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Bilag til C 11-2

Illustreret vejledning med øvelser til registrering
i Fund og Fortidsminder, version 1, april 2010

Udarbejdet af Jørgen Christoffersen
Kulturarvsstyrelsen, april 2010

7.2.1 signatur med henvisningnr til tekst i vejledningen

1, 2) osv =   nummer i rækkefølge af operationer unde r registrering
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2.1.42.5.12.3, 6.2.1 2.5
2.5

markering viser aktive kortlag
afhængig af målestok

System - oversigtskærm
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4.1.5

4.2

4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.7

4.6.2

4.6.1

4.6

4.6.4

4.17

4.6.3

4.8

4.12 4.13

4.13.1

4.14

4.15 4.16

Registrering/editering af dateringer, jvf. 8.3.5

4.1.2

4.1

4.1.3

4.1.4

4.1

Søgning - oversigt
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Enkel søgning = enten kun i ét datafelt, eller komb ination af ét ID
+ f.eks. stednavn, journalnr, anlægstype, fratekst 

2 x venstreklik til lokalitet-oversigtskærm

Systemnr eller Stednr+Lokalitetsnr eller Fredningsn r
er unikke. Derfor ingen grund til kombination af ID

2.5.5

2.6 2.7

2.7

Enkel søgning 2.4

Søgeresultatet indeholder data
som i listevinduet (midterkolofon),
Print af en enkelt lokalitet, jvf. 5.7

1. Marker posten med venstreklik
2. Højreklik på samme
3. ”Vis på kort” knap fremkommer
3. Venstreklik på knap

2.5.1

4.0 ff

4.18

4.18
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2.4Enkel søgning
Lokalitet -oversigtskærmEt sogn søgt og vist på listen. 

NB: Loknr i denne liste er i systemets 1. version sam mensat af Loknr+sbext, 
og derfor sorteres ”Loknr” som en tekststreng og ikk e numerisk.

”Datering” er i systemets 1. version kun den 
bredeste hovedperiode som en datering dækker,
og som vises på Oversigt-sitet.

4.0
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4.17Avanceret søgning

Disse data fra 13 forskellige tabeller er tilgængel ige i systemets 1. version.
Avanceret søgning forudsætter brug af systemets dat akoder,
som kan downloades fra bilag til vejledningen C 11-3:
http://www.kulturarv.dk/index.php?id=4354
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4.17Avanceret søgning

Betingelse/vilkår

Tabel/data

data

Søgeresultatet baseret på disse vilkår er afhængige af datatypen,
som kan være enten tal eller tekst. 
Kombinationen med ”And” og ”Or” giver så mange variati oner,
at det falder udenfor rammerne her at eksemplificer e søgninger.
Brugeren må eksperimentere sig frem.

Iøvrigt kan brugeren komme meget langt med ”Enkel sø gning”
fra hovedskærmens venstre kolofon, hvor det er muli gt at kombinere
”And” kriterier på et vilkårligt ID samt 11 forskelli ge datatyper
fra 7 forskellige tabeller. 
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1) Efter OK sendes en mail med link til filen (eksem pel) :

Download søgeresultat 4.18
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2) Dobbeltklik på linket og gem filen på egen computer

Download søgeresultat 4.18

3) Efter gem udpakkes filen og guiden til udpakning
af zip-filer vises. Følg vejledning og vælg destina tion
for den udpakkede fil.
MapInfofilerne (4 stk) ligger nu i den valgte mappe
klar til plotning.
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5) Således ser plottet i eksemplet ud
med Info på én af lokaliteterne

Download søgeresultat 4.18

4) Det er en fordel nu at omdøbe alle filerne til et  genkendeligt samme navn,
f.eks. Birkeroed_N.dat, Birkeroed_N.id, Birkeroed_N. map, Birkeroed_N.tab.
MapInfo-filen åbnes ved dobbeltklik på tab-filen. 

