de 902 tomme Materiale-felter.
En aktuel svaghed i systemet er, at man ikke får nogen information om, hvor langt systemet er kommet i
processen. Det er først, når processen er afsluttet, at man ser statistikken over behandlede poster m.m.

Efterfølgende kan man lave en tilsvarende erstatning på de samme 902 poster, hvor man i stedet
udfylder feltet Teknik med værdien ”Maling”. Begynd igen først med en enkelt test-erstatning, inden du
masse-erstatter.

Du kan læse i detaljer om Søg og erstat-funktionen i brugermanualen til Axiell Collections (Se
venstremenuen).

i

De enkelte indstillinger i Søg og erstat-vinduet tjener forskellige anvendelsesformål:
Indstilling
Match helt felt
Match helt ord

Funktion/Anvendelse
Teksten i Erstat-feltet skal matche al tekst i det givne felt.
Egnet til de fleste situationer. Uegnet til felter med meget tekst
Teksten i Erstat-feltet skal matche et helt ord.
Egnet til rettelse af stavefejl eller terminologi i beskrivende felter.
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Match dele af ord

Skeln ml. store/små
bogstaver
Bekræft erstatning

Tilføj ny forekomst

Skal bruges med forsigtighed. Husk at inkludere mellemrum eller
anførselstegn, da der ellers er risiko for at erstatte tekst i andre ord!
Teksten i Erstat-feltet skal matche en del af et ord, f.eks. en ordendelse.
Skal bruges med endnu større forsigtighed af samme grund som
overstående!
F.eks. ”Guld” erstattes ikke, medmindre man skriver det med stort i
Erstat-feltet.
En sikkerhedsforanstaltning, som generelt bør forblive valgt.
Hver enkelt erstatning skal aktivt bekræftes eller afvises. Med denne
indstilling kan man når som helst afbryde erstatningsprocessen.
Omvendt er den besværlig ved større erstatninger, hvor man allerede er
sikker på, at alt skal erstattes.
Der overskrives ingen data. I stedet oprettes en ny forekomst af det
givne felt.
Bruges, hvis man f.eks. vil angive en ekstra aktør (f.eks. ophavsmand)
eller en ekstra materiale-bestanddel på et antal i øvrigt blandede
genstande.
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SARA – FAQ
Hvad er et objekt?
-

-

Objekter omfatter alle typer af genstande, kunstværker samt fast kulturarv (dvs. arkæologiske
anlæg). Det har været nødvendigt at finde en ny samlebetegnelse, fordi SARA sammenfatter
data fra både Regin Kulturhistorie, Regin Kunst, (og snart også) MUD og andre databaser, som
hidtil har været adskilte.
Bemærk at SARA ikke som Regin er opdelt i hhv. Kunst og Kulturhistorie. Hvert museum kan
oprette værkregistreringer og genstande, den nu særskilte kategori Dokumentation (som
dækker kategorierne B, K, T, F og R) samt den nye Fast Kulturarv i én og samme base. Objekter,
Dokumentation, Værker, Fast kulturarv og arkivalier har forskellige skærmbilleder med felter,
der passer til registreringstypen.

Hvad er en feltindsamling?
-

-

En feltindsamling (eller blot indsamling) er for nyere tids museer det samme som en aktiv
indsamling. For arkæologer vil feltindsamlingen svare til en kampagne. Alle typer af museer kan
registrere indsamlinger, hvis det enkelte museum skønner, at det vil være formålstjenligt. Feltet
Metode på feltindsamlingsskærmen giver et samlet overblik over de situationer, hvor det vil
være relevant at benytte denne registrering.
Feltindsamlingen kan også bruges til at registrere arkæologiske kampagner.

Hvorfor er sager ikke længere obligatoriske?
-

-

Sager bruges ikke af alle museer, men de bør fortsat oprettes, når det giver mening.
Undersøgelsessøger bør således fortsat registreres, fordi begrundelsen for undersøgelsen
fremgår af sagen. Men for samlesager eller rene arkivfonde, bør det enkelte museum overveje,
om de også fremadrettet vil registrere sager, eller om registreringstyperne Accession eller (for
arkivernes vedkommende) Arkiv-Indkomstjournal egner sig bedre til at registrere de relevante
oplysninger. Bemærk at objekter nu godt kan indgå i flere forskellige sager i SARA.
I arkæologien bør sager fortsat bruges som øverste niveau over feltindsamlinger (kampagner)

Hvorfor er registrering af accessioner vigtigt?
-

Det er vigtigt at registrere information om årsagen til hjemtagelsen af materiale i en klar
struktur. Accessionen egner sig bedre end sagen til at dokumentere denne type af information.

Hvordan registreres arkivalier?
-

-

Arkiver og museer, der registrerer arkivalier (rene arkivsager), bør fremover bruge indgangene
Arkiv indkomstjournal og Arkivkatalog. Indkomstjournaler for arkivalier svarer nogenlunde til
accessioner for museer. Selve indholdet af modtagelsen skal blot være en helt overordnet
registrering af indholdet. Den egentlige detailregistrering sker først, når der oprettes én eller
flere arkivfonde ud fra indkomstjournalen.
Arkivfonde, som indgår i sager, kan stadig tilknyttes sager.
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Hvorfor tager det lang tid at søge i visse felter?
-

Et felt skal være indekseret, hvis det skal være hurtigt søgbart. Hvis der ikke er tilknyttet et
indeks, skal systemet ”trawle” alle ord igennem for at finde match. Flere felter kan blive
indekserede, hvis der viser sig at være behov for det i SARA. Der kan føjes flere indekser til, men
af hensyn til tiden, det tager at gemme en post (fordi alle indekser skal opdateres, så det nye
indhold straks er søgbart) i et enterprise-system som SARA, kan man ikke bare indeksere
samtlige felter.

