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FARVEL TIL REGIN – GODDAG TIL SARA
INTRODUKTION TIL DIG, SOM SKAL ARBEJDE I SARA,  
NÅR SYSTEMET GÅR I LUFTEN I NOVEMBER 2018.
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HVORFOR SKAL VI HAVE SARA?
SARA er et nyt fælles system til samlingsregistrering og 
administration, som for første gang nogen sinde samler 
alle de statslige og statsanerkendte museers samlinger i ét 
system. Dermed bliver det muligt at arbejde på tværs af alle 
disse museers samlinger.  

SARA er udviklet i samarbejde med medarbejdere fra de 
danske museer. Det indeholder en række muligheder, 
som ikke fandtes i Regin. SARA har fx et mediearkiv, en 
placeringsløsning og mulighed for at registrere museernes 
biblioteker og arkivalier. I foråret 2019 bliver SARA videre 
udviklet, så systemet til visning af geografiske informatio-
ner får udvidet funktionalitet.
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IBRUGTAGNING AF SARA?
De museer, der i dag bruger Slots- og Kulturstyrelsens 
nuværende registreringssystem Regin, skal i november 2018 
tage SARA i brug og sige farvel til Regin. Alle registreringer 
i Regin sørger Axiell for at konvertere til SARA inden da. 
Senere følger de museer, som bruger andre systemer end 
Regin. Det er bl.a. Nationalmuseet, SMK, Odense Bys Museer 
og et mindre antal kunstmuseer. 

INTRODUKTIONSUNDERVISNING
ODM tilbyder gratis introduktionsundervisning til alle 
registreringsmedarbejdere i løbet af efteråret og vinteren 
2018-2019. Undervisningen finder sted forskellige steder 
rundt i landet. Mindst én af museets registreringsmed- 
arbejdere skal have gennemført kurset, før museet får 
adgang til SARA. 

ODM tilbyder desuden, mod særskilt afregning, særligt 
tilrettelagte registreringskurser til museer, som efterspør-
ger det. Skriv til ODM, hvis du ønsker et skræddersyet 
registreringskursus på dit museum. 

Efter introduktionsperioden med gratis undervisning 
fortsætter ODM med at udbyde kurset ”God registrerings-
praksis med SARA” mod et deltagergebyr. 
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ADGANG TIL SARA
Du får et link, en adgangskode og vejledning til brug af SARA 
i forbindelse med ODM´s introduktionsundervisningen.

Når du har fået adgang til SARA, kan du se og redigere i alle 
overflyttede registreringer og arbejde i det nye system. 

REGIN LUKKER OG  
DATA BLIVER FLYTTET TIL SARA
Når SARA tages i brug, bliver Regin lukket for indtastning. 
Data fra Regin bliver migreret til SARA, hvor du kan fortsæt-
te igangværende registreringer. Der bliver migreret data til 
SARA af flere omgange. I september-oktober migreres Regin 
brugernes data fra Regin. Senere migreres data fra de muse-
er, som benytter andre registreringssystemer. I forbindelse 
med migreringen af Regin brugernes data vil der blive lukket 
for registreringer indtil SARA tages i brug. Du vil dog stadig 
have læseadgang i Regin.

Regin lukkes helt medio 2019.  

NY HJEMMESIDE
Når Regin bliver lukket for indtastning, vil Kunstindeks 
Danmark og Museernes Samlinger ikke længere blive 
opdateret. Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger 
bliver afløst af en ny fælles brugergrænseflade, hvorfra 
offentligheden kan søge i SARA. Tidspunktet for lanceringen 
er ikke fastlagt. Indtil den ny hjemmeside er offentliggjort vil 
Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger fortsat være 
tilgængelige, men uden opdaterede oplysninger.
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TEKNISK SUPPORT
Det er systemleverandøren Axiells danske kontor, der er 
ansvarlig for driften af SARA og for den tekniske support 
af SARAs brugere. Du kan henvende dig til Axiell for at få 
hjælp enten telefonisk, på mail eller på deres hjemmeside. 
Du vil få svar samme dag, hvis du henvender dig inden for 
almindelig åbningstid.

FAGLIG SUPPORT
Forespørgsler vedr. registreringspraksis, stamtabeller og 
andre faglige spørgsmål kan rettes til et af to registrerings-
faglige fora – et kunsthistorisk eller et kulturhistorisk. De 
to faglige fora vil også være ansvarlige for udvikling og 
vedligeholdelse af thesauri og stamtabeller. 

Du får mere information om den registreringsfaglige sup-
port, når SARAs driftsorganisation er helt på plads. 

På SARAs brugergrænseflade finder du både vejledninger 
til systemet og kontaktinformationer for den tekniske og 
faglige support.

NYE MULIGHEDER
Som bruger behøver du ikke længere benytte Kunstindeks 
Danmark, Museerne Samlinger eller deres afløser for at 
søge oplysninger om genstande eller værker. I SARA er det 
muligt at søge på tværs af alle museers samlinger. 
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Nogle museer henter i dag informationer fra egne registre-
ringer i Regin og viser resultatet på hjemmesiden. Den 
mulighed ophører, når Regin lukkes. Til gengæld findes der 
et værktøj til SARA kaldet Axiell API, som kan bruges til 
samme formål. 

Alle de billeder af kunstværker, genstande m.v., museerne 
har lagt i Regin, flyttes over i et mediearkiv, der er en 
integreret del af SARA. Museet kan gratis bruge op til 500 
GB lagerplads i mediearkivet. Det er frivilligt for muserne, 
om de ønsker at benytte mediearkivet i SARA. 

UDVIKLING AF SARA
Der bliver nedsat en SARA erfa-gruppe, der er åben for alle 
brugere. Den er tænkt som forum for erfaringsudveksling og 
som sparringsforum for videreudvikling af SARA.

En del af SARAs budget går til videreudvikling af systemet. 
Ønsker fra museerne og fra erfa-gruppen vil løbende blive 
indsamlet og prioriteret.

Museernes bliver orienteret om den samlede driftsorganisa-
tion og mulighederne for deltagelse i de forskellige dele af 
driftsorganisationen.
 

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til ibrugtagningen af SARA, er du 
velkommen til at henvende dig til styrelsen:  
koncern-it@slks.dk 
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