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DINA fas 2: Från implementering till fullskalig drift 

1. Introduktion 
DINA (Digitalt Informationssystem för NAturhistoriska samlingar) (http://dina-project.net) är ett 
samarbetsprojekt mellan de stora naturhistoriska samlingsinstitutionerna i Sverige. Målet är att ersätta 
egenutvecklade samlingsdatabaser med ett modernt nätbaserat nationellt system, som gör det möjligt för 
de deltagande institutionerna att effektivt hantera sina samlingar samtidigt som informationen görs 
tillgänglig för forskarsamhället och allmänheten. 

Efter att flera alternativa strategier övervägts bestämde projektledningen 2010 att man i samarbete med 
utländska partners skulle utveckla ett system som bygger på öppen källkod. Jämfört med att utveckla ett 
system på egen hand eller att satsa på ett kommersiellt system bedömdes detta vara mer 
kostnadseffektivt, ge bättre långsiktig stabilitet och säkra större framtida flexibilitet. 

Efter att potentiella utvecklingspartners utvärderats valde projektledningen att satsa på Specify-gruppen 
vid universitetet i Kansas. Specify har utvecklats i mer än 30 år med kontinuerligt stöd från amerikanska 
National Science Foundation. Det används idag av mer än 400 samlingar över hela världen, och är 
betydligt mer beprövat och mer komplett än konkurrerande system. När beslutet togs fanns Specify inte 
i en nätversion men väl i en plattformsoberoende version med en så kallad tjock klient, vilken hade alla 
nödvändiga funktioner för samlingshantering. På det viset kunde migreringen till DINA påbörjas 
omedelbart, parallellt med utvecklingen av den nätbaserade versionen av systemet. 

Under den nuvarande projektperioden (2011–2013) har denna plan implementerats. Arbetet har skett i 
två parallella spår. I första spåret har samlingar vid DINA-institutionerna migrerats till det nuvarande 
Specify-systemet (’DINA Light’), som ett första steg på väg in i det fullt nätbaserade systemet. I det 
andra spåret har det framtida nätbaserade systemet (’DINA Web’) utvecklats tillsammans med Specify-
teamet i Kansas. DINA är ett av de mest ambitiösa distribuerade utvecklingsprojekteten inom sitt 
område, och det har gjort att projektet väckt stort intresse utomlands. Detta har på senare tid resulterat i 
att flera länder och institutioner har anslutit sig till DINA-arbetet. 

Vid utgången av 2013 kommer ett stort antal svenska samlingar att använda DINA. Dit hör de 
entomologiska, paleobotaniska, paleozoologiska och mineralogiska samlingarna vid Naturhistoriska 
riksmuseet (NRM); de entomologiska och geologiska samlingarna vid Göteborgs Naturhistoriska 
Museum (GNM); de paleontologiska och geologiska samlingarna vid Evolutionsmuseet i Uppsala 
(EMU); och Svenska insektfaunaarkivet (SIFA) vid Station Linné på Öland. Parallellt har stora framsteg 
gjorts i utvecklingen av DINA Web. Flera viktiga komponenter blev klara förra året och de återstående 
släpps i en första version under 2013. De botaniska samlingarna vid NRM blir de första att migrera till 
DINA Web. Målet är att avsluta migreringen till årsskiftet 2013/14, vilket kommer att bli en tuff 
utmaning. Även om det lyckas återstår ungefär hälften av DINA-samlingarna och uppskattningsvis tre 
fjärdedelar av dataposterna att migrera från 2014 och framåt. 