Hvorfor hedder feltet ikke altid det samme på skærmen som i feltlisterne?
-

Det samme databasefelt kan optræde på mange forskellige indtastningsskærme i SARA. Det
gælder f.eks. for feltet objektnummer (IN). På registreringsskærmen skal feltet helst hedde
noget meningsfuldt for sammenhængen. Derfor hedder feltet Objektnummer for genstande,
mens det hedder ”Registreringsnr.” for arkivalier. Man kan altid se feltets ”rigtige” navn (altså
database-feltnavnet), hvis du fører musen hen over det. Det er dette feltnavn, du skal søge på,
hvis du f.eks. vil bruge feltet i en Avanceret søgning.

Hvad er et domæne?
-

-

-

-

-

En person kan optræde i mange forskellige sammenhænge. Et eksempel kan være en
professionel fotograf. Han har både copyright på nogle kunstneriske fotos, han har også doneret
sit øvrige billedarkiv til museet, og han har skrevet en bog, som indgår i museets lokale
bogsamling. Personen optræder således i tre forskellige roller: Ophavsmand, Giver og Forfatter.
Til hver af disse tre roller findes der et felt, som slår op i databasen Personer og Institutioner i
SARA. Denne database indeholder i sin ufiltrerede form tusindvis af personnavne, hvoraf mange
navne ser næsten identiske ud. Trods den umiddelbare uoverskuelighed er det alligevel bedst
for søgbarheden, at alle navne ligger i én og samme database. Havde man en særskilt
fotografdatabase og en særskilt forfatterdatabase, ville den samme person skulle registreres
flere gange.
Den samme person skal altså kun forekomme én gang (én databasepost), hvis ikke basen skal
blive rodet. Det er her, domæner kommer ind i billedet. Til hvert af felterne Ophavsmand, Giver
og Forfatter knytter der sig nemlig et domæne.
Hvis vores førnævnte fotograf pludselig gør opmærksom på, at han har ophavsret på nogle af
museets værker, indtastes hans navn i feltet Rettighedshaver i objektkataloget. Den allerede
eksisterende navnepost på personen vælges, og objektposten gemmes. Hvis man åbner
navneposten for vores fotograf, vil man se, at han nu har fået en fjerde rolle (domæne) tilføjet.
Inden man føjer et nyt domæne til, vil systemet spørge, om man ønsker at føje domænet til
navneposten.
Domænet fungerer reelt som et filter, som gør det hurtigere at søge den korrekte person frem,
når man registrerer. F.eks. for hurtigt at gennemsøge listen over eksisterende ophavsmænd,
fordi den samme person står bag adskillige genstande i en samling. Uden dette filter, ville man
se alle navne i hele databasen og med stor sandsynlighed se flere næsten identiske navne, som
man først skulle ind og nærstudere enkeltvis, før man var sikker på, at man f.eks. havde fat i den
rette ”Frank Jensen” (f.eks. museumsinspektøren, ikke politikeren).
Domænefilteret kan slås fra ved at fjerne fluebenet. Hvis ikke det slås til igen, vil man se hele
navnebasen, næste gang man åbner linkvinduet for det pågældende felt. Fordelen ved at slå det
fra, er at man ikke risikerer at overse en eksisterende navnepost og dermed potentielt oprette
den samme person én gang til. Efterhånden som data i SARA bliver bedre, vil fordelene ved at
slå domænefiltrene til blive større.
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-

Man kan betragte domænet som et emneord (eller et tag, som det kendes fra sociale medier).
Hvis man ikke benytter tags, ser man alle opslag eller hele billedarkivet. Hvis man klikker på et
tag, ser man kun de opslag eller billeder, som har dette tag.

I online-manualen nævnes både ”datasæt” og ”datakilde”… Hvad dækker disse betegnelser over?
-

Søgeindgangene i SARA kaldes teknisk set datasæt. Bag ved hver af disse ligger der en såkaldt
datakilde (dog består objektkataloget og bibliotekskataloget af adskillige datasæt men kun én
datakilde). For nemheds skyld kalder vi til dagligt disse datakilder for ”databaser” (f.eks.
”Proveniens-databasen”). Reelt ligger alle SARA museer i én og samme database. Heri er hvert
museum blevet tildelt en partition (svarende til 10 millioner mulige databaseposter pr. museum).
Hver partition er underinddelt i de forskellige datakilder.

