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Filter-knap omdøbt til Udvidet søgning
Filterknappen i find data for feltet, der benyttes til at søge mere specifikt på andre felter end blot
opslagsfeltet på det nuværende linkede felt, er blevet omdøbt til Udvidet søgning. Dette er mere
fyldestgørende for funktionen og for at undgå forvirring omkring den nye 1.13 filter funktion.

”Permanent” brugerspecifikt søgefilter
I SARA 1.13 kan du nu specificere et såkaldt filter, et søgekriterie pr. datakilde, som vil benyttes
til hver eneste forespørgsel automatisk, så du altid kun arbejder med de poster, der er relevante
for dig.
Lad os forestille os, at man f.eks. er ansvarlig for at håndtere alle genstande i afdelingen
Arkæologisk afdeling (og eventuelle andre kriterier), og man ikke har behov for at arbejde med
andre poster.
Denne søgning kan man naturligvis blot foretage i standardsøgningen, men hvis man benytter
Avanceret søgning, skal man hver gang huske at inkludere Afdeling = ”Arkæologisk afdeling” for
hver eneste søgning.
Men dette kan nu løses ved at benytte Filterknappen i standardsøgningen.

Klik for at åbne vinduet Søge filtre. Dette vindue minder meget om standardsøgevinduet, og de
samme søgekriterier kan også vælges her. Så vælg de søgekriterier, der ønskes, og klik på OK.
For at følge eksemplet vælges der: Afdeling = Arkæologisk afdeling
Men som nævnt kan der laves flere søgekriterier hvis ønsket.
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Fra nu af er dette filter aktivt på alle søgninger, der foretages, indtil dette manuelt ændres. For at
indikere at der er et aktivt filter, vises dette både på standard og avanceret søgningsvinduerne.

Når en søgning med et aktivt filter er foretaget, vil topbaren i SARA ligeledes vise et filter ikon til
højre for datakildenavnet. Holdes musen hen over ikonet kan man se det benyttede filter.
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Hvis man så benytter Avanceret søgning og søger efter alle poster, så vil resultatet ikke være alle
de poster, der er tilgængelige i den valgte datakilde - men udelukkende dem i Arkæologisk
afdeling, fordi filteret ligeledes er aktivt i avanceret søgning. Så hvis man f.eks. søger på at
(objektnummer = *) er den søgning, der faktisk foretages (objektnummer = *) and
(AG="Arkæologisk afdeling").

Hvis man vælger at gemme en søgning med et aktivt filter, vil hele søgestrengen (inklusiv filteret)
gemmes. Det aktive filter har indflydelse på det antal poster, der vises, hvis man åbner en gemt
søgning.
Filtre huskes pr. bruger og datakilde. Så når du logger ind i SARA vil tidligere aktive filtre stadig
være aktive.

Synligheden af en tidligere søgning forbedret
Efter at have udført en standardsøgning vil SARA huske de indtastede søgekriterier til næste
gang søgevinduet åbnes. Dette er nu ikke en nyhed, men nu vil de felter, der indeholder
søgeudtryk (f.eks. en *) være tydeligere markeret med en fed sort kant. Dette er for at forhindre,
at man kommer til at foretage en ny søgning uden at være klar over, at det gamle kriterie også
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var inkluderet i søgningen. Man kan naturligvis stadig benytte funktionen RYD, hvis man vil fjerne
alle søgekriterier, eller man kan manuelt rydde enkelte kriterier også.

Kombination af søgesæt i avanceret søgning vises nu
som et fuldt søgeudtryk i historikken
Tidligere hvis man kombinerede søgesæt i den avancerede søgning, inkluderede SARA altid
præcis dette søgesæt i historikken for udførte søgeudsagn. Det er mere brugervenligt at
oversætte det til det fulde søgeudtryk, så dette er blevet ændret i SARA 1.13. Efter at have udført
en søgning som sæt 1 eller sæt 2, vises nu det fulde oversatte søgeudtryk (som indeholder de
originale søgeudtryk) i historikken.
Så hvis du f.eks. har udført to søgninger - én hvor der blev søgt på objektnummer = bord samt én
med objektnummer = stol. Disse vil nu vises i historikken som hhv. Set 1 og Set 2. Kombinér nu
disse søgeudtryk (set 1 OR set 2)
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Når søgningen er fuldført, kan man nu se et tredje sæt, med det fulde søgeudtryk.

Vær opmærksom på, at hvis der foretages en søgning (med et sæt inkluderet) kan resultatet
variere fra samme søgning uden sæt. Dette er, fordi de relevante genstande kan være blevet
ændret i mellemtiden. En søgning på et sæt svarer til en søgning på tidligere fremsøgte
genstande: Det oprindelige søgeudtryk bliver ikke gentaget, når et sæt benyttes i et nyt
søgeudtryk.

Simpel søgning er nu tilgængelig i
standardsøgningen
Simpel søgning har længe været tilgængelig i resultatlisten, og tillader søgning på flere
indekserede felter samtidigt:

Men nu kan Simpel søgning også benyttes som et søgefelt i Standardsøgningen. Hvis du ikke
kan se den endnu, skal du tilføje den via knappen Indstillinger på fanen Standard under
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Søgeindstillinger. Fremsøg feltet ved brug af filtrering eller find den på listen over tilgængelige
søgninger. Dobbeltklik på Simpel søgning eller marker den og klik på TILFØJ>>
Søgemetoder kan flyttes op og ned, som man ønsker.

Simpel søgning er en ekstra, hurtig måde at søge efter poster på via standardsøgningen. Den
eneste tilgængelige operator er ”er lig med”, men du kan kombinere en simpel søgning med en
søgning i andre felter. Delvise søgeord skal trunkeres med en stjerne *.

