
Kategori Ønske Bemærkninger ID Vurdering (COWI+MUD) DEL Bem2

Høj 

prioriteri

ng

MUD generelt Det ville være ønskeligt, om man kunne udføre visse søgninger på tværs af 

sagerne. Ikke mindst i forbindelse med fotos, hvor det ville være smart, om man 

kunne søge på Film- og billednr.

Definition af vigtige 

søgninger/evt. en 

mulighed for at åbne alle 

sager til søgning - "nok 

bedst".

1 Afgrænset til museets = akronymets sager.

A: En første åbner for søgning (på sædvanlig 

vis) i alle lister - formodet billig til middel

B: Mulighed for at søge i én liste og 

derfra”hoppe” til anden liste (via relationer). 

Det vil først være A, der kan prioriteres

A (mulighed 

A)

MUD generelt Det er meget nemt for en superbruger, at slette en hel sag i MUD. Mon ikke der 

skal lægges et ekstra filter ind - f.eks. at man skal indtaste journalmummer og 

akronym en gang mere for at være HELT sikker?

En spørgeboks er 

formålstjenlig!

2 Billig – til opdateringspakke. Boks: ”Indtast 

dit password igen” OG "lukkede sager" (ikke 

"UU") kan ikke slettes.

A

MUD generelt Vores største problem med MUD ligger pt. ved genereringen. Derudover er der 

problemer med hastigheden, idet programmet, især over middag, kører langsomt. 

Især skift mellem sager i sagslisten tager lang tid. Nedenfor har jeg opsummeret 

de problemer, som vi støder på og har desuden lavet en opsamling af de ønsker, 

som folk har til programmet generelt. 

Problemet er prioriteret 

til løsning 2012-02 

(næsten/ad = JIRA 

MUD87)

3 Mellem/stor: Vi skal have en pris. Men vi 

skal først finde ud af om vi kan finde ud af 

hvor problemet ligger fx autoformatering af 

tabeller, stavekontrol (der kan afsættes 8 ad-

hoc-timer på fejlfinding).

A

MUD generelt Større skrift i beskrivelsesfelterne i databasen. Beskrivelsesfelterne og 

rapportfelterne.

4 Billig – det skal vi have. A

Sagsliste Revideret stednummerliste med numre på "overordnet" niveau (herred/amt) 

samt marine stednumre - jf. OBMs ønske til "protokolsager". Det er nødvendig 

med en "benhård" koordinering med lister/numre benyttet i REGIN! Involverer 

evt. også en ændring af webservice mod REGIN!

Skal beskrives og listen 

skal laves og kontrolleres 

"benhårdt", hvorefter 

den skal til gennemsyn i 

"REGIN"/Fund&Fortidsmi

nder.

5 Billigt. Mads Runge påtager sig at fremskaffe 

autoritative lister fra F&F samt REGIN og 

udarbejde liste med numre samt evt. 

tilknytte ”navne”. Derefter på Ad-hoc-timer.

A

Kategori Ønske Bemærkninger
Prioritere

s

MUD generelt Ved slutdatering kan man ikke fortryde og vælge blank, dvs. ”ingen indtastning”. 

Det burde man kunne få lov til at gøre i de kolonner, hvor der er valgfri 

indtastning

6 Billig. Evt. kunne der være en 

standardgenvej  .Net eller også skal det 

implementeres.

A

MUD generelt Genvejstaster, der kan skifte mellem liste, beskrivelse og relation 7 Billig. Evt. kunne der være en 

standardgenvej  .Net eller også skal det 

implementeres. Når man er "dernede" kan 

man skifte med AltGr+TAB. Skift mellem 

"interne vinduer"i MUD Ctrl+TAB. Det vi 

gerne vil have er genvejstast til at springe fra 

listen og "ned" (der skal jo være gemt)

A

MUD generelt Under kampagnedata vil det være hensigtsmæssigt, hvis dateringer står ordnet 

efter samme kronologiske orden som i listerne 

8 Billig. A



MUD generelt Stavekontrol i besrivelsesfelter og beretningstekst 9 Dyr/meget dyr. "Workaround" er at skrive 

længere tekster i Word og Copy/paste'e

D

Anlægsliste En kolonne i anlæg med ”bredde” og ”dybde”, der eksporteres med i excellisten de skal helst kunne 

"klikkes" væk. Hvilke 

ønskes?? Et forslag kunne 

være Attr1, Attr2

10 Billigt. Det vil med pris ”mellem” være 

muligt at ”skjule” kolonner, der ikke er 

tvungne –formentlig. Der skal tages stillign 

til om det skal i beretningen. Væsentlig i 

exceleksporten.

A "Skjulefun

ktionen" 

må vente.

