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1. Opprett mapper og legg til objekter
OPPGAVE 1A

I denne oppgaven skal du øve deg på å lage mappe og legg til
objekter i mappe.

Info:
Mappetype

Primus delt

Mappenavn

Dag 2: oppgave 1A (Kopp)

Legg til:
Identifikasjonsnummer:

DF-100031
DF-100108
DF-100109

Kopp
Kopp
Kopp

Forslag til
løsning:

1. Opprett ny mappe ved å gå til Administrasjon – Mappe

2. Lag ny mappe ved å klikk på «Mappe» øverst til venstre og velg
«Ny, se bilde under

3. se info for utfylling og trykk «OK»
4. Legg til objekt: Fra menypunkt – Objekt – Legg til – Objekter
(Enkelt søk), registre identifikasjonsnummer – søk – og «Legg til»,
se bilde under
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OPPGAVE 1B

I denne oppgaven skal du øve deg på å lage mappe basert på søketreff
og legge til kolonner.

Info: Søk frem alle registreringer med betegnelse «Pipe» fra Giver/sist
eier, «Johan Severin Wittrup» og lag en mappe, se infoboks. I mappen
velger du kolonnene: «Presisert betegnelse», «Emneord» og
«Klassifikasjon».

Info:
Mappetype

Primus delt

Mappenavn

Dag 2: oppgave 1B (Pipe)

Forslag til løsning:

1.

Gå til - Søk – Alle objekter

2.

Registrer Pipe i feltet «Betegnelse/emneord» og
%Wittrup% i feltet «Juridisk person»

3.

Marker alle ved å høyreklikke og velg «Marker
alle» Høyreklikk igjen og velg «Lag mappe», se
info for utfylling

4.

Høyreklikk på den grålinjen der det står
Identifikasjonsnummer og velg «Legg til eller fjern
kolonner»

5.

Finn «Presisert betegnelse» fra listen på venstre
side og trykk «velg». Gjenta prosedyren på
Emneord og Klassifikasjon og trykk OK
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OPPGAVE 1

C

I denne oppgaven skal du øve deg på å opprette nytt objekt basert på
eksisterende objektpost i Primus, og legg den i mappe.

Info: Registrer ny Pipe (Identifikasjonsnummer: rog-xxx(ditt
brukernavn)-01, eksempel rog- 101-01) basert på opplysningene fra
DF-13593 fra mappe - Dag 2: oppgave 1B (Pipe) og legg den i samme
mappe.

Forslag til
løsning:

1. Dobbeltklikk på DF-13593
2. Fra menypunkt (linjen øverst til venstre), velg – Gjenstand –
Registrer ny, se bilde under


3. Registrer Pipe i feltet «Betegnelse». Til slutt huk på «Kopier
felter fra DF-13593» og trykk «OK»
4. Huk på «Emneord», «Historikk», «Beskrivelse» og
«Referanser»
5. Sjekk om alle opplysningene er med i den nye posten
6. Fra menypunkt velg «Legg til i mappe» og finn mappen din, og
trykk «Legg til» nederst til høyre
7. For å finne tilbake til mappe gå til Administrasjonsfanen og
finn «Mapper» under «Status», se bilde under, og dobbeltklikk
på mappe, se bilde under
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8. I mappe trykk Søk/Refresh for å oppdatere

OPPGAVE 1D

I denne oppgaven skal du øve deg på å lage mappe og kopier poster fra
en annen mappe.
Info: Lag en mappe med navnet «Dag 2: Samlemappe» og
kopier objektposter fra mappe: «Dag 2: oppgave 1A (Kopp)» og
«Dag 2: oppgave 1B (Pipe)»

Info, ny mappe:
Mappetype

Primus delt

Mappenavn

Dag 2: Samlemappe

Kopier fra mappe: Dag 2: oppgave 1A (Kopp) og Dag 2: oppgave 1B (Pipe)

Forsl
ag til
løsnin

1. Opprett ny mappe ved å gå til Administrasjon – Mappe, se oppgave 1A,
se info for utfylling og trykk «OK»

g
2. Legg til objektposter fra mappe «Dag 2: oppgave 1A (Kopp)»: Fra
menypunkt – Objekt – Legg til – Objekter (hent fra en annen mappe).