Hvordan fungerer felterne Erstatter og Erstat med?
-

-

Både personer og institutioner samt emneord og geografiske steder kan være kendt under flere
forskellige navne. Typisk er kun ét af disse navne det gældende, officielle navn. Men de
uofficielle betegnelser (ældre betegnelser, slangudtryk, kunstnernavne, kælenavne osv.) er
stadig uhyre vigtige for databasens søgbarhed. Man kan søge på synonymer i SARA. Tag som
eksempel navnene ”Bendtner, Nicklas” samt ”Lord Bendtner”. Begge navne er registreret som
navne i databasen Personer og Institutioner. Hver af de to ord udgør en selvstændig post, men
kun ”Bendtner, Nicklas” er en autoriseret betegnelse. Men navnet ”Lord Bendtner” skal kædes
sammen med ”Bendtner, Nicklas”, så brugeren finder alt indhold relateret til personen, uanset
om der søges på det ene eller det andet navn. Dette gøres ved at redigere i en af
navneposterne. Hvis man gør det i posten ”Bendtner, Nicklas”, udfylder man feltet Erstatter.
Hvis man redigerer i ”Lord Bendtner”, udfylder man feltet Erstat med. Når en SARA-bruger
herefter taster navnet ”Lord Bendtner” i et vilkårligt navnefelt i SARA, erstattes teksten i feltet
straks med ”Bendtner, Nicklas”. Dette betyder dog ikke, at man ikke kan søge på betegnelsen
”Lord Bendtner”. Søgning på ”Lord Bendtner” vil nemlig også søge på den foretrukne term
”Bendtner, Nicklas” og dermed give et samlet søgeresultat af poster relateret til personen.
Man kan for overskuelighedens skyld klassificere navnene vha. Status-feltet. Angiv ”Bendtner,
Nicklas” som godkendt foretrukket term og angiv ”Lord Bendtner” som ikke foretrukket term.
Feltet Tilsvarende term er beregnet til ligeværdige navne

Hvorfor er der felter, man ikke kan skrive i?
-

Hvis felter er hentet fra andre databaser, så kan de ikke redigeres. Felterne vises i stedet som
indlejrede. De kan redigeres, hvis man åbner den linkede database – eller via zoomskærme
Hvis du har et login, som ikke giver tilladelse til at redigere i feltet
Data fra Regin som ikke har kunnet placeres i et andet felt, men som ikke skal bruges fremover

Hvad er zoomskærme?
-

En zoomskærm giver mulighed for at ændre i de vigtigste felter i en linket databasepost, uden at
man behøver at forlade den nuværende database. Eksempelvis kan man ved at klikke på et felt
med et person- eller institutionsnavn redigere den linkede person/institution og tilføje ekstra
oplysninger om posten uden at forlade objektkataloget og en igangværende objektregistrering.
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Hvorfor er nogle databaser centrale, og hvordan redigerer man i dem?
-

-

-

-

Kunstnerfortegnelsen, som ses hvis man vælger indgangen Personer og Institutioner – Fælles, og
som er knyttet til feltet Kunstner på Værkregistreringen vedligeholdes af Statens Museum for
Kunst.
I Thesaurus findes alle klassifikationslister af genstande, materialer, forarbejdningsteknikker,
historiske tidsperioder mm. De fleste af disse lister vedligeholdes af Nationalmuseet, resten af
SARA’s brugergruppe.
Valutaer er en lille database over gyldige valutaer, som også vedligeholdes centralt.
De enkelte SARA-brugere kan ikke selv redigere i disse databaser, da formålet er at sikre
ensartede henvisninger på tværs af alle museers samlinger og dermed få et bedre samlet
overblik.
Derimod kan museerne godt oprette nye (kandidat)termer i databasen Geografiske steder.
Det andet register Personer og Institutioner [Museets navn] er kun synligt for det enkelte
museum. Modsat det fælles Person- og institutionsregister, kan der frit oprettes nye navne i
denne base.

Hvordan ser jeg min museumssag med alt indhold?
-

Fra sagen: Du kan se alle relaterede objekter (museum/arkiv/bibliotek) vha. Relations-widgeten
(Dobbeltpilen). Du kan også se relationer til bl.a. Accessioner og Feltindsamlinger.
Fra objektposter: Du kan se relationer til alle relaterede databaser, f.eks. Sag, Accession,
Indkomst, Feltindsamling (Kampagne), Placering, Udstilling og Lån.

Hvorfor kan jeg ikke søge i alle de felter, jeg kan se på mine objektposter?
-

-

-

Alle de ikke-skrivbare felter, f.eks. Sagsbeskrivelse (felt-tag WE), som du ser på objektniveau, er
indlejrede felter. Disse felter indeholder ikke i sig selv nogen data. De er bare nødvendige for at
kunne vise data fra andre datakilder. Sager er linket til objekter via feltet Sagsnummer (WN).
Alle andre felter på fanebladet Sag (WI, WT, WE) udfyldes kun, fordi de teknisk er blevet knyttet
til den samme feltgruppe, som det linkede Sagsnummer-felt.
Man kan dog godt søge i f.eks. sagsbeskrivelsen, selv om man befinder sig i objektkataloget. I så
fald åbner man Avanceret søgning i internt objektkatalog og skriver således:
WN -> BE = *gård*
(Vi vil hér finde alle sagsbeskrivelser, hvori teksten ”gård” indgår et vilkårligt sted i feltet
Beskrivelse (som har feltkoden BE))
Bemærk i øvrigt, at der i søgeudtrykket slet ikke henvises til det indlejrede felt WE, fordi data
reelt står i BE i sagsdatabasen og ikke i objektdatabasen.
Dette er ret besværligt for nybegynderen, så derfor er der lavet Standard-søgemetoder til de
vigtigste af denne type søgninger (f.eks. ”Relateret sted”). Denne type søgning er også beskrevet
i online-manualen.
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Mapning fra Regin
På billedet kan du se, hvordan alle entiteterne fra Regin er mappet (migreret) til databaserne i SARA.
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Stedregistranten har ikke sin egen ”database”. Oplysningerne fra stedregistranten i Regin er mappet til
forskellige steder i SARA.

