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Hur hanterar vi de olika nummerserierna för Verte i Specify? 
Det kommer troligen att bli 4 collections i Specify med löpande nummerserier, precis som det idag 
ser ut i vår databas. VerteID sparas och blir det unika numret för varje objekt. 
Hos de objekt (t ex en fågel uppdelad i skinn, ben etc.) som har flera nummer, blir de övriga numren 
associerade. 
 
Uppdelningen i exotiskt och svenskt material kan upphöra i och med överföringen till Specify, endast 
en nummerserie för båda. Nummer från den gamla uppdelningen kommer att finnas kvar. 
 
Vävnadsprover 
Vävnadsprover från fiskar är numrerade efter VerteID. 
 
Ringnr  
Fågelringar som tidigare lämnades in till museet skrevs tidigare in i databasen, själva fågeln kom i 
regel inte hit. 
 
Preparation o förvaring 
Christian har gjort en lista på alla unika kombinationer av fälten Torrpreparat, Våtpreparat och Skinn. 
Dessa ska mappas till Förvaringsmetod, Del och Anmärkning. Listan finns i DINA-mappen på 
Gemensam och ska gås igenom. 
 
Finns en del överflödig information i databasen idag, se över och göra lista på det som ska bort. 
 
Diskussion kring fossil i databasen 
Finns möjlighet att lägga till fossil i rullista i Specify, bör beslutas vilken disciplin de ska ligga under. 
Var fossilen ska vara bestäms mycket av vilken information man vill ha kopplad till objektet, det 
skiljer sig mellan Geologi och Verte i Specify. 
Fossil finns idag i vår databas både i Geologin och Specialkatalogerna.  
Se över vilka fossil som finns i Verte idag. 
De fossil som finns i fiskkatalogen är en avgränsad grupp, bör ligga kvar i Spec.kat, ej i Geologi! 
Subfossil är ben som legat i jorden, är ej riktiga fossil, ska vara i Coll.an! 
 
”Journalföring” 
Delformulär ”Ändringar”: 
Gå igenom fälten, hur används dessa? Mycket av informationen är troligen onödig. 
Hur vill vi att denna information ska användas och visas i framtiden? 
Plocka ut intressant info och lägga någon annanstans? 
 
Eva, Friederike m fl går igenom listor från Christian som läggs i DINA-mappen på gemensam. 
 