3. Klikk på mappe «Dag 2: oppgave 1A (Kopp)» slik at alle objektpostene
er synlig på høyre side. Marker alle postene ved å høyreklikke på en post
og velg «Marker alle» og trykk «OK»
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4. Legg til objektposter fra mappe «Dag 2: oppgave 1B (Pipe), Gjenta
punkt 2

2. Opprett hovedmappe og undermapper
OPPGAVE 2

I denne oppgave skal du trene på å lage hovedmappe og undermapper
Info: Flytt mappe «Dag 2: oppgave 1A (Kopp)» og «Dag 2: oppgave
1B (Pipe)» som undermappe av «Dag 2: Samlemappe»

Forslag til
løsning

1. Høyreklikk på «Dag 2: oppgave 1A (Kopp)» og velg «Lag
som undermappe» finn «Dag 2: Samlemappe» fra listen og
trykk «OK»

2. Gjenta punkt 1 for «Dag 2: oppgave 1B (Pipe)»
3. Fra mappe trykk Søk/refresh
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3. Metaoperasjon i mappe
OPPGAVE 3A

I denne oppgaven skal du øve deg på å legge til eller ta bort verdiene
ved hjelp av metaoperasjon i mappe.

Info: Finn mappe «Dag 2: oppgave 3A (Tallerken)» og gjør disse
endringene fra mappe:


Fjern Tallerken fra «Presisert Betegnelse»



Legg til Middagstallerken i feltet «Presisert Betegnelse»



Legg til emneordene: Bordstell, Dekketøy, husholdning,
Servise, Servering



Legg til klassifikasjon 264.2 – Spising og redskaper

Forslag til
løsning

1. Gå til administrasjon – Mappe

2. Finn «Primus delt» på venstre side og klikk på mappe ««Dag
2: oppgave 3A (Tallerken)»

3. Marker alle postene ved å høyreklikke og velg «Marker alle»

4. Fjern Tallerken fra «Presisert betegnelse» ved å gå til
menypunkt velg Metaoperasjon – Fjern – Presisert betegnelse,
se bilde under
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5.

Skriv: Tallerken i feltet «Betegnelse» og Tallerken i feltet «
Velg presisert betegnelse fra lista, (…)», og trykk «OK», se
bilde under

6. Legg til Middagstallerken i feltet «Presisert betegnelse», ved å
markere alle postene i mappen og velg Metaoperasjon – Legg
til – Presisert betegnelse og registrer Tallerken i feltet
«Betegnelse» og Middagstallerken i feltet « Velg presisert
betegnelse fra lista, (…)», og trykk «OK»
7. Legg til Emneord ved å markere alle og velg Metaoperasjon –
Legg til – Emneord og skriv Bordstell. Gjenta prosedyren til
du har alle emneordene
8. Legg til Klassifikasjon ved å markere alle og velg
Metaoperasjon – Legg til – Klassifikasjon og skriv 264.2 –
Spising og redskaper

OPPGAVE 3B

I denne oppgaven skal du bruke Metaoperasjoner til å KOPIERE mange
felter fra en post til mange objektposter i mappe.

Info: Gå til mappe «Dag 2: oppgave 3B» og kopier «Presisert
betegnelse», «Emneord» og «Klassifikasjon» fra post: DF-U2E162

Forslag til
løsning:

1. Marker alle objekter i mappe
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2. Kopier felter fra DF-U2E162 ved Gå til menypunkt Metaoperasjon – Kopier, se bilde under

3.

Trykk «Velg objekt» og Skriv DF- U2E162 i feltet
«Identifikasjonsnr» og trykk «Søk»

4. Huk på «Presisert betegnelse», «Emneord» og «Klassifikasjon»
fra listen. Trykk «Ok»

4.Legg til underposter i gruppering
OPPGAVE 4

I denne oppgaven skal du øve deg på å opprette underposter i
grupperingspost.

Info: Registrer nytt objekt i Primus, se infoboks nedenfor. Fra
Grupperingsfanen oppretter du to underposter med samme
opplysninger.