BEMÆRK
Mapningen af stedregistranten vil nok forvirre vante Regin-brugere, da informationen er blevet skilt ad:
Type
Tilvirkningssted
Motivsted
Fundsted
Brugssted
Andet

Registrantgruppe
Objekt (Identifikation)
Objekt (Identifikation)
Objekt (Identifikation)
Objekt (Identifikation)
Objekt (Identifikation)

Sted
Objekt (Produktion)
Objekt (Identifikation)
Feltindsamling
Proveniens
Proveniens

Datering
Objekt (Produktion)
Objekt (Identifikation)
Feltindsamling
Proveniens
Proveniens

Aktøroplysninger var ikke knyttet til stedregistranten i Regin. Dette rådes der (fremadrettet) bod på i SARA,
hvor informationen om Tid, Sted og Aktør samles i registreringstypen Proveniens, som linkes til objekterne.

OBS: Du finder yderligere information om Stedregistrantens overførsel til SARA i appendikset sidst i
vejledningen.
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Aktører og kunstnere er mappet ind i SARA på basis af deres rolle.
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Dette billede viser, hvor oplysninger om et værk er mappet til SARA.
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Dette billede viser, hvor oplysninger om en genstand er mappet til SARA.
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Rapportering af fejl og spørgsmål til SARA
Axiell har en supportportal, som en eller flere medarbejdere på museet har adgang til. Når man er logget
ind på supportportalen kan man både se egne sager – og sager meldt ind af andre fra dit museum.
Henvendelser til Axiells Helpdesk bør som udgangspunkt altid ske via supportportalen:
https://servicedesk.axiell.com
Axiell opfordrer kraftigt muserne til at rapportere fejl og spørgsmål via portalen, da det giver langt den
hurtigste sagsbehandling.
Hvert SARA-museum får mindst én brugerkonto til supportportalen. Her kan brugerne overvåge den
aktuelle status på deres forespørgsler.
Hvis man oplever fejl, ”kører fast” eller slet og ret kommer i tvivl om teknisk-funktionelle ting i SARA, kan
man kontakte Axiells Helpdesk, som på hverdage er bemandet fra klokken 09.00 til 16.00.
I akutte tilfælde (f.eks. hvis man ikke kan logge ind eller ved andre grundlæggende problemer med at tilgå
systemet) kan Axiell også kontaktes pr. email til
support-dk@axiell.com
eller på telefonnummer 33 38 25 80 (benyttes kun i akutte tilfælde, f.eks. når man ikke kan tilgå systemet)

Axiells support er ansvarlig for følgende:
-

Administrere brugerkonti og adgangskoder efter anmodning fra museets udpegede medarbejder
med ansvar for brugere og dataadgang. Anmodninger om oprettelse af ny brugerkonto og
adgangskode besvares hurtigt.

-

Logge og besvare alle forespørgsler om den tekniske anvendelse af SARA via Axiells supportportal.

-

Vedligeholde den danske oversættelse af Axiell Collections og brugervejledningen, som SARA er
baseret på.

-

Videresende ændringsønsker eller museumsfaglige spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsen og
underrette brugeren herom.
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Appendiks: Hornbill (Axiells supportportal)
Hvert SARA-museum har i oktober 2018 udpeget én eller flere medarbejdere, som kan melde sager ind i
Axiells supportportal, som ligger på URL’en: https://servicedesk.axiell.com

Første gang man besøger supportportalen skal man klikke på ”Forgot password” og derefter indtaste den
mailadresse, som er tilmeldt supportportalen. Herefter vil man modtage loginoplysninger i sin e-mail.

Når man er logget på, vil man se følgende skærm:

”Mine henvendelser” åbner en oversigt over eksisterende sager og spørgsmål, som man selv har oprettet.
”Mine tjenester” åbner en oversigt over alle sager og spørgsmål fra museets medarbejdere.
Du kan også skifte imellem disse visninger i oversigten, når du ser dine eller alle sager fra museet:

Hvis du vil oprette en ny sag, skal du derimod klikke på det store ”Axiell Collections”-ikon nederst.
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Herefter vises denne valgmenu:

•
•
•
•

Klik på ”Fejl”, hvis du oplever gentagne tekniske fejl i SARA
Klik på ”Spørgsmål”, hvis du har spørgsmål om funktioner eller lignende i SARA
Klik på ”Ny bruger” hvis museet har brug for at få oprettet flere brugerlogins til SARA
Klik på ”Bestil ydelse” hvis museet ønsker hjælp til f.eks. datavask, dataimport eller Axiell Move

Via dette link kan man se en introduktionsvideo omkring brugen af systemet:
https://alm.axiell.com/da/velkommen/support-portal/
Videoen er nederst på siden.

Rapportér en fejl
Når du klikker på ”Fejl”, spørges du først, om der er tale om et systemnedbrud eller en anden fejltype.
Du skal kun vælge den sidste mulighed, hvis det reelt er umuligt for alle medarbejdere på museet at tilgå
eller registrere i SARA. Axiell vil hurtigst muligt forsøge at finde årsagen og løse problemet.
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Når du klikker videre (for at melde en ”normal fejl”), møder du følgende skærm. Her angiver du en
overskrift og en uddybende fejlbeskrivelse. Det er ikke nødvendigt at indtaste versionsnummer (alle SARA
museer kører på samme version). Udfyld også Eksempel-feltet med information, der gør det så let som
muligt at gentage fejlen.

