
MUD Generalforsamling 2012 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Orientering/årsberetning fra formanden 
5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse 
6. Indkomne forslag 
7. Forslag fra bestyrelsen:  
8. Budgetfremlæggelse. 
9. Udviklingsstrategi 
10. Vedtægtsændringer. 
11. Valg til bestyrelse 
12. Valg af suppleanter 
13. Evt. 
 



MUD Generalforsamling 2012 

4. Orientering/årsberetning fra formanden – 2011-2012 

Udvikling og test: 
•Formater MUD-REGIN 
Administration MUD-
REGIN 
•”Undernumre” i Fund 
•Relationer i Fund 
•Lag tilføjet Anlæg (MiA. 
metodenetværks anbef.) 
•”00” i datoer blokerer 
ikke. 
 

2012-06-08: 8391  sager 



MUD Generalforsamling 2012 

4. Orientering/årsberetning fra formanden – 2011-2012 

Udvikling og test: 
•Formater MUD-REGIN 
 
Journalnumre 
FHM123    OBMFSA12345-ABCDE  
 
Genstandsnumre (REGIN) 
123-1    OBMFSA12345-ABCDE-X00001/00001 
 
 
Rapport-tilretninger (med/uden REGIN-formatering) 
Sorteringsalgoritmer 
Relationer 
M.m.m. 
 
REGIN-eksporten var en samfianansiering mellem museer, MUD og KUAS 
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MUD Generalforsamling 2012 

2011 – 2012 i øvrigt 
”Kassen blev drænet” 
•Fejl og driftforstyrrelser (få!) 
•Kontingentforhøjelse 
•Nye ønsker/behov: 

•Protokolsager 
• Ændring i REGIN-eksport 
•”top-numre” 
•”Store rapporter” 

•Udviklingsønsker, -strategi og gennemarbejdninger 
• Tilbudsindhentning og beskrivelser …. 
 



Udviklingsstrategi 2012 -> 

• Fastlagt i det forløbne år – med opsamling 
gennem 3 år! 

• REGIN-eksporten – nødvendige rettelser 
(sagsniveau). 

• Protokolsager (beskrivelse) 

• Rapportgenerering 
(fejlsøgning/flaskehalssøgning). 

• Revision af stednummerliste  (Skal svare til 
F&F/REGIN) 

• ALT det andet ……. 



Udviklingsstrategi 2012 -> 

1. Prioritet 

• Søgning i alle (museets/akronymets) sager 

• Advarsel ved sletning af sag (indtast password 
igen!) 

• Generering af store rapporter - ændres og 
rettes. 

• Større skrift i  databasen. Beskrivelsesfelterne 
og rapportfelterne. 

• Revideret stednummerliste 



Udvikling - 2.-3. prioritering 

Anlægsliste: 

• Attributkolonner i Anlæg (inkl. eksport til 
Excel) 

• Anlæg: ”Recent forstyrrelse”, "gravplads", …. 
under hovedgruppe - ønsker 
koordineres/samles 

• Visning af materiale/genstandskategori ved 
fundrelationer i anlægsliste 



Udvikling - 2.-3. prioritering 

Beretning: 

• Ved rapportgenerering bevares linjeskift i 
beskrivelse i anlægs- og fundliste. 

• "Består af" i Anlægsliste i MUD (rapport) 

• Kolonnerne x, y og z koordinater indgår i rapport. 

• Der forsvinder ca 1/3 af teksten fra de lange afsnit 
(beskrivelser; tekstafsnit) 

• Beretningsgenereringen optimeres. 

•  Flere oplysninger før Fundbeskrivelse i rapport 

 



Udvikling - 2.-3. prioritering 

Lister (Fund, tegning, foto): 

• ”set fra” (verdenshjørne) - felt i fotolisten. 

• Foruddefinerede pladser til cifre i dato-kolonnen 
(dd-mm-åååå) i fotolisten. 

• Et regulært beskrivelsesfelt til fotos og tegninger. 

• Exceleksport fra Fund undgår "kasser" med 
flueben  

• Relation mellem fund som i anlægslisten: indgår i 
eller består af. 

 



Udvikling - 2.-3. prioritering 

• Generelt: 

• Slutdatering kan fortrydes ( +alle ikke 
obligatoriske felter) 

• Genvejstaster, der kan skifte mellem liste, 
beskrivelse og relation  

• Dateringer ordnet kronologisk i alle lister  

• "Protokolsager" "Fri" 
betegnelse(genstandsnummer) i fund. 



Udvikling - prioriteret 

• Ændring af eksporten til REGIN - visse felter 
opdateres ikke m.v. 

• Klik i relationstræet bringer til posten i 
relevant liste. 

• Eksport af billedkatalog over de 
billedvedhæftede fotos/tegninger 

• Dateringslisten ordnes enten kronologisk eller 
alfabetisk 

• Relationer mellem tegninger og foto 



Udvikling – desuden -lavt / dyrt 

• Stavekontrol 

• Grupperede lister efter relationer i beretning 

• Metadata til fotos; registrering af oprindeligt filformat 

• Web-service til F&F 

• Initialer / ikke navne i beretningens lister (fotograf) 

• Ansvarligs navn i beretningsgenereringen 

• MUD-mobil 

• Bearbejdning af relationstræet efter ønske 

• Knytning af stednummer og lokalitetsnummer til 
individuelle genstande 