Info, nytt objekt:
Registreringsnivå

Gruppering

Identifikasjonsnummer

Rog-xxx(ditt brukernavn)-02 (eksempel: rog-101-02)

Betegnelse

Tallerken

Emneord

Bordstell, Dekketøy, Servise, Servering

Klassifikasjon

?

Info, underpost til gruppering:
Registreringsnivå

Enekltgjenstand

Identifikasjonsnummer

Rog-xxx(ditt brukernavn)-03 (eksempel: rog-101-03)
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Registreringsnivå

Enekltgjenstand

Identifikasjonsnummer

Rog-xxx(ditt brukernavn)-04 (eksempel: rog-101-04)

Forslag til
løsning

1. Gå til Registering i hovedmeny velg «Gjenstand»
2. Fra menypunkt velg Gjenstand – Registrer ny (se bilde under),
se infoboks nytt objekt for utfylling.

3. Gå til grupperingsfanen i objektposten og klikk på pluss-tegnet
nederst for ny linje, se bilde under
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4. Deretter klikk på Boksymbolet, se bilde under

5. Huk på Betegnelse, Emneord og klassifikasjon og trykk «Ok».
Gå til Administrasjon og registrer nytt identifikasjonsnummer:
Rog-xxx(ditt brukernavn)-03 (eksempel: rog-101-03).
6. Register nytt objekt fra menypunkt velg Gjenstand – Registrer
ny, registrer nytt identifikasjonsnummer: Rog-xxx(ditt
brukernavn)-04 (eksempel: rog-101-04) og huk på «Kopier fra
felt» : Rog-xxx(ditt brukernavn)-03 (eksempel: rog-101-03).
7. Denne gangen må du huke på «Inngår i gruppering» og trykk
«Ok», se bilde under
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5.Splitt en post
Modulen «splitt» ble opprinnelig laget for å splitte poster som har identifikasjonsnummer som
slutter med A-C (eller tall som ser ut som løpenummer fra…til) slik at man får nye
objektposter som skal representere hvert enkelt objekt A, B, C
Kurslederen vil vise dette ved bruk av en post med id.nr som slutter f.eks. på A-E
Forsøk gjerne å splitte (lage kopier av) en av postene i din egen samling. Om du vil teste
spiltt-logikken, så kan du starte med å endre id.nr på en post (slik at den slutter på A-E) og
deretter forsøke å splitte denne.
Framgangsmåte:
1. Fra hovedmenyen velger du «Moduler» og deretter
«Splitt»

2. I denne basen kan du finne eksempler på poster som
kan splittes ved å søke på følgende to måter:
Identifikasjonsnummer = %A- (eksempel: %A-E)
Identifikasjonsnummer = %A_ (eksempel: %AE)

3. Vis forslag til oppdeling og bekreft forslaget
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6.Logistikk: Fast plassering i mappe
I denne oppgaven skal du trene på å gi fast plassering ved bruk av mapper

OPPGAVE 6

Gi alle objektpostene i mappe «Dag 2: oppgave 3A» fast plassering
Info:

Sted: Slettebø
Bygning: Administrasjonsbygg
Rom: Jernmagasin
Reol: A1-1
Hylle: 1

Forslag til løsning
1. Gå til Administrasjon - Magasin - Registrer fast
plassering

2. Fyll ut feltene i «Plassering», se info for utfylling

3. I menyen velger du, Legg til objekter -Objekter (hent
fra mappe), velg mappe «Dag 2: oppgave 3A» og
marker alle objektpostene på høyre side

4. Trykk «OK» og «Lagre»

7. Logistikk: Kolli i mappe
I denne oppgaven skal du øve på å legge objekter i kolli fra mappe

OPPGAVE 7

Gi alle objektpostene i mappe «Dag 2: oppgave 3B» i kolli.nr:
rog-xxx (ditt Bruker portal), eller kurs-xxx
Info:

Sted: Slettebø
Bygning: Administrasjonsbygg
Rom: Jernmagasin
Reol: A1-1
Hylle: 1

Forslag til løsning
1. Gå til Administrasjon - Magasin - Kolli
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2. Fra menypunkt velg Kolli – Registrer ny

3. Registrer kolli.nr i feltet

4. Fra menypunkt, Legg til objekter -Objekter (hent
fra mappe), velg mappe «Dag 2: oppgave 3B» og
marker alle objektpostene på høyre side