Anlægsliste Mangler betegnelsen ”Recent forstyrrelse” (eller tilsvarende) i stamtabellen 

under hovedgruppe

11 Billigt. Bør sammentænkes med ønsker til 

”tillæg” til listen/listerne.

A OBS - 

samles op 

med 

andere 

listeønske

r

Anlægsliste Ved generering af anlægsbeskrivelser kommer der til at stå: Består ud for 

relationer. Der er mere præcist, at der står: Består af, som det også er tilfældet i 

listen i MUD.

Fejl! Skal da rettes - HHS 

tror vi har bedt om det 

før.

12 Billig (det er i beretnings-genereringen det 

skal rettes).

A

Anlægsliste Hvis man først en gang har benyttet sig af feltet Slut Datering i anlægslisten kan 

man kun gøre feltet ”blankt” igen ved at kopiere og indsætte et tomt felt fra en 

anden række. Det ville være nemmere, hvis man kunne vælge ”blankt” som 

mulighed i listen 

Generelt for alle lister 

med datering!

13 – se 6 ☺ -

Anlægsliste Der er et ønske om en hovedgruppe, der hedder gravplads i anlægslisten. Hvis du 

f.eks. har en udgravnings med to adskilte grupper af grave eller både en 

bebyggelse og en gravplads, vil gravpladsen ofte få tildelt et K-nr. Til et sådant K-

nr. mangler der mulighed for at vælge hovedgruppen gravplads, og ikke bare grav.

14  – se 11 A OBS - 

samles op 

medander

e 

listeønske

r

Anlægsliste At der vises materiale/genstandskategori ved fundrelationer i anlægslisten, så 

man hurtigt kan overskue f.eks. hvilke x-nr., der dækker over jordprøver eller 

øvrige fund.

15  Ikke præcist beskrevet! Vi må bede om en 

beksrivelse af hvor det skal vises (i 

MUD/beretning?); Gælder både i 

relationstræ og rapport for Fund.

B "Vi" tror 

det er 

"billigt"

Fotolisten Der mangler et ”set fra” (verdenshjørne) - felt i fotolisten. 16 Billig. Fritekst. Skal med i beretning. A

Fotolisten Foruddefinerede pladser til cifre i dato-kolonnen (dd-mm-åååå) i fotolisten. Skal gøres i alle datofelter 

i databasen

17 Billigt. Evt. en fejlbesked – meningsfuld! – 

gælder alle datofelter (fx tegningsliste, 

fotoliste, mens kampagnedatoer jo godt kan 

oprettes med 00!).

C

Fotolisten /

Tegningslisten

Et ønske om et regulært beskrivelsesfelt til fotos og tegninger. 18 Mellem –skal også med i 

beretningsgenerering – samt (evt. til REGIN)

B Evt. flere 

karakterer 

i feltet 

"Motiv", 

hvis 

muligt 

ellers C

Fundlisten Exceleksport fra Fund har "kasser" med flueben - enten ja/nej eller udelades 19 Billig.Det drejer sig om ”overfør  ikke til 

regin”.

A



Beretning Ved rapportgenerering fjernes linjeskift fra feltet beskrivelse i anlægs- og 

fundliste. Det er ikke hensigtsmæssigt.

20 Mellem A

Beretning Det er ikke hensigtsmæssigt, at kolonnerne x, y og z koordinater udgår ved 

generering til Word.

Nej -bør sættes i 

fundlisten

21  Mellem.  Skal på fundlisten. A

Beretning Vi har ved flere sager har problemer med, at der ved generering af beretning sker 

en beskæring af lange tekst afsnit. Der forsvinder ca 1/3 af teksten fra de lange 

afsnit.

Skal fejlmeldes!

vi skal have eksempler fra 

OBM.

22 Mellem. Væsentligt at få fikset jf. Jira MUD-

87 og ID3, hér i listen.

A

Beretning Der er problemer med hastigheden af beretningsgenereringen (og visning af 

sagsliste).

Skal fejlmeldes ! 23  = MUD-87 og ID3 hér – vedr. sagslisten vil 

det kræve en en mellem-dyr løsning.

A

Beretning I første linje af hver Fundbeskrivelse ønskes oplysninger fra fundlisten gentaget 

ID, materiale, type, datering (+ evt. x,y,z)

24 Mellem – kræver eksempel på hvilke 

oplysninger der skal med.

C

Kategori Ønske Bemærkninger
Prioritere

s middel

MUD generelt Kan relationerne tilføjes listen fra Excel eksporten (i alle tabellerne), således at 

der i dette excelark kommer alle oplysninger med. Der skal være mulighed for at 

ALT kan trækkes ud for senere at arbejde videre i MapInfo

Mindre væsentlig end 

"global søgning"

25 Mellem. Det er muligt –det vil give en lidt 

langsommere eksport særligt ved lange lister 

og mange relationer. Kræver beskrivelse.

