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Diverse visuelle ændringer
I Version 1.11 er der foretaget en hel del visuelle ændringer.
•

Font størrelse

•

Felter og feltnavne er blevet større

•

Lyseblå baggrundsfarve i Detaljevisning er ændret til hvid

•

Farverne i Resultatlisten er ændret til hvid og grå

•

Feltnavne er nu højre stillet (i stedet for venstrestillet)

Der vil løbende blive arbejdet med at optimere skærmbillederne.

Upload af flere mediefiler på en gang
I version 1.11 er det nu muligt at tilknytte flere mediefiler til en genstand samtidigt.
I redigeringstilstand klikkes der på upload knappen.

Klik på den første mediefil du ønsker at uploade. Hold derefter SHIFT knappen nede og klik på de
resterende mediefiler for at markere dem.
Klik derefter på Åbn for at uploade billederne.
Hver uploadede fil vil havne i sit eget felt. Det, der har betydning, er, hvilket felt der startes i (hvor
cursoren er). Tilknytningen til de uploadede filer starter i det aktive felt. Hvis dette felt allerede
indeholder data, vil dette blive overskrevet med en ny tilknytning (link). Efterfølgende felter med
eksisterende data vil ikke blive overskrevet, men vil flyttes tilsvarende ned for at gøre plads til de
nye tilknytninger (links). Så hvis du for eksempel allerede har tre felter med mediefiler A, B og C,
og du har valgt B som det aktive felt, og der uploades G og M vil resultatet være A, G, M og C.
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Importfunktionen
Import – Forbedret placeringsgenkendelse
Da placeringsnavne ikke nødvendigvis er unikke (f.eks. kan man jo sagtens forstille sig et
scenarie, hvor der findes flere hylde 5) har det været et problem i import at kunne identificere
den korrekte placering.
I 1.11 kan man nu importere ved hjælp af placeringskontekstfeltet:
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Det er dog et krav at placering (og hierarki) skal eksistere.

Ryd op i gemte søgninger
Der kan nu renses ud i mængden af gemte søgninger.
En ny kolonne ”Senest hentet” kan nu ses under gemte søgninger. Denne vil vise, hvornår en
bruger sidst har benyttet søgningen.

Dette er lavet fordi at oprettet dato ikke nødvendigvis fortæller om en søgning stadig er relevant.
En søgning oprettet for 5 år siden kan stadig være relevant, men en søgning oprettet i går kan
allerede være forældet.
Dette kræver, at man har rettighed til at kunne ”rense”.
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Der kan ryddes op på alle tre dato kolonner (Oprettet, Ændret og Senest hentet), men det
anbefales at benytte ”Senest hentet”.
Men der kan også ryddes op på Oprettet dato før xx.xx.xx eller Ændret dato før xx.xx.xx:

Favorit felter
•
•
•
•

Gem og vælg ofte benyttet felt indhold
Funktionen er tilgængelig på alle felter
Kan f.eks. også benyttes på Note felter
Administrer favorit felt indhold
o Om-arranger
o Fjern forældet indhold

Resultatlisten er sat til altid én side ad gangen
Dette er som sådan ikke en nyhed (blev sat i 1.10).
Årsagen er, at denne indstilling er meget mere pålidelig og hurtigere. Forskellen i 1.11 er, at i
1.10 var antallet af poster, der blev vist per side fast sat til 20. Dette kunne resultere i, at der
blev vist en vertikal scroll bar, og dette var hverken brugervenligt eller kønt.
Men nu tilpasser siden sig automatisk uanset hvilket zoom niveau, der benyttes.
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Tilstand | Konservering har fået tilføjet 3 nye felter
Type, Undersøger og Bemærkninger

Eksport
Ved eksport af drop-down felter til Excel/CSV eksporteres nu værdien, som vises på skærmene i
stedet for de neutrale værdier.
I SARAs drop-down lister (indlejrede felter) vises værdier i det aktuelt indstillede sprog. Men den
gemte værdi er en sproguafhængig “neutral” værdi, som måske ikke giver meget mening i et
output.
Normalt behøver man ikke at spekulere på de neutrale værdier - men indtil nu har det været de
neutrale værdier, der blev eksporteret ved brug af Eksportér til Excel og Eksportér > CSV.
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F.eks. hvis klassifikationssystem (genstande) tidligere blev eksporteret med, ville den neutrale
værdi vises (OBJECT_SAGLIG_REGISTRANT). Men i 1.11 vil der fremover vises (Saglig registrant).
BEMÆRK! Ved import skal man stadig benytte de neutrale værdier.

Flere måder at benytte Historik på
Historik (som åbnes ved at klikke på Historik ikonet
) har nu fået en ekstra fane (Ændringer).
Denne fane tilbyder en ny måde at se den aktuelle version af posten, den tidligere version og
hvad der er ændret.
Efter en post er blevet oprettet og gemt kan man allerede se indhold (Sæt visning til Fuld +
ændringer for at følge eksemplerne.) Alle nye data er markeret med grøn og har et + tegn foran,
hvilket betyder, at der er skrevet data i posten i denne version. Dato og tidspunkt på hvornår
denne version blev gemt, og af hvem kan ses i venstre side: Den grønne stribe helt til venstre
(hold musen over for at se mouseover tekst). Oprettet, som viser, at posten er oprettet på det
tidspunkt.

Hold musen over indhold for at se felt tag m.m.