I det sidste trin, inden du afsender fejlrapporten til Axiell, får du mulighed for at vedhæfte skærmbilleder og
dokumenter, som viser fejlen.
Windows har værktøjet Klippeværktøj til dette formål. Du kan f.eks. vælge Ny > Rektangulært klip og gem
udsnittet som en billedfil. Vedhæft det til sagen. Dette kan også gøres senere. Windows har også
tastekombinationen AltGr+PrtSc, som tager et komplet billede af din skærm.
I standardprogrammet Paint kan du efterfølgende trykke Ctrl+V og gemme billedet som en fil. Derudover
findes der en række gode gratisprogrammer, f.eks. Greenshot, som også kan bruges til formålet.
Du kan selvfølgelig også vedhæfte andre formater, f.eks. tekstdokumenter med mere uddybende
fejlbeskrivelser, eller du kan vedhæfte skærmvideooptagelser af fejlen.
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Appendiks: Brugerroller i SARA
Der findes i alt fire rolletyper for museets medarbejdere. De har følgende rettigheder:
Rettighed
Oprette/redigere genstande/værker (objekter)
Oprette/redigere aktiviteter (sager, udstillinger, lån osv.)
Oprette/redigere placeringer
Flytte objekter
Lave søg og erstat-handlinger (masserettelser)
Slette registreringer

Samlingsansvarlig Registrator
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Frivillig
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Derudover findes der en personlig gæsterolle, som kun har læserettigheder i databasen.
Det er ledelsen eller de samlingsansvarlige på museerne, som afgør, hvilke rettigheder de enkelte SARAbrugere skal have. Større museer og museumsorganisationer bestående af flere museer vil som regel have
behov for mere end én Samlingsansvarlig.
Brugere, som ikke har behov for at registrere i SARA, kan i de fleste tilfælde nøjes med at søge via SARA’s
offentlige søgeportal (afløseren for Museernes Samlinger og KID). Læs mere i afsnittet om søgeportalen.

Appendiks: SARA’s undervisningsmiljøer
Ud over SARA’s produktionsmiljø (“det rigtige SARA”) har Axiell efter aftale med SLKS, ODM og undervisere
i SARA oprettet to undervisningsmiljøer til SARA, nemlig:
SARA-Train

Denne base indeholder en kopi af den rigtige SARA-database for hvert museum, lige
som det er muligt at søge i en kopi af de andre SARA-museers data heri.
Kursisternes personlige login til SARA, benyttes også til at logge ind i SARA-Train.
SARA-Train kan fungere som en ”legeplads”, hvor museets SARA-brugere - uden risiko
for at lave ulykker med de rigtige data i SARAs driftsmiljø - kan afprøve nogle af de
funktioner, de er usikre på, inden de udfører dem i driftsmiljøet.
Axiell vil ikke vedligeholde eller rense data i databasen, men tekniske fejl vil selvfølgelig
blive løst. Softwareversionen opdateres naturligvis lige som i produktionsmiljøet.

SARA Lund

Denne øvebase vil være brugernes første møde med SARA i forbindelse med kurset
“God registreringspraksis med SARA”. Databasen er ikke forbindet med andre museer
og indeholder kun et antal eksempelregistreringer, der bruges ifm. undervisning i SARA.
For at undgå, at øvebasen “sander til” i kursisternes prøve-registreringer, nulstilles den
ugentligt, så den igen kun indeholder undervisernes gode eksempelregistreringer.
Øvebasen indeholder 48 anonyme kursist-logins, således at der kan afholdes op til tre
samtidige kurser á 16 kursister (underviserne aftaler, hvem der benytter hvilke logins).
Alle disse logins har rettigheder som Samlingsansvarlig (se ovenfor). Da deltagerne på
kurserne vil variere, kan det ikke undgås, at nogle kursister vil opleve, at de ikke har
helt de samme rettigheder, når de får adgang til SARA og SARA-Train.
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Appendiks: Eksempel på migrering af Stedregistrant fra Regin til SARA
Genstand nummer 1584X00038 fra Arbejdermuseet er en frakke med tilhørende hat.
Frakken har to Stedregistranter tilknyttet i Regin, begge af typen Brugssted.

Den mest detaljerede af de to stedregistranter ser således ud:

Objektet har ligeledes to tilknyttede Proveniensoplysninger i SARA, men emneoplysningerne fra
Stedregistranten er i vid udstrækning nu placeret på objektniveau, fordi SLKS har valgt at benytte Saglig
Registrant (Den Grønne Registrant) som genstandsklassifikation:

Klikker man på Objekttype-feltet med Hovedbeklædning (kvindedragt) ses flere registrantoplysninger:
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Mens emneklassifikationen fra Stedregistranten nu ligger på objektniveau, ligger oplysningerne om selve
brugshændelsen – og eventuelt brugsstedets navn – stadig på Proveniensniveau. Man kan se de tilknyttede
provenienser ved at åbne fanebladet Proveniens | Begivenheder:

Klikker man på proveniensnummeret (nummeret er tildelt automatisk af SARA), kan man se
stedoplysningerne:
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Klikker man videre på sogne-stednavnet
København, fremgår det, at sognet er knyttet til
herredet Sokkelund:

… Og klikker man på Sokkelund, ser man alle de
sogne, som hører under Sokkelund herred, samt at
herredet er en del af det gamle Københavns Amt:
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Appendiks: Opret ny pakke på eksisterende placering
Du gør følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