B

MUD generelt Det ville være smart, hvis fotorelationer i anlægs- og fundliste indeholdt et link til 

samme post i fotolisten.

Det gælder jo faktisk alle 

relationerne. "tror" det 

egentlig er 

"relationstræet", der 

sigtes til.

26 Mellem/dyrt. Skulle implementeres i alle 

relationerne.

C

MUD generelt Relationer i beretning: det ville være meget rart hvis der blev relateret til alle ting 

og ikke blot en relation fx anlæg der relatere til en konstruktion kommer med, 

men fund og tegninger der relater til anlæget kommer ikke med i konstruktiones 

listen. altså mud skal kunne relatere mere end blot en tilbage.

det lyder meget 

tillokkende, men det 

kommer også til at give 

databasen en masse 

ekstra at tænke over, dvs. 

nedsat ydeevne. Kræver 

en god beskrivelse!

27 Dyr. Det er ikke ”trivielt”, da der kan laves 

mange relationer ”nedad” fra fx 

Hus/konstruktion m.v. – der skal overvejes 

nøje hvor mange niveauer (nedad), der skal 

medtages og til hvilke lister. MUD-GIS ville 

løse problemet.

D

Fotolisten Eksport af billedkatalog over de billedvedhæftede fotos/tegninger (evt. som en 

form for kontaktark/thumbnail visning)

28 Mellem (lave ende) – fx til pdf. C

Fotolisten Det kunne være en fordel, hvis metadata og konverteringsoplysninger fulgte med 

fotoet. Evt som del (tekstblok) af beskrivelsesfeltet.

IPTC-standarden er 

desværre ikke fast (også 

betegnet EXcif). Som 

minimum burde det der 

ér deri kom med.

29  MUD konverterer til jpg i en stor dimension 

og et thumbnail. Den valgte "motor" tager 

ikke Excif oplysninger med. Kræver nogen 

overvejelse. Kræver en nærmere 

specifikation for prissættelse.

D

Fundlisten Mulighed for at oprette relation mellem fund som det gøres i anlægslisten: indgår 

i eller består af

Det er reelt en fejl at vi 

ikke fik det med da vi 

beskrev ændringerne i 

"MUD delaftale 8" ;-)

30 Mellem. Kræver specifikation af hvilke 

relationer, der skal med.

B

Beretning Når beretningen genereres oplistes stolperne, der indgår i en konstruktion i 

nummerisk rækkefølge. Der adskiles ikke mellem de forskellige kategorier, der er 

valgt: tagbærende, vægstolpe, indgangsstolpe mm. Ved fund kommer de valgt 

kategorier dog med.

Ønsket er gruppering 

efter undergruppe og 

sortering efter 

anlægsbetegnelse.

31  Mellem. Beretningsdokumentet: 

Gruppering efter ”undergruppe”. Kræver en 

meget nøje beskrivelse og stillingtagen til 

hvor det skal vælges og hvordan det vil/skal 

opføre sig - fx hvor mange niveauer "nedad" 

? Jf. ID27.

D



Kategori Ønske Bemærkninger
Prioritere

s lavt

MUD generelt Dateringslisten bør kunne sorteres / ordnes enten kronologisk eller alfabetisk kunne evt. sorteres efter 

koderne

32 Mellem. I givet fald bliver det kronologisk. I 

dropdownlisterne.Gør den det allerede ? 

Dyrere, hvis hver bruger skal vælge eller 

listen skal have to kolonner.

C

MUD generelt Åbne for web-services til FF (Journal data, kampagne data og beretningsdele) 33 Monsterdyrt. Må afvente evt. nyt statsligt 

registreringssystem.

D

MUD generelt Det kunne være rart hvis personer i lister kun blev anført med initialer. Det ville 

løse en masse pladsspild! Listerne er generelt ikke pladsoptimerende.

Smart - ville kræve en 

liste over brugte personer 

og initialer i hver rapport-

generering

34 Ville kræve en initialliste med fotografer i 

rapportudskrift. "Workaround": Nem løsning 

med søg og erstat i fortolisten.

D

Fotolisten Det burde være muligt at registrere hvilket filformat et foto er taget i: RAW, TIFF 

eller JPEG

35  Jf. ID 29 D

Fotolisten / 

Tegningsliste

Der kan ikke laves relationer mellem tegninger og foto. Oplagt ved f.eks. 

udgravning af en grav, hvor der også tages foto af de niveauer der er tegnet.

