Skypemöte - Minnesanteckningar DINA GNM 2015-10-13
Närvarande: Per Lekholm, Christian Isenvadh, Charlotte Jonsson, Kennet Lundin, Eva
Andreasson, Friederike Johansson, Kevin Holston, Karin Karlsson
Status migreringsarbetet
Christian har arbetat med namn, ”agents” och”collection objects identifiers”. Kevin har
fokuserat på taxonomin, men även tittat lite på geografin. Charlotte skickade tidigare i
veckan ett förslag på förvaring, ”storage”.
Taxonomi: ”Author” of genus – borttagetför att undvika dubbletter, medan ”author” för
”species” liksom för ”infraspecific names” är kvar. Kevin har dokumenterat alla ändringar
och anser att det är bäst att göra ändringarna direkt i GNM:s databas. Kevin skickar den
”nya” uppdaterade databas-dumpen till Christian samt dokumentationen över ändringarna
när det är klart om ca 2 veckor.
Geografi: väl strukturerad och därmed ser Kevin inga direkta problem med import till
Specify, men välstrukturerad behöver inte betyda att geografin för den sakens skull är
korrekt.
Förvaring: Charlotte har skickat ett förslag på ”storage” som vi diskuterade lite omkring och
vi kom fram till att det fungerar bra att använda i Specify som förslaget ser ut nu. Det är bra
att försöka hålla ”storage” till fysiska platser.
Christian kände att arbetet har gått lite i ”stå” och vill gärna fortsätta med de veckovisa
mötena med Kevin. Många har varit bortresta både på NRM och GNM under den senaste
tiden. Kevin och Christian kör igång direkt imorgon den 14 oktober kl 11 med nystart av
veckomöten. Vi bestämde även att vi ska ha en DINA workshop i Göteborg den 25-26
november.
Övrigt:
-

Parasiter + värddjur – vi skapar en egen värddjurs-samling.
Ett prov med flera katalognummer – hur hanterar vi det?
Generalkatalogen – skapar en accessionskatalog?
Evertebratdatabasen fortfarande prioriterad.

Förslag för agendan 25-26 november:
1) Sätta upp en testdatabas för GNM.
2) Identifiera dubbletter av katalognummer för att Kennet mfl fysiskt ska kunna ändra
dem i samlingarna.
3) Bekanta oss med Specify med ”riktiga” GNM-data och kanske göra några enkla
övningar som registrering av ett föremål etc.
4) Fler förslag…?
Information om GNM migrering på DINA-wiki: http://www.dinaproject.net/wiki/G%C3%B6teborg_Natural_History_Museum_-_migrations
Nästa Skype-möte 3 november kl 10-11.