DINA-gruppen består för närvarande av en utvecklare (Ida Li) och en systemanalytiker med inriktning 
mot användarstöd och migrering (Kevin Holston). Bägge tjänsterna finansieras av Artdatabankens 
museistöd. Till detta kommer en projektledare (tidigare Torsten Eriksson, nu Karin Karlsson) samt 
ledningsstöd (Fredrik Ronquist och Per Ericson; bägge deltid), samtliga finansierade av NRM. Under 
delar av 2012 och 2013 har NRM också finansierat en extra resurs (Markus Englund; 80%) för DINA-
migrering. Utöver detta stöttar samtliga DINA-institutionerna projektet med avsevärda resurser, inte 
minst den tid de databasansvariga för samlingarna lägger på projektet. De databasansvariga spelar en 
nyckelroll vid migrering och lokal implementering av DINA-systemet. 

Här söker vi fortsatt finansiering av DINA-projektet för perioden 2014–2016. Under denna period 
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räknar vi med att alla de återstående samlingarna vid DINA-institutionerna kommer att migreras till det 
nya systemet. Detta innebär flytt av stora mängder data (ca 2 M poster) i komplicerade databaser, vilket 
blir en stor utmaning. Till skillnad från tidigare kommer migreringen att ske direkt till DINA Web. Det 
kommer att ställa stora krav på DINA-gruppen. Villigheten att migrera till det nya systemet kommer att 
vara starkt beroende av möjligheterna att utveckla och anpassa DINA Web till enheternas speciella krav. 
Vid utgången av projektperioden kommer DINA-systemet att vara i full drift och inkludera nästan alla 
stora naturhistoriska samlingar i landet. 

Redan idag är DINA unikt genom att det ger realtidsåtkomst till svenska samlingsdata, något som är 
kritiskt för projekt som GBIF (Global Biodiversity Information Facility) och Svenska Lifewatch. De 
data som levereras omfattar flera samlingar av stor betydelse för Svenska artprojektet, däribland 
närmare en kvarts miljon poster från Svenska insektfaunaarkivet. Under perioden 2014–2016 
tillkommer en rad för Svenska Artprojektet betydelsefulla samlingar av svenska data, bland annat 
samlingarna av kryptogamer och ryggradslösa djur i Uppsala, Göteborg, Lund och Stockholm. Till detta 
kommer stora samlingar av kärlväxter och ryggradsdjur, samt betydande mängder utländska data. 

2. Resultat under innevarande projektperiod 
Under den nuvarande projektperioden (2011–2013) har implementeringen av DINA-systemet inneburit 
dels migrering till DINA Light, dels utveckling av DINA Web. DINA-projektet har också vuxit 
internationellt. 

2.1. Migrering till DINA Light 
DINA Light består av Specify 6, innefattande en tjock Java-klient och en MySQL-databas, tillsammans 
med bildhantering och bildlagring i det nätbaserade Morphbank-systemet (Fig. 1). Implementeringen av 
Specify-delen av DINA Light har inneburit flera utmaningar, bland annat därför att Java-klienten 
ansluter till databasen med ett protokoll (JDBC), som inte är helt säkert vid användning över nätet. För 
att höja säkerheten implementerade vi därför en krypterad så kallad SSH-tunnel för fjärranslutning till 
databasen. Vi stötte också på flera problem vid installation av Morphbank-systemet, men dessa löstes 
med hjälp av Morphbank-teamet i Florida. En testversion är nu igång och den skarpa versionen av 
Morphbank-spegeln driftsätts inom kort. 

Entomologerna vid NRM var de första att migrera sina data 
till DINA Light och har nu använt systemet för all 
samlingshantering sedan 2011. Under 2012 migrerades de 
paleobotaniska, paleozoologiska och mineralogiska 
samlingsdatabaserna vid NRM succesivt till DINA. 
Anpassning av systemet och utbildning av personalen pågår 
delvis fortfarande, men vi räknar med att DINA används fullt 
ut av dessa enheter innan sommaren. Entomologerna vid 
GNM blev 2012 de första fjärranvändarna att migrera till 
DINA. Under hösten 2013 räknar vi med att ansluta fler 

fjärranvändare, däribland paleontologer och geologer vid EMU och geologer vid GNM. Migrering av 
digitala bildsamlingar vid DINA-institutionerna kommer att starta så snart den skarpa versionen av 
Morphbank-systemet driftsätts. 