5. Trykk «OK»

Tips: Strekkodeutskrift fra mappe
Framgangsmåte:


Gå til mappe:



Marker alle objektene



Høyreklikk på musa og velg «Strekkodeutskrift»



Sørg for at innstillingene er korrekte (se
registreringsveiledningen)



Trykk på Ok

8.Masseimport av bilder
I Primus er det flere funksjoner for å importere flere bilder på en gang. Ved hjelp av disse
funksjonene kan man spare mye tid. Masseimport av bilder kan brukes til å:
a) importere bilder til flere poster som allerede finnes
b) importere flere bilder til en post
c) opprette poster ved å importere bilder
d) importere bilder og samtidig legge på prefiks i bildenavnet (er ikke tatt med som
oppgave her)
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O P P G A V E 8A

Import av bilder til flere poster

I denne oppgaven skal vi importere bilder til flere poster som
allerede finnes. Vi skal legge et bilde til hver av postene.
Oppgaven gjøres i PrimusWin ved hjelp av modulen for
bildeimport i «Administrasjon».

Framgangsmåte:

1. Sørg for at bildenes filnavn er identisk med
museumsnumrene til de postene bildene skal legges til.
2. Etabler og finn komprimeringskatalog og
bildekatalog.
3. Velg «Bildefiler» – «Identifikasjons.nr-koding», og
velg rett bildemappe
4. Kontrollerer tabellen i arkfanen «Bilder»
5. Trykk «Lagre»
6. Trykk «JPEG»
7. Kontroller Primus-postene

Tips/kommentarer:



Dersom du er logget på ekstern terminalserver (gjelder de
fleste) anbefales det at du oppretter en egen mappe i
serveren G:. Her kan du lage bildemapper og en tom
komprimeringsmappe.



Ved import av bilder flyttes bildene fra bildemappa til
komprimeringsmappa og deretter til Primusdatabasen.
Etter en importjobb skal derfor bildefilene være borte fra
både bildemappa og komprimeringsmappa. Hvis ikke har
noe gått galt.



Fanen «bilder» i importmodulen gir en indikasjon på om
importjobben vil gå greit eller ei. Det bør komme opp rett
nummer på postene. Minustall og teksten «Ukjent» tyder
også på at noe er gått galt.



Dersom det ser ut til at importjobben ikke vil gå greit, må
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man forsøke å finne feilen før man velger rett innstillinger
under «Konfigurasjon» og velger «Identifikasjons.nrkoding». «Identifikasjons.nr-koding» må velges på nytt
etter alle endringer.


Innstillingene fra forrige importjobb huskes. Det er derfor
viktig å gå igjennom innstillingene i konfigurasjon før
man velger «Identifikasjons.nr-koding».



Se øving 8C for tips til flere valg man kan gjøre i
bildeimportmodulen.

O P P G A V E 8B

Import av flere bilder til en post

I denne oppgaven skal vi importere flere bilder til en
post. Dette kan gjøres i både PrimusWin og PrimusWeb.
Vi skal benytte PrimusWeb, men her er først en kort
beskrivelse av hvordan man gjør det i PrimusWin.

Framgangsmåte

1. Sørg for at bildenes filnavn er identisk med

PrimusWin:

museumsnummeret til den posten bildene skal legges
til. Avslutt filnavnet med understrek og et
løpenummer som indikerer rekkefølgen bildene skal
ligge i.
2. Etabler og finn komprimeringskatalog og
bildekatalog.
3. Hak av for «Bruk understrek logikk»
4. Velg «Bildefiler» – «Identifikasjons.nr-koding», og
velg rett bildemappe
5. Kontrollerer tabellen i arkfanen «Bilder»
6. Trykk «Lagre»
7. Trykk «JPEG»
8. Kontroller Primus-postene

I PrimusWeb kan man legge inn bilder både i redigeringsfunksjonen og direkte i posten.
Dersom man legger bilder inn direkte i posten kan man legge til følgende opplysninger på et
utvalg eller alle bildene:
https://fellestjenestene.no/
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Fotograf. Hentes fra museets database



Beskrivelse.