Åbn Placeringsbasen og fremfind alle placeringer
Tænd for Hierarkiviseren
Navigér til den ønskede hyldeplacering i hierarkiviseren
Når du har valgt hyldeplaceringen, klikker du på den lille ”dobbeltfirkant” i hierarkiviseren.
Nu er du i gang med at oprette din nye pakkeplacering. Vælg typen "pakke". Giv den gerne et unikt
navn (det gør det nemt at finde den igen)
6) Du kan udfylde felterne efter forgodtbefindende (men lad de nederste feltgrupper (Aktuel
placering, Indeholder og Placeringshistorik stå tomme)
7) Her er et eksempel:

8) Klik OK for at gemme. Posten oprettes, og vises nu som en underplacering til hyldeplaceringen

9) Skift til Interne Objekter og fremsøg og markér de genstande, som skal placeres i pakken.
10) Klik på Skift placering. Skriv navnet på pakken i placeringsfeltet.
11) Angiv evt. andre oplysninger af relevans for flytningen og klik på OK. Alle genstande placeres nu i
pakken.
12) Hvis du åbner Relationsviseren (dobbeltpilen) kan du se relationen til pakken. Du kan også åbne
fanebladet Placering på en af genstandene for at verificere placeringen. Du kan også se
placeringshistorikken.
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Appendiks: Tildel en Normal placering til mange objekter
Feltet Normal placering fortæller, hvor et objekt normal befinder sig. Dette vil i det fleste tilfælde være en
magasinplacering. Så længe objektet ikke er udstillet, udlånt eller ”ude af huset” på andre måder, vil den
normale og aktuelle placering derfor være den samme.
Fordelen ved at angive en normal placering er, at man blot kan markere fluebenet ”Til normal placering”,
når en samling genstande er kommet hjem igen og flyttes tilbage til magasinet, eller hvor de normalt står.
Normal placering er imidlertid ikke udfyldt på de migrerede objekter fra Regin, så hvordan kan man nemt
føje denne oplysning til mange objekter på én gang? Det kan gøres ved hjælp af funktionen Søg og erstat –
forudsat at navnet på de benyttede placeringsnavne er unikke – ellers er følgende løsning ikke en mulighed.
Start med at markere objekterne, som skal tildeles den samme normalplacering
Klik på Søg og erstat-ikonet.
Fremsøg feltet placering.normal_navn på listen og flyt det til højre ramme
Feltet Erstat forbliver tomt (der mangler jo en normal placering)
Feltet Med udfyldes med navnet på det unikke navn på den normale placering
Søg og erstat-skærmen ser nogenlunde således ud, når du har gjort som beskrevet. Klik derefter på OK

Til sidst får du en statusskærm, der viser, om erstatningen lykkedes i alle tilfælde:
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Appendiks: Oprydning i placeringer
Placeringsansvarlige kan selv lave oprydning i dublet-placeringer som et slags løbende
arbejdsprojekt. De skal altid benytte funktionen ”Skift placering” over resultatlisten, når de vil
ændre placering.
OBS: Så længe der højst står én genstand på en uønsket placering, er det relativt hurtigt at
rydde op i uønskede placeringer. Nedenstående vejledning beskriver dog også situationen,
hvor flere genstande står på en uønsket placering.

Oprydning i placeringer kan gøres således:
1. Vælg Placeringer som søgeindgang fra hovedmenuen.
2. Fremsøg alle placeringer (lad alle felter stå tomme)
3. Tænd for Hierarkiviseren OG Relationsviseren
4. Løse uønskede placeringer, som ikke har relaterede genstande (kig i Relationsviseren), kan
bare slettes med det samme.
5. I de (sjældnere) tilfælde, hvor de uønskede placeringer indeholder hierarkier, sletter man
”nedefra og op”. Dvs. slet først uønskede placeringer på det laveste niveau i hierarkiet og
slet derefter de overliggende.
6. SARA vil automatisk advare inden sletning, hvis…
a. … man er ved at slette en placering, som har underplaceringer
b. … en placering har relaterede genstande
Dermed er den reelle risiko for at lave ulykker ret begrænset.
7. Når du finder en uønsket placering, som har en genstand på sig, klikker du på genstanden i
Relationsviseren (vælg relationen til Interne objekter).
8. Markér genstanden på resultatlisten
9. Vælg funktionen Skift placering og flyt genstanden til den ønskede placering.
10. Hvis der i Punkt 6 er tale om en placering med flere genstande, noterer du dig denne (husk
evt. stregkode eller hierarki, så du kan fremsøge den igen). Skift til Interne Objekter.
11. Søg på Aktuel Placering efter den uønskede placering. Hvis placeringens navn og kontekst
er fuldstændigt mage til andre placeringsnavne, klikker du på knappen Filter. Dette åbner
et søgevindue, som giver mulighed for at søge i alle felter i Placeringsbasen, f.eks.
Stregkode.
12. Når du mener at have valgt den rette, klikker du FIND og OK. Dette skulle gerne fremsøge
genstandene, som befinder sig på den uønskede placering.
13. Markér genstandene på Resultatlisten og vælg ”Skift Placering”. Flyt genstandene til en
ønsket placering.
14. Spring herefter tilbage til Placeringsdatabasen og slet dublet-placeringen. Denne gang får
du ingen advarsler, fordi der ikke længere står genstande på den.