DINA-migreringen omfattar flera steg. Först analyseras de befintliga samlingsdatbaserna och jämförs 
med datamodellen i DINA-Specify-systemet. Om nödvändigt modifieras datamodellen i DINA; sådana 
beslut fattas i samråd med Specify-gruppen i Kansas och nuvarande Specify-användare. I nästa steg 
tvättas data och migreras till DINA i samarbete med de databasansvariga. Slutligen anpassas Specify-
klienten till enhetens rutiner och användarna utbildas. 

Fig. 1. Schematisk bild av DINA Light. 
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2.2. Utveckling av DINA Web 
DINA Web består av flera web-klienter ovanpå en kärna av databaser och filarkiv, däribland 
Specify-databasen (Fig. 2). De flesta web-klienter ansluter till Specify-databasen via ett JPA-lager 

(Java Persistence Architecture) utvecklat av DINA-
gruppen vid NRM. Den första web-klienten som togs 
i drift är inventeringsklienten, som är skräddarsydd 
för att stödja rutinerna i Svenska Malaisefälle-
projektet (SMTP). Den tillåter användarna att snabbt 
och effektivt skapa stora mängder föremålsposter. 
Klienten har varit i drift sedan hösten 2012 och 
förbättras kontinuerligt baserat på återkoppling från 
användarna. Under 2013 kommer vi att börja anpassa 
klienten så att den också kan hantera materialet från 
Markfaunainventeringen vid GNM. 
En sökportal till DINA-samlingarna (Fig. 3) är för 
närvarande under testning och kommer att släppas 
under senvåren 2013. Flera samlingsföreträdare har 

krävt att den ska vara på plats innan de är beredda att börja använda DINA-systemet. Inom ramen 
för andra projekt utvecklas en portal för genetisk identifiering (Svenska DNA-nyckeln) och ett 
system för populärvetenskaplig presentation av mångfalden (Naturforskaren; 
http://www.naturforskaren.se). Båda utnyttjar eller länkar till data i DINA-systemet. 

Mekanismerna för automatisk leverans 
av DINA-data till GBIF och Svenska 
Lifewatch är under testning. I bägge 
fallen vilar lösningarna på det JPA-lager 
som utvecklats av DINA-gruppen på 
NRM. 

Den enda komponent i DINA Web där 
betydande utvecklingsarbete återstår 
innan första versionen kan släppas är 
samlingshanteraren, också känd som 
Specify Web. Den var ursprungligen 
tänkt att använda JPA-lagret framtaget 
av NRM men av prestandaskäl 
utvecklade Specify-teamet i Kansas 
senare en skräddarsydd alternativ 
lösning för databasanslutningen. Kansas-
teamet har också haft huvudansvaret för 
att utveckla gränssnittet för Specify 
Web. Detta arbete baseras delvis på kod 
som används i den tjocka klienten. 

Specify-teamet visade en tidig version av samlingshanteraren vid en workshop i Kanada 4–8 mars i 
år, och vår grupp imponerades av prestandan. Många viktiga funktioner återstår dock att 
implementera innan Specify Web har all nödvändig funktionalitet för samlingshantering. DINA-
gruppen i Stockholm fokuserar nu på att utveckla stödet för transaktioner (lån, gåvor etc) och för 
media, medan gruppen i Tartu (se nedan) hjälper Specify-teamet med gränssnittet för trädeditering. 
Enligt nuvarande planering ska Specify Web släppas i en tidig testversion till sommaren, och den 

Fig. 2. Schematisk bild av DINA Web. 

Fig. 3. Viktiga funktioner i DINA-sökportalen. 



