Protokoll DINA-möte 2016-05-19
Deltagare: Eva Andreasson, Friederike Johansson, Per Lekholm, Göran Nilsson, Ted von Proschwitz,
Peter Nielsen, Charlotte Jonsson, Christian Isenvadh, Kevin Holston
Diskussion om Generalkatalogen:
Behöver alla fält exporteras till Specify?
Alla fält i GenKat används idag i olika utsträckning, bra om de kan finnas kvar i Specify.
Fälten tackkort, besvarat etc. kanske kan läggas i ett gemensamt fält?

Kevin undrar om informationen i GenKat bara finns där och inte i Specialkatalogerna?
Svar ja! Därför viktigt att denna info följer med till Specify. I GenKat finns också en hänvisning till
huruvida det finns arkivmaterial kopplat till posten eller inte.
Idag finns inget fält för placering i GenKat (gäller material som ej har Spec.Kat-nr t ex samlingar som
ej blivit uppordnade och material som ligger i frysar och väntar). Behövs ett fält för placering även i
accession i framtiden?
Kevin vill ha exempel på hur det kan vara skrivet i fälten Ändrad av/Åtgärd i GenKat.
Skicka några exempel på poster med ändringar, till epost-gruppen.
Vi funderar vidare på Generalkatalogen och tar upp detta längre fram igen.
Spectrum:
Per tar upp frågan om Spectrum-standarden, har vi kollat denna?
Vi har börjat titta lite på Spectrum och sedan tidigare valt ut några av processerna att jobba med.
Läs gärna igenom delen om katalogisering i Spectrum 4.0.
Migreringen av Everte:
Friederike och Eva kollar vidare på värddjur, klart i början på nästa vecka.
Värddjur kommer att hamna i en egen tabell i Specify och måste därför städas för sig.
Kevin jobbar vidare med workbenchen. Har tittat på filerna Christian skickat men inte hunnit testa
dessa än. Finns inget färdigt datum än för när migreringen kan ske, men många av problemen är nu
fixade!
Typregistret:
Christian undrar vad som är skillnaden mellan typnummer och Spec.Kat-nr?
Typnumret fungerar som en räknare i typdatabasen. Idag saknas kataloger för en del grupper t ex
spindeldjur. Målet är att alla typer ska ha ett Spec.Kat-nr men p.g.a. att detta inte finns, har man

ibland använt ”räknaren” som ett typnummer. Alla typer som inte har SpecKat-nr kommer att
registreras som individuella poster i Specify, vilket löser problemet.
Typstatus måste föras över när Everte migreras därför måste även typregistret gås igenom. Det
återstår dock mycket arbete med städning i typregistret. Vi fokuserar därför i första hand på att gå
igenom de typer som idag har Spec.Kat-nr i Evertdatabasen.
Samlingsavdelningen har ett eget möte då vi tittar på typdatabasen och vad som återstår att göra
där, inför det fortsatta arbetet med migreringen.