6) Filens data og rækkefølge
ændres i driftversionen af FF til:
Systemnr
Stednr
Loknr
SBext
Frednr
Stednavn
Stednavn_type
Anlægskode
Anlægstype
Dateringskode
Datering
Fra_aar
Til_aar
kommunenavn
Kommunenr
Sevaerdighedsklasse
Url
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Vi skal nu gøre den plottede MapInfo-fil ”aktiv” med direkte link til FF-databasen

7) Aktiver lagkontrol og marker relevant fil
8) Vælg links og i den åbnede subskærm trykkes ”tilføj ”.
Subskærmen ser nu således ud:
9) I comboboksen ”Udtryk med filnavn” vælges url
10) Når url er valgt vælges blandt ”aktiver links for” Labels og Objekter
11) Tryk Ok og bruger føres tilbage til lagkontrol-vi nduet
12) Vælg OK i lagkontrol

Download søgeresultat 4.18

13) I MapInfo værktøjet ”Primær” vises 
”lynet” (links) nu som valgbar (gul farve)
14) Vælg lynet og før dette hen til den
lokalitet, man ønsker at slå op i FF-basen
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Download søgeresultat 4.18

15) Efter klik på en lokalitet med lynet
føres bruger ind på Oversigt-sitet,
hvor lokaliteten kan ”pakkes ud”
eller til Printvenlig side f.eks.

Lokalitetpunktet
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Af hensyn til sensitive data kan hele databasen kun  downloades af Kulturarvsstyrelsen.
For download af en eller flere tabeller henvises til funktionerne ”Enkel søgning”,
”Avanceret søgning” samt ”Download søgeresultat”.
Geografisk position af alle lokaliteter (GIS-udtræk ) kan downloades af alle registratorer.

Database download
fra grøn menubjælke

2.14

Vælg og kombiner dit udtræk, f.eks. Brøndby, ”punkt er”, ”MapInfo Tab”, ”UTM 32N/ETRS89”
Download til din mappe. Udpak den zippede fil og vælg ”t ab-filen” til plotning i MapInfo.



14

Tilføje koordinater (3) til en ikke stedfæstet lokalitet,
gå til positionskærm   

a) når position er omregnet fra andre koordinatsyst emer
b) til usikker positionering i et område, f.eks. ma trikel, mose, havområde, o.lign.
a-b: Husk afsætningskode og tjek den valgte positio n på kort for andre lokaliteter før de 
indtastede koordinater gemmes.

Oprette en lokalitet (1) uden koordinater 6.2.1 ff

jvf. 7.2.1

6.2.3

7.3

Vesnstre kolofon på oversigtskærm
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Oprette en lokalitet (2) via kort 3.41 6.2.2

7.2

Forudsætter kendskab til stednr/sogne-farvandsnavn/s tednavn eller omtrentlig placering på kort.
Alternativt kan placeringen af et stednavn f.eks. s øges på nettet/KMS 
-Vælg f.eks. en lokalitet fra liste over lokaliteter  og overfør denne til kort. Søg videre i området he rfra
-Vælg f.eks. et område fra oversigtkort og zoom ind.  Slå topografisk kortlag til for detaljer
-Ny lokalitet kan oprettes når målestok er sat til 1 :2835 samt alle punkter og arealer slået til
-En fordel at have sogne-farvandsgrænser slået til
-En fordel at have målebordsblad-grænser slået til v ed operationer med fredede lokaliteter 

1. Find sted i kort
2. Klik på stedet (gul signatur vises i punktet)
3. Dialogboks fremkommer
4. Indtast stednavn
5. Vælg Type (stednavn)
6. Indtast årstal for stednavnet
7. Tryk ”Opret” opretter lokaliteten som
”Administrativ” og ”Ikke-publiceret”, samt
en begivenhed med en kort fritekst ”Afventer data”.
8. ”Annuller” ved fortryd
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Flytning af lokalitet

1.  Vælg ”ændre lokalitet punkt”
2   klik på punkt = det lyser gult

2

1 3.42

Denne overpløjede høj er sandsynligvis
placeret forkert, jvf. sporene i marken
øst for signaturen

Men i eksemplet vælger vi
at flytte en anden lokalitet
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3. Grab med 1 klik indenfor 
signaturen, men ikke i centrum.
Hold fast og træk hen på ny 
position og slip. Lykkes det ikke, da 
klik ved siden af punktet, dernæst 
dobbeltklik i punktet og start forfra.

