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Dokumentation av arbetet: 

Christian och Kevin håller ordning på uppgifter och dokumenterar arbetet på ”Kanban flow” 

och ”Titanpad”. Hör av er till någon av er om ni är intresserade av något i detalj så får ni 

inloggningsuppgifter från dem. 

Testversion av Specify GNM 

Det bestämdes att efter första testmigreringen av evertbratdatabasen är gjord använder vi 

det datasetet som ett testdataset för GNM:s  lokala testversion av Specify. 

Donator, inkom etc – är det ”accession”? Ja. En accession kan ha en ”accessionsagent” med 

en specifik roll som t ex donator. Det går att sätta upp flera olika roller som är associerade 

med en viss accession. 

Frågetecken – ta bort alla frågetecken? Alla uppgifter är egentligen osäkra uppgifter. Bevara 

information om att det funnits ett frågetecken i ”remarks field”. 

Taxonomi – subphylum, underklasser etc, hanteras på ett bra sätt i Specify, finns egentligen 

inga begränsningar på antalet nivåer. 

Auktoritetslistor – gemensam information som t ex insamlare, taxonomi etc vill vi i 

framtiden kunna dela mellan institutioner i Sverige.  

Ålder, levnadstadium – t ex larv, adult, ägg etc. Finns inga standardiserade värdelistor, men 

bra om ni kan komma överens i Göteborg hur ni vil standardisera detta. 

Transkripition  av etiketter -  verkar som alla tyckte det var en bra idé att använda ett sådant 

fält. 

Går det att lägga till egna fält? Nej, men det finns tomma text- och nummerfält som går att 

definiera efter behov.  

http://dina-project.net/


Preparationstyper – GNM:s storage innehåller även preparationstyper, behöver tvättas. 

Relationer mellan olika samlingar – GNM vill kunna sätta en ”etikett” på objektet där det 

framgår att objektet har en relation till ett objekt i en annan samling. Kevin undersöker 

saken närmare. 

DNA-sekvenser som ligger i DNA-nyckeln (?) hur kopplas det till våra samlingar? – en senare 

fråga.  