Hvis vi nu laver nogen ændring i posten – vi tilføjer en Beskrivelse og en note og gemmer posten.
Åben Historik igen og læg mærke til, at der nu eksisterer en ny version. Klik på den første
(grønne) originale version og klik derefter på den anden (orange) for at se posten, som den er nu.
Bemærk at Beskrivelse (description) og Noter (Notes) er grønne, fordi de er blevet tilføjet.
Derudover bliver ændringsdetaljerne (ændret af, ændrings dato osv. ligeledes markeret som
grønne, da også disse vil læses som nye tilføjelser).
Den orange stribe til venstre betyder, at en eksisterende post er blevet redigeret.
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Da det blot var en midlertidig beskrivelse, vil vi nu gå ind og rette denne. Efter rettelsen vil en
tredje version være synlig, som vil vise den forrige beskrivelse, markeret som rød med et – tegn
foran, og den nye Beskrivelse lige under med tilhørende forekomst nummer (1) for at indikere, i
hvilken forekomst at rettelsen fandt sted.
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Filtrering af visningen i Historik
Hvis der vises for meget indhold i vinduet i højre side, kan du ændre visningen ved at vælge fra
drop-down menuen:
•
•
•

•

Alle felter
Viser posten samt dato og tid uden farve markeringer.
Alle felter + ændringer Viser posten samt dato og tid, med farvemarkeringer på rettelser.
Ændringer (Kompakt) Viser posten samt dato og tid. For kontekst vil nogle uændrede
felter vises men langt de fleste uændrede felter skjules.

Kun ændringer Viser udelukkende ændringer, i den valgte version.

Ved at klikke på Dato interval kan der vælges, hvilke to datoer man ønsker at se versionshistorik.
Vælg to datoer og klik på den blå Luk knap for at opdatere vinduet. Klik på Retur knappen til
højre for data interval-boksen for at returnere til forrige visning. Som standard er dette interval
sat til det fulde interval tilgængeligt for den aktuelle post.
Hvis flere brugere har tilladelse til at redigere posten, kan man benytte drop-down menuen
Bruger for at se ændringer foretaget af en specifik bruger.
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Versionshistorik drop-down viser normalvis kun én post version - nemlig den nuværende. Her
vises oprettelsesdato, sidst redigerede dato efterfulgt af navnene på brugerne.
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Appendiks 1: Generelle ændringer
•
•
•

Ny shortcut: Ny post (Alt + N)
I forekomst-dialogen er ordet ”felt” erstattet med ”række”
Felter, der kan have flere sproglag, er nu markeret med et flag i selve feltet

•

’View lists’ in FDFTF (Find Data For The Field)/Link screen hedder nu “Gemte søgninger”.
Dette betyder i korte træk, at du f.eks. i Indlån nu kan vælge en gemt søgning i link
vinduet og tilføje alle objekter fra søgningen til et indlån.
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Appendiks 2: Vises kun for eget museum
Dette er som sådan ikke en nyhed (blev sat i 1.10).
I SARA har vi nu implementeret muligheden for at skjule valgte genstande/poster for andre
museer. Som udgangspunkt har ideen med SARA jo bl.a. været, at det skulle være muligt for
museerne at søge i andre museers samlinger. Men derfor kan der stadig være poster med
informationer, som man ikke er interesseret i, at andre skal kunne fremsøge. Og dette er nu
muligt med funktionen ”Vises kun i eget museum”.
Under fanen Noter kan man nu med et flueben vælge, om posten skal skjules for andre museer.

Bemærk, at der stadig skal tages stilling til, om en post skal vises offentligt. Hvis dette ikke er
tilfældet, så er det vigtigt, at der ikke er flueben i Vis offentligt.
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Appendiks 3: Kopier post vs. Skabeloner
Kopier post
Kopier post er en meget populær funktion, som kan være rigtig nyttig i registreringsarbejdet.
Desværre er funktionen også meget effektiv forstået på den måde, at ALT bliver kopieret med.
Alle tilknyttede sager, stregkoder, relationer osv. osv.
Derfor bør man være yderst varsom med at benytte denne funktion. Specielt hvis man ”kun” har
behov for at kopiere få oplysninger fra posten. Vi anbefaler, at man i stedet benytter Skabeloner
til disse registreringsopgaver. Her kan man meget nemmere styre, hvad der kommer med og
ikke. Funktionen findes på skærmen (widget) Detaljer om posten.

Funktionen med Skabeloner har været tilgængelig siden version 1.10 og er derfor ikke en nyhed i
1.11 - men vi vil alligevel gerne fremhæve den igen.

Skabeloner
Denne funktionalitet giver dig mulighed for at oprette en kopi af en hvilken som helst post, og
gemme den som en skabelon, der indeholder alle data fra ”base-post”. Derefter kan du i stedet
for at oprette en ny (tom) post, vælge den tidligere oprettede skabelon fra skabelonmenuen, for
at åbne en ny post baseret på skabelonen med alle basisregistreringsdata til stede. Du kan
oprette flere registreringsskabeloner pr. datakilde. Denne funktionalitet kan være praktisk, hvis
du er ved at indtaste en hel række poster, som alle skal indeholde nogle basedata, som skal
være ens.

Opret skabelon af nuværende post findes i den øverste menu i detaljevisningen. Placer musen
over ikonet for at åbne menuen. Der er følgende muligheder i menuen:
•
Administrer skabeloner: Administrer tidligere oprettede skabeloner. Slet en eller alle viste
•
skabeloner.
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Vælg Skabelon: Fra Detaljevisningen (man behøver ikke oprette en ny tom post først), vælg blot
en tidligere oprettet skabelon direkte fra skabelonmenuen for at åbne den i redigeringstilstand.
Posten kan redigeres, før den gemmes.
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