4. Gem flytningen

TRÆK OG SLIP !
4

3.42

3
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Opret areal1, vælg lokalitet

2, vælg 
punkt

4, klik hjørner og 
afslut i startpunkt

5, gem areal

3, tilføj areal

3.43

3.44
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Forundersøgelse og udgravning, 1.
Jvf. foregående øvelse

2 områder skal bebygges efter arkæologisk forundersø gelse.

1) Vælg ”Opret ny lokalitet punkt” knap fra kortbjæl ken
2) Afsæt punktet
3) marker lokaliteten (som bliver gul)

4) vælg knappen ”Opret ny areal” og tegn det ene are al.
Punkt og areal er gule indtil ”gem”-knappen er akti veret
5) Efter gem skifter punkt og areal til sort (admin istrativ)
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6) Vælg punktet igen
7) Vælg tilføj areal-knap, tegn arealet og gem
De 2 arealer er nu gemt til loknr. 177

Museet udgraver arealer indenfor forundersøgelses-a realet.

8) De enkelte prøvegrøfter tegnes ind i det store a real, og 
gemmes individuelt, følg punkt 1-7

Forundersøgelse og udgravning, 2.
Jvf. foregående øvelse
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Situationen før ”gem” af tegningen af
prøvegrøft C

A

B

C

Ved udgravningerne findes der spor af stenalderbosæ ttelse
i grøft B og C, som vurderes som hørende sammen. 
Grøft A registreres som en udgravet lokalitet med ar eal uden fund,
dvs. den er ikke-kulturhistorisk.
9) Arealerne til grøft B og C (oprettet til loknr. 1 77) bør slettes ved at 
markere punktet 177, marker et areal ad gangen, der næst vælg ”Slet areal”, og
afslut med Gem.
10) Opret et nyt punkt, 178 og opret et anlæg, date ring stenalder inde fra
anlægskærmen. Vend tilbage til kortet. 
11) Tegn ét nyt areal knyttet til 178 som dækker gr øft B og C.
Det vil blive rødt (stenalderfarve) efter gem.
12) Der oprettes et punkt i grøft A (nr. 179), Lokal itetstypen ændres til
”Ikke-kulturhistorisk”. Slet arealet og gentegn det .
Resultatet ville blive 3 lokaliteter, alle med area ler:
1 administrativ (forundersøgelse), 1 administrativ (udgravet,ikke-kulturhistorisk)
1 udgravet stenalderlokalitet

Forundersøgelse og udgravning, 3.

A

Ad 1-12):
For at bruger kan følge med i, om systemet registre rer
de forskellige operationer, kan det være nødvendigt  at gentegne
kortet ved at gå ud i ”Enkel søgning”, søge lokalite ten igen
samt ”Vis på kort”. 
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5.3

5.5

5.4

5.6.35.6.25.7

7.1

5.6.4

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Lokalitet hovedskærm 5.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Kun tilgængelig for Kuas, 5.6.1
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5.7Lokalitetsrapport

Afkryds datafelter til print
Systemet svarer med printerboks som kan slås fra + v iew af printet
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5.7Lokalitetsrapport
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7.1

7.1.4

7.1.3

7.1.2

7.1.1

7.1.7

7.1.6

7.1.5

7.1.9

7.1.8

7.1.0

Andet Id

7.1.11 7.1.10

7.1.1

Listevindue med registrerede årstal for datasæt

Liste over Andet Id typer



26

7.2 ffStednavne

7.2.3

7.2.4

7.2.0 7.2.57.2.6

-Vælg det stednavn som identificerer lokaliteten til  ”Primært navn” (afkryds), som der kan søges på.
-Hvis der er et dokumenteret kaldenavn på kort eller lokal tradition, skal dette altid registreres som p rimært.
-Der kan registreres flere stednavne, herunder beret ningsnavne.
-Registrer navne fra ”snævreste udstrækning” til stør ste (horisontalstratigrafisk) iflg. ”Type”.  