DINA Projektbeskrivning 4(8) 

första fullt användbara versionen kommer under hösten. Även den senare kommer dock att sakna 
många avancerade funktioner, som exempelvis redigering av användarbehörigheter. Dessa 
funktioner kommer att läggas till successivt i Specify Web under de kommande åren. 
Den botaniska enheten vid NRM utgör pilotenhet för migrering till DINA Web. Förberedelserna 
påbörjades redan under 2012 och kommer under innevarande år bland annat att omfatta arbete med 
befintliga data och analys av funktionaliteten i DINA Web med utgångspunkt från enhetens behov. 

2.3. DINA i internationellt perspektiv 
DINA-projektet har under senare år tilldragit sig stort intresse från utlandet. Under 2011 beslöt sig 
Danmark och Estland att ansluta sig till projektet, och 2012 tillkom Museum für Naturkunde i Berlin. 
Av allt att döma är flera partners på väg in i vad som nu kallas DINA-Specify-konsortiet. Ofta är det 
dock en lång väg från det att en grupp går med i konsortiet till dess att den kan bidra aktivt till 
utvecklingen av mjukvaran. Tartu-gruppen i Estland var först ut med att ställa utvecklarresurser till 
förfogande och har nyligen tagit på sig ett par tunga uppgifter i arbetet med DINA Web. 

3. Projektplan 2014–2016 

3.1. Styrning och organisation av projektet 
Bakom den nuvarande ansökan står Station Linné, Ölands Skogsby; Evolutionsmuseet, Uppsala 
universitet (EMU); Herbarium GB, Göteborgs universitet; Göteborgs Naturhistoriska Museum (GNM); 
Zoologiska museet, Lunds universitet (ZMLU); och Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Tillsammans 
hyser dessa institutioner omkring 35 miljoner föremål i sina samlingar (plus potentiellt 80 miljoner i 
SIFA), varav drygt 2.5 miljoner är digitaliserade idag. 

Projektet kommer under den kommande perioden, precis som tidigare, att ledas av en styrgrupp 
bestående av representanter från samtliga deltagande institutioner samt observatörer från Svenska 
Lifewatch och GBIF. Gruppen väljer inom sig ordförande och sekreterare för varje möte. Hittills har alla 
beslut fattats enhälligt, även om det i princip är majoritetsbeslut som gäller. Styrgruppen träffas 
åtminstone en gång per termin, antingen i webbkonferens eller fysiskt. Protokollen finns tillgängliga på 
projektets webbplats (http://dina-project.net). 

Den centrala DINA-gruppen kommer även i fortsättningen bestå av en projektledare (Karin Karlsson), 
ledningsstöd (Fredrik Ronquist och Per Ericson), en utvecklare (Ida Li) och en systemanalytiker (Kevin 
Holston) med ansvarar för användarstöd och migrering. Projektledningen finansieras av NRM medan vi 
söker finansiering här för de övriga två tjänsterna. Gruppen är placerad på Enheten för 
biodiversitetsinformatik och genetik på NRM, där den kan dra nytta av befintlig infrastruktur och 
informatikkompetens, samt i vissa fall också konkret utvecklingshjälp från andra informatikprojekt (alla 
projekt är dock idag externfinansierade). 

Samtliga deltagande institutioner stöttar den centrala DINA-gruppen genom att samlingspersonalen 
medverkar när DINA-systemet implementeras för deras samlingar. De databasansvariga för respektive 
samlingsenhet har dessutom ett övergripande ansvar för utformning av kravspecifikationer, migrering 
och tvätt av data, lokal anpassning av systemet och testning av DINA-komponenter. Tillsammans utgör 
detta en betydande medfinansiering av projektet från alla berörda institutioner. NRM har tagit på sig det 
långsiktiga ansvaret för grundläggande underhåll och användarstöd för DINA-systemet, både för NRM 
och för övriga deltagande institutioner i landet. 