36 Mellem. Workaround - stkriv 

Tegningsnummer struktureret i "Motiv"

C

Beretning Ved generering af en beretning vil det være hensigtsmæssigt, hvis navnet på den, 

der har været ansvarlig for beretningen genereres med og står under 

underskriftslinien, helt til sidst i dokumentet 

Daglig leder for 

kampagne 

37 Det kommer bestemt med efter 

beretningsteksten - som kampagnens 

daglige leder/ansvarlige. Workaround: "Skriv 

det ind i Word"

D

Kategori Ønske Bemærkninger
Ikke 

prioritere

t 

MUD generelt Kan det virkelig være rigtigt, at anlægs- og genstandsbeskrivelserne ikke kan eksporteres 

til excel sammen med de øvrige kolonner? I så fald det er tilfældet, hvorfor? Og hvis det 

ikke er tilfældet, hvorledes kan informationerne i beskrivelsesfeltet og evt. 

relationsfelterne ekporteres til excel sammen med de øvrige data?

Ja, det er rigtigt at det ikke 

kan lade sig gøre. Grunden 

til at det ikke kan lade sig 

gøre, er, at vi ikke fik det ind 

i eksportrutinerne i første 

omgang

38 Mellem. Kræver en nærmere beskrivelse af 

eksportfelter.

D

MUD generelt MUD-mobil - app! Spændende 39 Monsterdyrt! D

MUD generelt Det kunne være smart, hvis relations – træet ikke altid var knyttet til hovedposten, men 

f.eks. kunne vælges til at vise fund, også selvom man skiftede mellem poster. Gælder alle 

lister

Vi har svært ved at forstå- 

Må bede om et screendump 

og en tegning af hvad der 

ønskes.

40 Kræver nærmere forklaring. D

Kategori Ønske Bemærkninger



Øvrige MUD generelt "Protokolsager": Ønske om at kunne registrere "meget frit" i genstandsbetegnelser m.v.  i 

særlige sager, hvor der registreres fra gamle protokoller/samlinger.

Ønsket kræver en 

kravspecifikation - den skal 

tage højde for alle 

elementer inkl. udskrift af 

rapport m.v. og der må 

absolut kun indenfor sgare 

af "den" slags kunne 

opereres med 

"særformater" på numre 

m.v.

41 Enklere løsning: Samlet protokolliste – med 

relation til museums-sager og deres 

Stednummer og m.v. (oprettet i MUD). 

Problemafklaring vedrører: Integration til 

REGIN (museernes samlinger) –dette vil 

forudsætte at der er oprettet en eller flere 

sager, der kan relateres til. Kravspecifikation 

inkl. integration til MUD-REGIN kr. 10.000 + 

moms. – hermed bestilt fra Aske. Løsning 

kan være, at der i hver eneste sag er en 

protokolliste –parallel til fundlisten. 

Relationer til foto kan kun ske fra selve 

protokollisten. Der skal tages stilling til 

relationer fx anlæg, lag, tegninger og andre 

fund ☺.

A Beskrivels

e til tilbud 

er 

igangsat 

hos COWI

MUD generelt Ønske om at der kan knyttes Stednummer og SB til individuelle genstande - det der nu 

ligger som en del af sagsoprettelsen. Jf. OBMs ønske om at kunne registrere 

"protokolnumre"- OBM operere dog med en prioritering af "sager" efter sted, hvilket er 

hensigtsmæssigt jf. Dansk Museumsregistreringsstandard.

42  Dyrt. Vil kræve en grundlæggende 

omlægning. En undersøgelse af hvilke 

museer har praksis, der fordrer dette 

samthvordan det kunne "spille"sammen 

med REGIN og Fund og fortidsminder.

D

MUD-REGIN Feltlængde på sagsbetegnelse ændres til fx. 256 karakterer. …...Del af ønske fra Viborg 

(MUD-REGIN). - Der er flere uhensigtmæssigheder, hvor MUD opretter værdier i felter i 

REGIN, hvilket kan føre til overskrivelser - se dokument "Problemer Viborg…..".

Der bør samles sammen på 

de rutiner og 

uhensigtsmæssigheder der 

er i MUD-REGIN

43 Billigt. Skal med med i en opdatering. A

MUD-REGIN Ændring af eksporten til REGIN - visse felter opdateres ikke m.v. 44 Dyrt. Relevante problemer – MUD-REGIN. 

Det kan blive meget kompliceret om der må 

rettes eller overskrives eller tilføjes. Eneste 

mulighed er ”undlad ” sagsoplysninger til 

REGIN som flueben. Det kræver en meget 

grundig specifikation af hvad der skal fra 

MUD – Regin. Det kræver en meget grundig 

specifikation af hvad der skal fra MUD – 

Regin. MADS og Henrik samler sammen og 

sender til Aske.

A Kræver en 

beskrivels

e fra 

MUD! 

Igangsat 
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