Listevindue med registrerede årstal for datasæt,
i dette tilfælde 3 sæt.
Primærnavnet er markeret med fed skrift

Liste over Stednavn typer
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Position 7.3 ff

Positionskærm anvendes til:
-orientering
- ændre koordinater.
-finjustering af én eller flere omtrentligt afsatte  lokaliteter 
-tilføje koordinater til hidtil ikke-stedfæstede lo kaliteter
-tilføje/ændre koordinater efter omregning af posit ion fra andet 
koordinatsystem
-Husk i alle tilfælde at tjekke hvor de nye koordin ater placerer 
lokaliteten på kort samt genbruge eller rette afsætn ingkode før ”Gem 
position”.

7.3.77.3.67.3.37.3.27.3.1
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7.3.17.3.11) Upload areal 
eller linier

Med ”Upload” er det muligt at indlæse et sæt
arealkoordinater til en i forvejen registreret lokali tet,
som findes i FF. Koordinater på liniestykker læses o gså af systemet
som en polygon.
Se eksempel på denne og næste side.

1) ”Vælg fil” slår op i brugers computer

2) Eksempel på upload af en fil med arealkoordinater
(MapInfo-format)
Bemærk at upload-filer skal være zippet
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7.3.1

1. I eksemplet flyttes loknr. 52 først
2. Vælg lokaliteten
3. Upload arealfil fra computer.
Læg mærke til at arealfilen må indeholde
MapInfo signaturer, som dog ændres til FF-signaturer

FF, området før ændring af koordinater

FF, området efter ændring af koordinater
og tilføjelse af areal

Arealfilen

2) Upload areal
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Original position 7.3.2

1. Indtast koordinater med overholdelse af skrivemå de,
dog unødvendigt med ”E” eller ”N” eller gradtegn 
foran koordinaterne.
2. Institution og evt. journalnr
3. Vælg positionstype
4. Skriv kommentarer til positionen i fritekstfelt

Omregningsfunktioner findes på :
http://www.kms.dk/Referencenet/Koordinattransformat ion/
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Gl. position 7.3.3

Flyttede punkter via kort

eller ændrede koordinater

gemmes automatisk

3.42

6.2.3
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Fredning 7.4 ff

Skærmen ændres mellem
OP og DP
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Formidling 7.5 ff

Data kan kun editeres af Kuas 

Seværdighedstekster fra ”Nyberejsningen” 1970-1999
erstattes ad hoc af beskrivelser fra ”Tilsynet” 2009-
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Tilstand 7.6 ff

7.6.1

7.6.2
7.6.3

7.6.47.6.0

Listevindue med registrerede datasæt.
De enkelte kolonner kan sorteres i
stigende eller faldende rækkefølge
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Relationer 7.7 ff

Relationskærmen viser de aktuelle relationer mellem  lokaliteter.
I vinduet til venstre listes de lokaliteter, der er  child/children til parentlokaliteten, i dette tilf ælde
systemnr 167128, stednr. 060302, loknr. 125.
Der kan tilføjes nye children til lokaliteten. Vælg  sted- og lokalitetnr.
”Tilføj” betyder det samme som ”Gem”.

Hvis et child skal slettes markeres denne i vinduet
og knappen aktiveres
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Gl. ejendom 7.8 ff

7.8.0

7.8.4

7.8.3

7.8.1

7.8.2

Listevindue med registrerede årstal for datasæt,
i dette tilfælde 2 forskellige sæt selvom årstal er  forskellige

7.8.6 7.8.5
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Anlæg 8.0 ff

1) klik på trekant åbner anlægsliste
2) klik på Anlæg åbner anlægskærm

3) klik Ny renser skærm til nye anlægsdata

4) Klassifikation af anlæg: jvf. 8.01-ff
Hovedgruppe og anlægstype, jvf. C11-1
http://www.kulturarv.dk/index.php?id=4354

8.1.1

8.1.2

8.2

8.3.6

5) Vælg dateringsgrundlag

8.4

Kun tilgængelig for Kuas, 5.6.1

6) Gem

Beskriv væsentlige detaljer om anlægget som karakte riserer dette
og forståelsen for evt. sammenhæng med andre anlæg på lokaliteten
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1) Registrering af Transportmiddel 8.1.3

Knap kan kun aktiveres til registrering
eller opdatering via et registreret
transportmiddel (anlæg)

Fritekstfelt til beskrivelse af detaljer om
transportmidlet, evt. armering, samt
forlisomstændigheder, fundomstændigheder
in situ o. lign. 
Antikvariske aktiviteter beskrives i fritekst til
begivenheder, jvf. 9.3
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2) Registrering af Transportmiddel 8.1.3