3.2. Migrering till DINA 
Under den kommande projektperioden räknar vi med att kunna migrera samtliga återstående DINA-
samlingar till det nationella samlingshanteringssystemet. Turordningen återstår att fastställa men 
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kommer antagligen att involvera de botaniska samlingarna vid NRM, Herbarium GB och EMU i en 
första fas, och de zoologiska samlingarna vid NRM, GNM och ZMLU i en andra fas. Arbetet kommer 
att ledas av Karin och Kevin, med assistans från Ida när det gäller utveckling av skript och liknande 
automatiserade lösningar för datamigrering. Vi har nu avsevärd erfarenhet av processen, vilket kommer 
att vara till stor glädje i det framtida arbetet. 

Många av de kvarvarande samlingarna är stora och hanteras idag i komplicerade databaser, vilket 
kommer att ställa extra höga krav på DINA-gruppen. Varje migrering kommer att behöva föregås av 
ingående analyser av den befintliga datamodellen. Detta kommer sannolikt i större grad än hittills att 
leda till behov av ändringar i datamodellen för DINA-systemet, vilka behöver förankras med Specify-
teamet i Kansas och med nuvarande användare av Specify. För att underlätta migreringen kommer också 
viss datatvätt och annan bearbetning av data att behöva göras i de befintliga databaserna. DINA-
systemet är höggradigt normaliserat, vilket sällan är fallet med de befintliga databaserna. Detta innebär 
exempelvis att information om insamlare, lokaler med mera behöver gås igenom noggrant inför 
migreringen, vilket är tidskrävande när databaserna är stora. 

Samtidigt med detta förberedande arbete behöver funktionaliteten i DINA-systemet analyseras med 
utgångspunkt från den aktuella samlingens behov. Eftersom de återstående samlingsenheterna i hög 
grad har egenutvecklade system med väl utbyggt stöd för enhetens arbetsrutiner kommer höga krav med 
rätta att ställas på DINA-systemets funktionalitet. Detta är en process där enhetens önskemål behöver 
jämkas med vad som är möjligt och lämpligt inom ramen för utvecklingen av DINA Web. I många fall 
kan kraven mötas genom att enheten lägger om sina rutiner; inte sällan vinner man då fördelar jämfört 
med tidigare arbetssätt. Ibland behöver systemet konfigureras om så att det passar enhetens rutiner 
bättre. Slutligen förväntar vi oss ett antal fall där ytterligare utveckling av DINA Web kommer att 
krävas innan enheten är villig att gå över till det nya systemet. 

När det förberedande arbetet är klart behöver själva övergången planeras noga eftersom det handlar om 
stora system som används aktivt varje dag av personalen. Vid tidigare migreringar har databaserna varit 
så små och lätt anpassningsbara att detta inte varit ett problem, men de återstående databaserna kommer 
antagligen kräva att den skarpa migreringen görs på helgtid, då systemet tillfälligt kan stängas ner. 

Hittills har migreringen till DINA uteslutande handlat om DINA Light. Eftersom det uttryckligen har 
varit ett temporärt steg till DINA Web, och de flesta av de befintliga system vi migrerat från varit 
tämligen enkla, har det funnits en vilja att acceptera vissa kompromisser. Personalen har också förstått 
att vi lagt alla våra utvecklingsresurser på DINA Web, och att vi därför inte kunnat göra några 
förändringar i DINA Light utöver de mest nödvändiga. 

När arbetet nu under 2013 går över till att gälla DINA Web beträder vi nytt territorium. Av flera skäl 
förutser vi betydligt högre krav än tidigare på att anpassa DINA-systemet för att möta användarnas 
behov. För det första kommer de aktuella enheterna från väl fungerande befintliga system och förväntar 
sig att det nya systemet är bättre. För det andra arbetar vi nu inte längre med en temporär lösning utan 
det slutliga nätbaserade DINA-systemet, vilket kommer att minska villigheten att acceptera svårarbetade 
gränssnitt och andra olägenheter. Slutligen förväntar sig användarna baserat på den information som gått 
ut tidigare att vi har kompetens och resurser att åtgärda de problem som upptäcks vid migreringen 
genom riktade utvecklingsinsatser. Av dessa skäl är det stor risk att den fortsatta migreringen till DINA-
systemet kommer att misslyckas om det inte under den kommande treårsperioden finns en 
utvecklingsresurs knuten till den svenska DINA-gruppen. 

