Minnesanteckningar DINA GNM 2015-11-17
Närvarande: Eva Andreasson, Kennet Lundin, Ted von Proschwitz, Per Lekholm, Charlotte Jonsson,
Kevin Holston, Christian Isenvadh, Peter Nielsen
Workshop på GNM 25-26 november:
Kevin och Karin kommer till GNM onsdag och torsdag nästa vecka. Kevin förbereder testdatabasen,
skapar konton och ser till att alla kan logga in. Testdatabasen kommer att ligga på samma server som
GNMs databas. Alla våra datorer bör ha senaste versionen av Specify 6 installerad, Charlotte tittar på
detta.
Mer utförligt program om workshopen kommer innan onsdag.
Kvar att göra inför migreringen:
Kevin jobbar vidare med förberedelserna inför importen av Everte. Han har bland annat tittat på
gammalt namn i katalog och arbetat med script inför importen.
Geografin är bra och behöver nog ingen mer handpåläggning.
De felaktigt transformerade koordinaterna för stormusslorna är under kontroll.
Kön ålder och levnadsstadium - Kennet och Friederike har gått igenom dessa poster, återstår endast
renskrivning. Viktigt att detta blir klart men inte obligatoriskt att få med i denna import, kan tas
senare.
Everte utan katalognummer – 100 poster är kvar att gå igenom av ca 430. Detta beräknas bli klart
inom två veckor.
Christian har nu lagt till en excel-fil med legislator i DINA-mappen, Eva kollar på denna.
Dela upp i förnamn, mellannamn och efternamn, på samma som sätt som för determinator. Ändra
direkt i excel-filen inte i databasen.
Kennet tar upp frågan hur vi ska hantera djupangivelser i Jägerskiöldsmaterialet. Idag finns denna
info under fliken Övrig info/övrig data i databasen. I huvudposten står t ex beteckningen JS 40,
djupangivelserna finns i övrig info. Detta tillkom på grund av platsbrist när Jägerskiöldsmaterialet
fördes in i databasen. Totalt handlar det om ca 30 000 poster. Kevin och Christian kollar på detta.
Christian skickar excelfilen på Jägerskiöldsmaterialet till Kevin.
Många av de problem som vi nu löser inför migrationen av Everte kommer att underlätta de framtida
överföringarna av övriga djurgrupper t ex vertebraterna. Exempelvis värddjur/parasit-problemet mm.
Finns ingen känd ”deadline” för migreringsarbetet, alla jobbar på så snabbt vi kan efter förmåga!

Nästa möte: Workshop i biblioteket 25-26 november.