TIP: For nemheds skyld kan man f.eks. starte SARA i to browservinduer, så man konsekvent
har Placeringsbasen i det ene vindue og Objektkataloget i det andet
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Appendiks: Eksport af objekter fra et andet museum til eget objektkatalog
Hvis museet overtager objekter fra et andet museum, kan følgende metode benyttes i SARA.
1. Start med at fremsøge de objekter, som findes på det andet SARA-museum via indgangen Søg i alle
SARA museer og Gem eventuelt søgningen (indkøbsvognen) undervejs.
2. For hurtigere at kunne overskue, hvilke felter, som indeholder relevante data, gøres følgende:
Åbn Indstillinger i Detaljevisningen. Vælg filtermetoden: ”Indeholder Data” som vist herunder:

Dette slukker for alle de faner, som ikke indeholder data. Dét gør det lettere at identificere de felter, man
kan overveje at importere.
3. Klik på indstillinger for Resultatlisten for at tilpasse den til de felter (kolonner), som indeholder data
4. Sluk eventuelt for alle andre widgets end Resultatlisten for at se flest mulige kolonner på listen.
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5. Markér nu de genstande på Resultatlisten, du gerne vil eksportere. Benyt evt. den gemte søgning.
6. Skift sprogindstillingen til Engelsk ude i menuen til venstre (flag-ikonet). Dette er nødvendigt, fordi
importfunktionen ikke fungerer med danske feltnavne. Kun med feltkoderne eller de engelske
navne
7. Klik på Eksport-ikonet over resultatlisten.
8. Nu skal du fremsøge de felter, som skal medtages. Eksemplet herunder viser nogle felter, som
umiddelbart vil kunne importeres. Registreringer fra Regin har typisk data i følgende felter:
Dansk feltnavn
posttype
objektnummer*
titel
beskrivelse
klassifikationssystem
objekttype
ophavsmand
eller: Kunstner
produktionsdato.start
produktionsdato.slut
materiale.noter
teknik.noter

Engelsk feltnavn
object_template
object_number*
title
description
objectname_domain
object_name
craftsman
creator
production.date.start
production.date.end
material.notes
technique.notes

Feltkode
rT
IN*
TI
BE
oD
OB
VO
VV
DS
DE
MM
TA

*) Objektnummeret bør ikke medtages, hvis objekterne skal importeres til et andet museums
permanente samling. Er der tale om en midlertidig overdragelse (f.eks. indlån til udstilling), kan det
derimod fint medtages.
Andre vigtige ting er:
Sørg altid for at medtage feltet posttype object_template (rt)
Vær desuden opmærksom på, at f.eks. sagsnumre, accessionsnumre, udstillingsnumre umiddelbart
ikke egner sig til at blive eksporteret, da de er afhængige af, at de tilknyttede sager, accessioner
osv. også eksporteres, og dét vil sjældent være aktuelt.
9. Når du har valgt de ønskede felter, skal Eksport-skærmen se nogenlunde således ud:
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10. Husk at tjekke (klik på knappen Settings), at CSV-filen er semikolon-separereret. Dette behøver du
kun gøre første gang, du eksporterer. De senest valgte felter huskes også til næste gang.
11. Herefter eksporteres CSV-filen (filnavn: export.csv). Man kan vælge at åbne den i sit
regnearksprogram (f.eks. Excel eller LibreOffice Calc), eller man kan bare gemme den på
harddisken. I et regnearksprogram kan man redigere den og evt. tilføje flere kolonner.
12. Nu er du nået til Import-delen, så du klikker på Import-ikonet ude i venstremenuen og vælger det
katalog, du vil importere til, f.eks. interne eller eksterne objekter.
13. Hvis du allerede er sikker på, at alle felterne fra din CSV-fil skal importeres, behøver du bare at
indlæse din CSV-fil som vist herunder. Du behøver kun at vælge felter fra listen, hvis du ikke vil
medtage alt

14. Derefter klikker du på Settings/indstillinger for at sikre dig, at der bruges semikolonsepareret CSV.
15. … Og så klikker du på OK for at starte importen.
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Appendiks: Registrering af arkivalier
De generelle principper for registrering af arkivalier er beskrevet på side 51. Registreringstypen Arkivindkomstjournal eksisterede ikke i Regin, hvor man typisk benyttede sagen til at skrive disse oplysninger i.
Fordelen ved indkomstjournalen er, at den aldrig nogensinde offentliggøres. Lige som accessioner for
museer er den eksklusivt beregnet til intern registrering af fortrolige giveroplysninger.
Hvis der er tale om en sag med rene arkivalier, adgangsklausuler og andre forhold, som er omfattet af
Arkivloven – og er uden museumsgenstande, så er Indkomstjournalen en smart registreringstype.
Hvis der derimod er tale om blandet indhold med både museumsgenstande og arkivalier – altså en typisk
”samlesag”, bør man i stedet benytte registreringstypen Accession, som kan indeholde begge dele.

Her følger et eksempel på en arbejdsgang ved registrering af arkivalier:
Spørgsmål: Jeg skal til at registrere en masse byggeplaner fra Edvard Jensens Manufakturhandel i Esbjerg.
Der er kun tale om arkivalier - ikke andre museumsgenstande. Lige nu fylder det fire affaldssække.
1. Begynd med at grov-registrere dette indhold ("fire affaldssække") i en indkomstjournal. Her angiver
du f.eks. Giver, indkomstdato, overordnet indholdsbeskrivelse, bemærkninger om evt. klausuler på
indholdet. Angiv det fysiske omfang i feltet Omfang.