3.3. Utveckling och anpassning av DINA Web 
Under den innevarande projektperioden har vi byggt en avsevärd kompetens när det gäller utvecklingen 
av DINA Web. En avancerad utvecklingsmiljö med stöd för kontinuerlig integrering av ny kod och 
automatisk generering och implementering av nya versioner har precis sjösatts, och vi testar nu en 
molnlösning för att få maximal prestanda och flexibilitet både i utvecklings- och produktionsmiljö. 
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Utvecklingssamarbetet med Specify-gruppen har mognat och Karin leder nu arbetet med att ta fram en 
gemensam plattform (baserad på Trac) för att underlätta projektstyrningen. 

Vi har tidigare fokuserat på att utveckla ett servicelager ovanpå Specify-databasen och att ta fram 
mindre klienter skräddarsydda efter svenska behov. Arbetet har bland annat inneburit att Ida satt sig in i 
den omfattande kodbasen för den tjocka klienten (mer än 350 000 rader kod) och det system av kod-
definierade formulär som används för att bygga gränssnittet i denna. För att spara resurser används 
samma formulärdefinitioner för att bygga gränssnitten i den nätbaserade samlingshanteraren (Specify 
Web). 

Nyligen har vi börjat fokusera på gränssnittet till Specify Web för att skynda på utvecklingen och se till 
att DINA-institutionernas behov tas till vara så tidigt som möjligt. Arbetet med Specify Web är uppdelat 
på fyra större milstolpar. Den första milstolpen innebär att grundläggande funktionalitet finns på plats. 
Efter den andra milstolpen ska systemet fungera för vardaglig användning. De sista två milstolparna 
omfattar mer avancerad funktionalitet, såsom administration av användarrättigheter och liknande. 

DINA-Specify-konsortiet börjar nu närma sig första milstolpen och förhoppningen är att den ska nås 
innan sommaren. Där hjälper bland annat Tartu-teamet till med utvecklingen av gränssnittet för 
trädeditering. Ida har redan börjat utveckla stödet för transaktioner av samlingsföremål (lån, gåvor osv), 
vilket är ett av delmålen i andra milstolpen. Ett konkret måldatum för andra milstolpen har inte satts 
ännu, men vår förhoppning är att vi kan nå den någon gång under hösten 2013. 

Utvecklingskonsortiet har också tagit fram en karta för utvecklingen på längre sikt. Huvudmålet är att 
bryta ut ett antal fristående moduler ur den komplexa samlingshanteraren. Modulerna kommer att 
kommunicera med varandra och med samlingshanteraren i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA – 
Service Oriented Architecture). I och med att varje modul till stor del kan utvecklas oberoende av andra 
delar av systemet, kommer ett sådant angreppssätt att underlätta distribuerad utveckling. 

En viktig komponent är taxonomimodulen, som Tartu-teamet redan påbörjat utvecklingen av. Specify-
systemet förlitar sig idag helt och hållet på en samlingsspecifik taxonomi, som beskriver hur samlingen 
är arrangerad taxonomiskt. När taxonomimodulen är på plats kommer detta att kompletteras med 
möjligheten att länka bestämningar till referenstaxonomier. Först då blir det riktigt bekvämt för 
användarna att plocka namn ur externa taxonomiska system. Taxonomimodulen kommer bland annat att 
erbjuda användarna möjligheter att plocka namn från DynTaxa, PESI (Pan-European Species directories 
Infrastructure) och Catalogue of Life. 