Eksempel på registrering af flyvrag.
Data om fly og besætninger nedstyrtet i Danmark 194 0-45
kan suppleres fra kilder i engelske og tyske arkive r.
Tilsvarende gælder f.eks. tyske ubådsvrag.
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1) Anlægsdatering 8.3 ff

På anlægskærmen vælges mellem relativ datering, hvor årstal enten:
1. Overføres af systemet fra det grafiske tidskema (” Tidslinie”), jvf. næste side
2. Registrator kender årstal på de relative datering skoder og indtaster disse
direkte i ”Fra år” og ”Til år”. Begge felter skal ud fyldes.
I begge tilfælde afkrydses feltet ”Absolut datering ” ikke.

3. Feltet ”Absolut datering” afkrydses når:
4. Fra år og Til år kendes fra en naturvidenskabeli g analyse, jvf. 11.0 ff.
5. En historisk dokumentation
6. Registrators skøn

ad 2)-6) Fra år og Til år kan være samme årstal (pr æcist år)

Årstal f. Chr.f. indtastes med et minustegn foran t allet. 

ad 6) Et skøn kan være:
7. Årstal på en overgangsfase mellem 2 perioder (dat eringskoder)
8. Et snævert afsnit indenfor en periode
9. Et hvilketsomhelst tidsrum (henover flere perioder /dateringskoder).

Registrator kan i alle tilfælde se placering af kod er og årstal på den grafiske
tidslinie, jvf. næste side.

1. version af FF-systemt viser desværre kun datering er med årstal,
selvom dateringskoderne som kendes fra DKC-systemt f ortsat anvendes,
nu tilføjet årstal. 
Dateringskoderne kan ses både i tidskemaet og i felte t ”Anlægsdatering” under
fanen ”Enkel søgning” på oversigtsskærmen, jvf. 4.6.2 .
Registratorer anbefales at downloade dateringskoder m ed årstal og den
grafiske skærm via: http://www.kulturarv.dk/index.php?id=4354 i bilag 17-18

Det er hensigten, at 2. version af systemet udover årstal også lagrer og viser
de dateringskoder et registreret tidsrum spænder ov er. 
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2) Relativ datering 8.3 ff

1. Med ”mouseover” funktionen vises en dateringskode , dens betydning og absolutte årstal
2. Med dobbeltklik i en periode overføres dennes år stal til Startår og Slutår
3. Med enkelt klik én periode overføres dennes Start år og med enkeltklik i en senere periode overføres d ennes Slutår
4. Aktiver knappen ”Vælj” (midlertidig svedisme) over fører til anlægskærmens Fra år og Til år
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1

2 3 4

5

8.3 ff1) Eksempler på datering via tidslinien

AÆMY
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6 7

8

8.3 ff2) Eksempler på datering via tidslinien
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1) - 12000 til -7801 finder alle anlæg med præcis di sse årstal samt anlæg med årstal, der dækkes af kod erne     
AÆFX, AÆBX, AÆAX, AÆMÆ.

2) - 6800 til -5000 finder alle anlæg med præcis dis se årstal samt anlæg med årstal, der dækkes af kode rne 
AÆKX, AÆKÆ, AÆKM, AÆKY. Dateringer til koden AÆEÆ fi ndes således ikke. 

3) -3500 til -3201 dækker hele ATNC og TM1A, men ik ke hele AYTÆ eller ATM1.

4) -2900 til -2601 dækker hele AYGX, ATM5, AYEÆ, dv s.anlæg, der kunne indeholde grubekeramisk kultur, men 
ikke hele AYTX eller AYEX. Hvis bruger kun ville sø ge præcist daterede anlæg til grubekeramisk kultur via 
koden AYGX, er det tilstrækkeligt at bruge "søg per iode" (AYGX) funktionen.

5) -1100 til -1 dækker hele BYXX og CÆFX, dvs. omfa tter f.eks. alle hidtil daterede brandgrave til "BY CÆ" i det gl. 
DKC-system, men ikke hele CÆXX.

6) 250 til 599 dækker hele CÆRD, CÆRE, CYGÆ. 