Bildetype. Bildetypen er en beskrivelse av bildet. Det kan være et detaljbilde, et
målebilde e.l. Man kan selv velge hvilke bildetyper man får opp. Dette gjøres i
PrimusWin sin admintreringsfunksjon. Dersom man legger inn interne bildetyper vil
disse ikke kunne publiseres.

Framgangsmåte

1. Søk opp posten du vil legge bilder inn på

PrimusWeb:

2. Velg «Last opp» - «Bilder» - «Last opp bilder»
3. Velg bilder fra egen datamaskin
4. Velg hva du vil legge til av bildeinformasjon.
Dersom du vil legge inn lik info på flere bilder så
velger du «behandle utvalg»
5. Velg «Registrer»
6. Kontroller Primus-posten

Tips/kommentarer:

O P P G A V E 8C



Selv om det i PrimusWeb er mulig å laste inn bildefiler
med ulike navn anbefales det å gi bildene filnavn som
knytter dem til deres poster i Primus



Slett bilder ved å trykke på rediger og krysse ut bilder
som skal slettes.

Opprettelse av poster ved å importere bilder

I denne oppgaven skal vi opprette poster ved å importere bilder i
bildeimportmodulen i PrimusWin.

Framgangsmåte:

1. Gi bildefilene navn tilsvarende
identifikasjonsnumrene til de Primuspostene som
skal opprettes.
2. Etabler og finn komprimeringskatalog og
bildekatalog.
3. Velg «Opprett nytt objekt».
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4. Velg «Bildefiler» – «Identifikasjons.nr-koding», og
deretter bildemappa
5. Kontrollerer tabellen i arkfanen «Bilder»
6. Trykk «Lagre»
7. Trykk «JPEG»
8. Kontroller Primus-postene

Tips/kommentarer:



Funksjonen «Finn neste» kan brukes for å generere et nytt
museumsnummer. Dersom man ikke haker av for denne
så benyttes bildefilnavnet som identifikasjonsnummer i
Primus, slik det er beskrevet over.



Man kan velge «Opprett mappe» for at postene som
bildene lastes ned til skal samles i en mappe for lettere
gjennomsyn og tilgang til metaoperasjoner



Man kan velge å legge til metadata i bildefilene. Dette
kan for eksempel være navnet på den som har fotografert
gjenstanden/digitalisert fotografiet eller det kan være
fotografen bak de originale bildene. Dette kan gjøres ved
å markere alle postene i fanen «Bilder» og høyreklikke.
Man kan da velge å legge til en fotograf fra museets
database.



Dersom man vil opprette nye poster OG legge til flere
bilder, må dette gjøres i to omganger. Bildene som skal
legges til en post må da skilles med understrek og
løpenummer. I første omgang opprettes det poster med et
bilde per post. Når man gjør den samme prosessen en
gang til, legges resten av bildene til de opprettede
postene.

9. Lisensiering av foto
Man kan legge klausuleringer, adgangsbegrensninger, opphavsrett og lisenser på poster i
Primus for å regulere bruken av bildene. Sistnevnte viser hvilke muligheter andre har til å
bruke bildene. I PrimusWeb kan man legge til rettigheter på et og et bilde, mens det kan
gjøres som en metaoperasjon på flere poster i PrimusWin.
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OPPGAVE 9

I denne oppgaven skal vi legge lisens på et bilde i PrimusWeb og på
flere bilder i PrimusWin

Fremgangsmåte

1. Velg en post med bilde

PrimusWeb:

2. Velg «Rediger»
3. Gå til «Rettigheter»
4. Velg «Legg til rettighet»
5. Vurder hvilken rettighet det er mest aktuelt å gi
bildet, og velg denne.

Fremgangsmåte

1. Velg en mappe med poster (med bilder)

PrimusWin:

2. I mappa, velg fanen «Metaoperasjoner» - «Legg til» «Rettigheter» - «Rettighet»
3. Velg «Rettighetstype» og deretter «OK»
4. Kontroller informasjonen ved å legge til rettigheter
som kolonne i mappevisningen

Tips og kommentarer:



https://fellestjenestene.no/

Det er mulig å legge både en lisens og opphavsrett på
bilder
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