Arbetet med DINA Web drar också fördel av insatserna på NRM inom ramen för Svenska LifeWatch. 
Här utvecklas bland annat hantering av användarkonton och stöd för dataflöden på ett sätt som 
integrerar DINA med Svenska LifeWatch. Utöver detta kommer vi i mån av tid att använda våra 
resurser till att utveckla eller förfina några komponenter av DINA Web av särskilt stor betydelse för 
svenska samlingar och för Svenska artprojektet, enligt nedan. 

Sökportal. DINAs sökportal kommer att vara viktig för att göra samlingarna tillgängliga för 
allmänheten men också för att professionella användare ska kunna söka ut och ladda ner DINA-data. 
Den version av portalen som släpps under våren 2013 kommer att ha mycket av den grundläggande 
funktionalitet som behövs. Arbetet under den kommande projektperioden inriktas dels på att göra 
gränssnittet anpassningsbart så att varje DINA-institution kan bädda in sökportalen i sin egen webbplats, 
dels på att ta tillvara de viktigaste förbättringsförslagen från användarna. 

Inventeringsklient. Flera storskaliga inventeringar hyser kritiska data för Svenska artprojektet. Dit 
hör bland andra Svenska Malaisefälleprojektet på Station Linné och Markfaunainventeringen vid 
GNM. I normala fall arbetar samlingspersonalen med ett föremål i taget, och det är huvudsakligen 
detta som stöds av samlingshanteraren (Specify Web). I inventeringsprojekten bearbetar man 
emellertid materialet i bulk. Råproverna sorteras i allt finare fraktioner, och i varje steg tillkommer 
en liten mängd ny information om ett stort antal samlingsföremål. I sista steget är det bara själva 
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artidentifieringen som tillkommer, även här ofta för många föremål åt gången. 
För att underlätta digitaliseringen av 
materialet som kontinuerligt bearbetas i 
Svenska Malaisefälleprojektet (miljontals 
individer varje år) har DINA-gruppen 
utvecklat en särskild inventeringsklient som 
en del av DINA Web. Inventeringsklienten 
har varit i drift sedan hösten 2012 och 
förfinas kontinuerligt i samarbete med 
användarna. Klienten är upplagd så att den 
följer de tre sorteringsfaserna i 
Malaisefälleprojektet. I varje fas finns de 
aktuella sorteringsfraktionerna listade, och 
användaren fyller bara i antalet prover av 
respektive fraktion (taxon) (Fig. 4). 
För att inventeringsklienten ska bli 
fullfjädrad krävs ytterligare en del arbete, 
vilket delvis kommer att implementeras i år 
och delvis under den kommande 

projektperioden. Till att börja med saknas fortfarande stöd för sista steget i processen, då materialet 
artidentifieras. I Malaisefälleprojektet görs detta i allmänhet av externa experter som returnerar 
Excel-filer tillsammans med ett urval av materialet, vilket ska inkluderas i referenssamlingen. 
Systemet behöver kunna importera de aktuella Excel-filerna och generera de nödvändiga etiketterna 
för det returnerade materialet. 

I nästa steg vill vi anpassa inventeringsklienten för användning i Markfaunainventeringen i 
samarbete med ansvarig personal vid GNM. Markfaunainventeringen är en av de mest omfattande 
inventeringarna i Sverige och innehåller ovärderliga data om svensk markfauna. Inventeringen 
använder sig delvis av ett annat arbetsflöde än SMTP och blir därför ett värdefullt steg på vägen 
mot en generell lösning. 
I sista steget kommer vi att skapa ett helt generellt gränssnitt som tillåter en användare att själv sätta 
upp stödet för sitt inventeringsprojekt. Det kommer att innebära att sorteringsstegen och 
arbetsflödena definieras först, varefter ett gränssnitt anpassat för den aktuella inventeringen 
genereras automatiskt. 
Snabb digitalisering. Ett av de viktigaste kraven på DINA Web är att systemet har stöd för snabb 
digitalisering. Den första versionen av DINA Web som släpps under 2013 kommer att innehålla en del 
funktioner för snabb digitalisering, men kommer inte att vara optimalt anpassad för alla arbetsflöden. 
Under den kommande projektperioden kommer vi att fokusera på två sätt att förbättra stödet för snabb 
digitalisering i DINA Web. 