7) 1000 til 1100/1150 er en datering ("sen vikinget id/beg. af æ.middelalder"), som findes i mange kild er. Dette 
tidsrum dækkes ikke af én periode i systemet p.t.,o g bruger må derfor udvide sin søgning til "900-1200" . 
Dette er visuelt for brugeren på tidskemaet.

8) 1600 til 1799 = "1600-1700 tallet" dækkes heller  ikke af én periode, og bruger må udvide sin søgning  til enten at 
omfatte hele EXXX og/eller FÆXX.

3) Eksempler på datering via tidslinien 8.3 ff
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Anlæg
Karakteristik

8.6 ff

8.4 8.4 8.4

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

Listevindue med registrerede datasæt

8.6.7

8.6.4

8.6.8

8.6.9

8.6.108.6.6

8.6.4
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Relationer mellem anlæg 8.5 ff

marker det anlæg der skal flyttes
og relateres til rundhøjen f.eks.

klik og hold fast med musen i anlægget
begynd at trække dette op under højen.
Undervejs viser en ikon passage mellem anlæg

1)

3)

2)

Ikon viser nu at brandpletten tilknyttes
(plus-signatur) rundhøjen (grå markering)
slip musen

Brandpletten er nu knyttet som et underordnet
anlæg i højen. Rundhøjen er nu markeret med en lille plus-signatur

4)

Tilsvarende 1 – 4 foretages med den
anden brandplet

Tilsvarende med de øvrige anlæg.
Baunehøj er også en sekundær udnyttelse af rundhøjen
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Alle nye lokaliteter oprettes
automatisk med denne
standardbegivenhed
+ en fritekst
”Afventer data”

Standardbegivenheden kan 
editeres eller en ny oprettes
2) Vælg hovedgruppe og
begivenhedstype

3) tast Aar, evt. Måned, Dag

9.0 ffRegistrering af begivenheder

4) vælg institution, arkiv,
Journalnr, evt. specialarkiv

1) Ny begivenhed

5)

9.5 ff Vedhæftede dokumenter

9.2 ff6) tilknyt person

9.3 ff7) tilknyt Fritekst
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Knyt person til begivenheden

”smart” søgning,  indtast 4 karakterer, og vent...

9.2 ff

2)

3) søg videre i listen og find navn

1) 4)
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Tilføj en person til listen (stamtabellen) over personer 9.2.1 ff

5

1 8

6

9.2.1

7
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Fritekster 9.2 ff

Eksempel på registreret fritekst.
Den tilhørende fritekst type ses i vinduet til venstr e.

Der kan registreres flere fritekster, men af forskel lig type
1) vælg ”Ny”

2) vælg Fritekst type

3) Indtast Fritekst

4) Gem fritekst

Standardbegivenhedens fritekst ”Afventer data”
bør overskrives eller slettes når data tilføjes med  begivenheder
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Vedhæftede dokumenter
Budget – Regnskab - Danefæ

Kan oprettes til begivenheder indenfor hovedgruppen Sagsbehandling og planlægning,
undersøgelser/udgravninger samt Genstand 

9.5 ff

9.5 9.6 9.7
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9.5.2
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9.5.3
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9.5.4
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9.5.5
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9.5.6Indsend

9.6.4

Hvis der mangler data efter tryk på ”Indsend”
fremkommer denne fejlmeddelelse

9.7.6
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9.6.1
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9.6.2
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9.6.3
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Danefæ-sager og vedhæftede dokumenter

1. Opret/vælg
begivenhedstype

2. Vælg ”Danefæ”

9.7 ff
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9.7.1
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9.7.2
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9.7.3
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Udfyld sidste side: Fundlisten, derefter ”Indsend”
9.7.4

9.7.5 9.7.6
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Referencenummer: 32352
Formularens ID: 360
Sendt til: mosvs@sydvestjyskemuseer.dk
Sendt: 22-10-2009 13:59
------------------------
Vi har modtaget museets indberetning til arkæologiske undersøgelser og behandler den snarest.

En kopi af ansøgningen er vedhæftet denne mail.