2. Når indholdet er grovregistreret i enten en indkomstjournal eller accession, kan man oprette sin
arkivfond. Dette gøres smartest ved at benytte funktionen Kopier de markerede poster til
Arkivkataloget. Dette kopierer de allerede indtastede oplysninger til en ny arkivfond.

97

3. Giv arkivfonden en sigende betegnelse, f.eks. ”Edvard Jensens Manufakturhandel” eller ”Edvard
Jensens arkivfond”. Hvis personen eller institutionen allerede har en arkivfond, bør det nytilkomne
materiale derimod føjes til denne som nyt arkivindhold. Spring da til trin 3.
a. OBS: Det bliver snart muligt at oprette en arkivfond direkte fra indkomstjournalen. Herefter
behøver man ikke genindtaste oplysningerne.
Arkivfonden er det overordnede beskrivelsesniveau for alt det indhold, den omfatter. Da arkivfonde som
udgangspunkt kan offentliggøres, bør eventuel fortrolig information flyttes til museumsaccessionen eller
indkomstjournalen. Af og til giver det mening at oprette flere arkivfonde ud fra den samme aflevering.

4. Nu skal arkivindholdet registreres. Arkivindhold og arkivfonde ligger i samme arkivkatalog i SARA.
Hvert enkelt arkivindhold er knyttet hierarkisk som underpost til arkivfonden og kan ses, når man
tænder for Hierarkivisning oppe i den blå værktøjslinje. Det er også i Hierarkiviseren, at man
smartest kan oprette nyt arkivindhold.

5. Hvis du står med arkivfonden, tænder du for Hierarkiviseren og klikker på de to overlappende
firkanter ude i Hierarkiviseren (Man ser hjælpeteksten ”Opret en eller flere poster”). Dette opretter
en ny tom post, som automatisk bliver en underpost (dvs. arkivindhold) til arkivfonden. Opret kun
én ad gangen.
a. Hvis du har brug for at underinddele arkivindhold – f.eks. fordi der er et særligt brev eller
note iblandt arkivindholdet, benytter du samme metode. Eneste forskel er, at du skal huske
at stå på arkivindholdet i stedet for arkivfonden, når du klikker på Opret-ikonet.

6. Du udfylder den f.eks. med titlen "Regnskaber" og føjer øvrige generelle oplysninger om
regnskaberne til, f.eks. start- og slutår for indholdet samlet set. Der er ingen regler for
nummereringen af arkivindholdet, Man kan vælge at genbruge navnet på arkivfonden og tilføje et
løbenummer for hvert indhold, f.eks. A9710.1, A9710.2 osv.
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a. Du behøver ikke udfylde flere felter, end der er vist på næste skærmbillede. Skriv kun
oplysninger, som gælder specifikt for dette indhold. Resten står jo allerede på arkivfonden.

Når du klikker på OK, opdateres Hierarkiviseren, hvor du kan se det nye indhold under arkivfonden, f.eks.:

Andre spørgsmål
-

Min arkivfond ligger på flere forskellige placeringer. Hvordan registrerer jeg dette?

SVAR: Hvis dele af arkivfonden ikke står i naturlig forlængelse af de øvrige dele, angiver man den korrekte
aktuelle placering specifikt på arkivindholdet.

-

Hvad er fx en ”Enhed” og et ”Element”?

SVAR: Termerne "Fond", "(Under)Serie", "Enhed" og "Element" er officielle niveauklassifikationer fra
arkivverdenen, som også benyttes i f.eks. lokalarkivernes system Arkibas. Teknisk set har de ingen
betydning i SARA. De er alene til for at arkivaren kan angive forskellige registreringsniveauer i (større)
arkivfonde. "Serier" og "Underserier" bruges normalt kun i organisationsarkiver (kommuner, større
virksomheder). De fleste arkivfonde opdeles kun i to niveauer, nemlig Arkivfond og Enhed.

-

Hvordan linker jeg arkivfonden til min sag?

SVAR: På arkivfonden findes der et faneblad ("Sag") med et felt til at linke til sagen. Du kan også markere
arkivfonden på resultatlisten og derefter klikke på drop-down listen ovenfor og vælge "Føj til
Sag/Workflow". Klik derefter på Kæde-ikonet ved siden af drop-down feltet. Fremsøg sagen via knappen
FIND.
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Appendiks: Historik
I SARA Version 1.5 kan man nu se historik på nyoprettede poster. Det er desværre ikke muligt at se historik
på tidligere oprettede genstande.
Der er to måder at tilgå historik på. Enten ved at klikke på Historik ikonet
eller ved at højreklikke på et felt i posten og vælge Historik.

under Poster i top menuen,

Eksempel:
En post er blevet oprettet og vi tjekker Historikken. Ved hvert feltnavn vil der være en pil
som man kan klikke på for at se udvidet information.

Her er der kun tekst i New Value da posten ikke er blevet redigeret. Så det er altså helt korrekt.
Senere viser det sig at der er tale om en damecykel og posten bliver redigeret.
Vi tjekker historikken.

Der er nu tekst i både Old Value (Den tidligere tekst) og New Value (Som er den nuværende tekst).
Man kan ikke fortryde en ændring, men man kan altså nu gå ind og se historikken, og derefter rette til hvis
nødvendigt.
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