För det första kommer vi att samarbeta med Specify-teamet i Kansas för att implementera en web-
baserad version av Specify Workbench. Det senare är ett redskap som gör det möjligt för användarna att 
snabbt och smidigt importera data från program som Excel. Användarna anger själv vilka databasfält de 
olika kolumnerna i Excel-arket motsvarar. Specify Workbench gör sedan alla nödvändiga kontroller för 
att validera data och bygga nödvändiga relationer mellan de importerade posterna och posterna i 
databasen. Användaren uppmärksammas på eventuella problem, och efter åtgärd kan data importeras en 
masse till databasen. Specify Workbench är idag det huvudsakliga verktyget för att importera större 
mängder befintliga data till Specify. Att implementera en nätversion av verktyget är därför viktigt och 
ingår i en av milstolparna i utveckligen av Specify Web. 

Fig. 4. Viktiga funktioner i inventeringsklienten. 



DINA Projektbeskrivning 8(8) 

För det andra kommer vi att arbeta tillsammans med DINA-institutionernas samlingspersonal för att 
förbättra stödet i DINA Web för de digitaliseringsprojekt som pågår i Sverige. Detta kan komma att 
utmynna i en eller flera specialklienter av samma typ som inventeringsklienten, eller i utbyggd 
funktionalitet i samlingshanteraren. Målet är att DINA Web ska tillåta snabbare och säkrare 
digitalisering än de system som används av DINA-institutionerna idag. 

3.4. Utbildning och användarstöd 
Allt eftersom DINA-systemet får fler användare kommer behovet av utbildning och användarstöd 
att öka. För att underlätta och systematisera sitt arbete med användarstöd kommer DINA-gruppen 
under 2013 att börja använda ett ärendehanteringssystem. DINA-gruppen på NRM kommer inte 
ensam att kunna besvara alla frågor som skickas in, utan en del frågor kommer att sändas vidare till 
databasansvariga ute på DINA-institutionerna. 

Förutom ärendehanteringssystemet kommer DINA-gruppen att sätta upp verktyg för att användare 
ska kunna rapportera buggar och andra problem i DINA Web. Samma system kommer också att 
kunna användas för att lägga in önskemål om utökad funktionalitet i systemet. 
DINA-gruppens utbildningsinsatser kommer framöver att behöva fokusera alltmer på de 
databasansvariga, som sedan får föra ut informationen till övriga användare. DINA-projektets 
webbplats (http://dina-project.net) kommer att användas för att lägga ut material som filmsnuttar 
och skriftliga instruktioner för viktiga användningsområden och vanliga arbetsflöden. I det 
internationella DINA-Specify-konsortiet kommer det också att arbetas gemensamt på att samla och 
länka till material av intresse för användarna av systemet. 

4. Budget 
Den stora budgetposten består av lönerna för Ida Li och Kevin Holston. Kostnaden (se blanketten) är 
beräknad baserad på deras nuvarande lön, LKP och en lönekostnadsökning om 3 % per år. Båda två 
behöver byta sina datorer under år ett; beräknad totalkostnad 30 000 SEK. Kostnaderna för 
utvecklingsmiljö och produktionsservrar beräknas till 60 000 SEK/år baserat på kostnaden för 
nuvarande molnlösning, vilken erbjuder bättre prestanda och upptid än vi kan erbjuda på NRM. Backup 
av samtliga system görs lokalt på NRM eller genom SNIC/SweStore utan kostnad för projektet. 
Resekostnader uppkommer bland annat vid styrgruppsmöten, möten i DINA-Specify-konsortiet och i 
samband med migrering, användarstöd och utbildningsinsatser vid deltagande institutioner; den totala 
kostnaden beräknas till 50 000 SEK/år. Overheadkostnaden på NRM är 35 %. 