Venlig hilsen
Kulturarvsstyrelsen, Fortidsminder 

Eksempel på kvittering fra KUAS 9.7.7
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Tilsynsresultat 9.8
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Genstande 10.0 ff

Eksempel på registrering af genstandsserie

7)

2) Afkryds Serienr

3)

5)

5)

8) Efter ”Gem genstande”
pakker systemet serien ud
og viser de individuelle numre
i listen

4) Tilknyt evt. anlæg, hvorfra genstanden stammer

6)

Fritekstfelt er tilgængelig i en senere version

Slet genstand
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Analyse 11.0 ff

Der kan oprettes >1 analyse af samme -
eller forskellig type til en lokalitet eller et anl æg 

Vælg evt. et anlæg
som analysen stammer fra

Laboratorienr:

opret ny analyse

Slet analyse
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Journaler 12.0 ffData kan kun editeres af Kuas
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Litteratur 13.0 ffEksempel på tidligere registreret litteratur i basen  DKC, hvor data kan korrigeres/suppleres
ved søgning via FF. Søgning slår op i Bibliotek.dk 

Der kan søges blot på ISBN nr,
Forfatter, eller Titel
eller en kombination heraf

Eksempel: Søgning blot på
Titel

Korrigerede
data gemmes 

Data fra Bibliotek.dk
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14.0 ff1) Digital dokumentation
Subskærm med dataliste

markér en post for opslag i subskærm til editering 
af data. Dobbeltklik til dataskærm

”Vis fil” åbner adgang til uploaded
billed- eller tekstfil, f.eks. beretning. 

Henter beretningskema (X-forms) som udfyldes og 
indsendes til sagsbehandling i Kuas

1)

2a)

Vælg ”Ret” til at åbne dataskærm til læsning/
editering af eksisterende data

2b)

Vælg ”Ny” til at åbne tom dataskærm til registrering  af data3)

4)
14.1714.18
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2) Digital dokumentation
Subskærm til registrering

14.0 ff

Åbner brugers filområde i egen
computer til at uploade digitale
billeder eller en beretning til FF

Beskrivelse af indhold/motiv/
omstændigheder ved optagelser o.lign.
Beretningsresumé registreres her, som af  
systemet overføres til X-forms,
jvf. eksempel. Bruger skal selv kopiere
denne fritekst over i fritekst til begivenheden.

Retning fra kamera mod motiv

Koordinater for optage-position

Digital dokumentation kan knyttes
til en begivenhed, f.eks. af typen 
”museal grafisk eller digital 
dokumentation”

Subskærm til editering/registrering
af personer f.eks. Fotografer
knyttet til digital dokumentation, jvf. 9.2 ff

Originalens Titel/ID

14.8

14.13

14.14

14.3

14.2

Udsnit af typeliste14.4

14.5
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3) Digital dokumentation 14.0 ff

Eksempel på uploaded beretning

4) Vis fil åbner denne dialogboks til at vælge
læse værktøj ”Åbn med”.

5) ”OK” åbner uploaded fil. Samtidig vises tidligere l æste
filer.  ”Ryd liste” betyder ikke at filer slettes, k un historik
i læsning.   
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Eftersom de vedhæftede dokumenter sendes til Kuas sa gsbehandling
og journalsystem (som ikke lagres i databasen FF), er det en fordel for
anmelder og registrator, at denne tekst kopieres ov er som fritekst.
NB: Der skal knyttes en fritekst til begivenheden.  

Anmelder/registrator kan ikke rette
identiteter i Databasen.
Hvis identiteter ikke passer til beretningen,
skal denne tjekkes for, hvilken lokalitet den
egentlig omhandler. 

4) Skema til beretning
Side 1

14.18
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5) Skema til beretning
Side 2

14.18

NB: Denne tekst lagres ikke i FF

Dette felt må ikke anvendes til at vedhæfte 
selve beretningen, men evt. anden dokumentation
til sagsbehandlingen på Kuas.

Journalnr udfyldes ikke automatisk fra databasen
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15.0 ffArkivdokumentation

Markér post og dobbeltklik
åbner dataskærm 

Klik her åbner subskærm

Klik ”Ny” i bunden af listeskærmen
for at registrere ny Arkivdokumentattion

Sletter post Åbner registreringskærm

Åbner registreringskærm til at knytte
personer til arkivdokumentation

15.14


