
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp 

Skype-möte 2014-11-07 kl. 10.00-12.00 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande Fredrik Ronquist och sekreterare Karin Karlsson 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Per sprider minnesanteckningar på GNM. Kommentarer: Andy Workshop i oktober, våren 

istället ev till Göteborg. Karin håller kontakt med Nikolaj, DK och Andy Bentley, Kansas. 

 

4. Rapport från internationella DINA-konsortiet (Fredrik) 

4 av 6 skrivit under MoC. Aktiv teknisk grupp, kommer senare i agendan. 

Styrgruppsmöte i onsdags, det är positiv stämning alla arbetar på. Edingburgh migrerar över 

till Specify, DK börjar nu. Förstärkning Martin Stein, databasansvarig och Thomas 

Jeppsson, projektledare/utvecklare/amatörmykolog.  

 

Stort internationellt intresse, MUSITs chef kommer bytas ut, Norge närmar sig ev DINA. 

MfN ny medarbetare Jana Hoffmann och sedan tidigare Falko Glöckler som bidrar med 

mycket till DINA. Estland arbetar vidare med PlutoF, viktigt att vi närmar oss konvergens. 

Kanada kommer testa mediaservermodulen, håller på med system som hanterar (SQdb) 

DNA-sekvenser både Sanger och NGS. 

 

5. Arbetet med DINA Web 

Uppdatering av inventeringsklienten (Fredrik) 

Ny funktion som kan hantera uppladdning av ett standardiserat excel-formulär som 

innehåller experternas uppgifter om de bestämda exemplaren. Produktionssätts i slutet 

av november.  

 

Migrering av botaniska och zoologiska databaser till Specify datamodell / DINA 

Web (Karin, Kevin, Markus, Lisa) ZOO – Lisa arbetar just nu med däggdjursdatabasen 

på NRM och börjar med databastvätt för att sedan kunna importera databasen till 

Specify. 

 

Klient för uppladdning av DNA-streckkoder (Fredrik, Karin) 

Dataflöden när det gäller streckkodning, blev aktuellt när vi fick pengar från HaV. Vi vill 

arbeta långsiktigt och kommer levera en lösning någon gång under nästa år. Först få in 

alla relevanta data i Specify, möjlighet att kunna ladda upp bilder och sekvenser? 

Förhoppningsvis en integrerad del av samlingsklienten, i ett första förenklat gränssnitt. I 

samband vill vi kunna lösa samma problem i SMTP-projektet där material skickas till 

Tyskland för sekvensering. Grundläggande funktionalitet är att kunna registrera föremål. 

Vi vill gärna samla alla extrakten här i Sverige för att kunna att vi ska kunna gå tillbaka 

och göra fler sekvenser. 

 

Utveckling av samlingshanteraren (Fredrik, Karin) 

Steget efter Specify 6. Specifikation och harmonisering av DINA web APIs. Nästa steg 

är att identifiera en modulkarta.  

 

Mediaservern är den som kommit längst, kommer hjälpa till i kommunikation med 

Morphbank-DINA-systemet. Kanadenserna är väldigt sugna på att använda 



mediaservern och vara med att testa. Taxonomimodulen: den är färdigutvecklad och i 

produktion i Estland. Den behöver testas och implementeras i DINA-systemet. 

 

 Välja ett föremål 

 Lägg till en bild 

 Lägga till/registrera föremål 

 

 

6. Arbetet med ”DINA Light”, uppdatering 

Migrering av GNM:s stora databas (Kevin) – HaV har avsatt pengar för DNA-streckkodning 

av marina evertebrater. NRM står för Bioinformatikdelen. ”evertbratdatabasen” i Specify 6. 

Per; alla eller bara relevanta delar. Bättre att ta hela, då kan GNM arbeta direkt mot Specify 

6 i fortsättning.  

 

 Fredrik: vi samlar på oss erfarenheter vid migreringar till Specify och dokumenterar  detta 

och lägger upp det på DINA-wikin: www.dina-project.net, lägg till eget konto för åtkomst. 

Flyttar minnesanteckningar och agendor från gamla wikin till nya. 

 

7. Migrering av geologi och paleontologi (Kevin) 

Kevin har varit på CETAF-möte om Geologi/Paleonotologi och presenterade DINA. 

Paleontologi – avvaktar en ny chef, kvinnlig forskare från Lund Vivvi Vayda, tillsätts i 

april/maj. Ändringen i Specify’s databasmodell angående paleocontext är genomförd vilket 

innebär att det största hindret för Paleobiologi nu är undanröjt. Geologi – stort steg för 

mineralogi som använder digitala lån nu. Vegacentrum – går igenom arbetsflöden,  5 000 

objects, 400 nodules, klassificering. Behöver arbeta vidare med namn.  

 

8. GNM är upptagna med ny utställning och har fått ny chef.  

 

Rapporter: 

 

1. DINA technical workshop, NRM, 15-18 september 

http://www.dina-project.net/wiki/Workshop:_EU_BON_-_Stockholm,_16.-

18._September_2014 

 

2. TDWG 2014, Jönköping 

DINA-workshop väckte uppmärksamhet och flera grupper var intresserade av konsoritet 

bl a Vincent Smith, NHM var mycket intresserad men vill se en mer utvecklad version, 

en gruppp från Indien och Paul Morris höll ett långt anförande om DINA:s potential, 

Naturalis, NL vill gärna bidra med tekniska moduler när det är finns mer färdiga API-

specifikationer. 

 

3. DINA på SAMSA 11 november 

Presenterar DINA-projektet, Karin åker till Lund. 

 

4. Övriga frågor 

Markfauna – fått pengar från Svenska Artprojekt för att koordinatsätta Markfauna, 

decimalgrader istället? Kevin: lägger till det nu. 

 

5. Nästa möte: 9 februari kl 10-12 

http://www.dina-project.net/
http://www.dina-project.net/wiki/Workshop:_EU_BON_-_Stockholm,_16.-18._September_2014
http://www.dina-project.net/wiki/Workshop:_EU_BON_-_Stockholm,_16.-18._September_2014