Den nye tilføjelse er også praktisk, når du allerede er i en post i redigeringstilstand, og du
forsøger at forbinde en post med et ID, som du ikke kender udenad, som et objektnummer eller
en bibliotekspost uden et ID overhovedet. Når du er i vinduet Find data for feltet for det relevante
felt, vil du sandsynligvis bruge knappen Filter nederst i vinduet til at starte en søgning efter den
post, du vil linke til, vha. nogle data du kender, som et objektnavn, objekttype eller hvad som
helst. Nu, i stedet for at bruge søgefelterne til specifikke felter, kan du prøve at bruge det simple
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søgefelt til at søge i flere felter på én gang: du kan finde den post, du leder efter, hurtigere. Igen,
hvis du ikke kan se muligheden Simpel søgning på fanen Standard, skal du muligvis tilføje den
først via knappen Indstillinger.

Se et udvidet søgeudtryk i resultatlisten
I SARA 1.13 vises det udførte søgeudtryk i statusbarren nederst i resultatlisten. Dette er en god
måde at se det søgeudtryk, der har ført til resultatet. Der er fire måder at søge på, hvor hver
enkelt vises en smule forskelligt.

I Standard søgning vises tagget på det felt du har søgt på, og ikke navnet på feltet (Objekt
nummer er associeret med felt tagget IN):

En Avanceret søgning viser det, som er indtastet. Så nedenstående søgeudtryk:

vil vises i statusbaren som følgende:

Hvis resultatvisningen viser resultatet af en gemt søgning, vil statusbaren vise nummeret på den
valgte søgning med ordet pointer foran (gemte søgninger kaldes også for pointer filer).
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I resultatlisten og gallerivisningen kan man foretage en simpel søgning, der er konfigureret til at
søge på flere eller enkelte felter.
En fritekstsøgning på et specifikt felt navn, som f.eks.:

Vil give samme resultat som fra standard søgning.:

Fritekst søgning er konfigureret til at søge i flere felter på en gang. F.eks.:

Dette vil resultere i et langt søgeudtryk i statusbaren, da der faktisk er tale om en søgning i flere
præ-definerede felter (hvilket også betyder, at det er en nem måde at fremsøge poster). Hvis du
holder musen hen over søgeudtrykket i statusbaren, vil en mouseover vise den fulde søgestreng
og på den måde kan man også se, hvilke felter der søges i):

Bemærk: Hvis du benytter Relationsviseren til at “springe” til en anden post, vil søgeudtrykket i
resultatlisten ligeledes ændres. Det nye søgeudtryk vil ganske enkelt være en søgning på priref
nummeret på posten, og vil ligne noget tilsvarende nedenstående eksempel:

Ctrl+piletaster genveje tilføjet til at flytte forekomster
op og ned
For at flytte et felt (gruppe) forekomst op eller ned, markeres det felt, der skal flyttes. Tryk og hold
Ctrl tasten nede og benyt piletasterne op eller ned, for at flytte forekomsten op eller ned.
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Ctrl+Q genvej tilføjet til fjern række under forekomst
Når et gentagbart felt er markeret, kan dette nu fjernes (også hvis der kun findes en forekomst)
ved brug af Ctrl+Q.

Gallerivisning og resultatlistevisning viser nu kun ét
billede
Tidligere ville der vises en thumbnail for hvert billede tilknyttet posten. Nedenstående eksempel
viser to thumbnails i resultatlisten:
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Og den samme post i gallerivisning (to thumbnails):

For at forbedre ydeevnen vil der fremover kun vises én thumbnail i disse visninger.
Som standard, vil det første linkede billede benyttes til disse thumbnails. Men hvis et billede er
sat som fortrukket, vil dette vises. I nedenstående eksempel er det andet billede sat som
foretrukket:
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Fjern en forekomst med søg og erstat
Søg og erstat indeholder nu muligheden for at kunne fjerne en forekomst fra en post.
Når et felt er gentagbart, betyder det, at der kan være flere forekomster af dette felt.
F.eks. kan en genstand sagtens have flere ophavsmænd eller kunstnere etc.
Et enkelt felt kan vælges at skulle være gentagbart, men der kan også laves grupper af felter,
som gentages sammen.
I nedenstående eksempel er feltet Kunstner medlem af en gruppe, der indeholder 6 gentagbare
felter (Kunstner, Ophavsmand, Rolle, Rolle (fritekst), Sted og Geografisk system).
Tilføjer man en ny forekomst af et af disse felter, vil alle 6 felter gentages:
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Når en værdi slettes fra et gentagbart felt ved hjælp af Søg og Erstat og fjern forekomst ikke er
markeret, vil forekomsten kun slettes fra posten hvis:
•

Sletningen sker i den sidste forekomst i rækken

•

Eller hvis sletningen sker i den eneste forekomst, der findes

Eksempel:
Når Fjern forekomst er markeret, vil forekomsten fjernes fra posten, når der er et match i Erstat;
og i det tilfælde at der eksisterer en gruppe af gentagbare felter, vil alle felterne i gruppen
fjernes.
Søger man f.eks. efter Kunstner (VV) Greesteen, Hans Jørgen, og markerer Fjern forekomst:

Så vil alle 4 udfyldte felter i Gentagbar gruppe 1 fjernes, når der er et match på kunstner (VV).
Hvis Fjern forekomst ikke er markeret, vil kun værdien i det specifikke felt blive fjernet, mens
resten af felterne i forekomsten forbliver urørte.
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