04d Digitale dokumentasjonsskjema
Generelt
Det meste av formell dokumentasjon foregår nå digitalt. Dette dokumentet vil gi en kjapp oversikt
over bruken av digitale dokumentasjonsskjema på iPad og bruken av appen «Numbers».

Bruken av iPad’er i felt
Det er viktig å sørge for gode rutiner ved bruk av iPader i felt for å unngå å unødvendig slitasje og
skade på utstyret. Sørg for at det brukes beskyttelsesdeksel og unngå å la de bli liggende slengt
rundt på feltet.
Sørg for å ha gode rutiner for innlevering ved arbeidsdagens slutt. Importer data underveis for å
unngå å miste verdifull informasjon. Sørg for å sette iPadene til lading når det behøves.

MUSIT registreringsskjema versjon 2
Skjemaene ligger under appen «FileMaker Go» på desktopen. Hvis skjemaene ikke allerede ligger
framme velger du «Device» nederst på skjermen og finner fram registreringsskjema-mappen. Bruk
«Log in as Guest» hvis det kreves innlogging.
Skjemaene er forholdsvis intuitive og du lærer deg fort å bruke dem ved å trykke deg litt rundt.
Kontekstskjemaet er det mest komplekse, men her ligger det også en instruktiv forklaring som du
finner ved å trykke på den store røde «Hjelp»-knappen oppe til høyre. Her finner du også en guide
for beskrivelse av arkeologisk sedimentsammensetning.
Det finnes ingen «lagre»-knapp. Vær forsiktig med å overskrive allerede utfylte skjema – husk å trykk
«Legg til ny» før du begynner å fylle ut!

Kontekstskjema
Bruk «Legg til ny» eller +-tegnet ned til høyre og «Add Record» for å opprette et nytt skjema.
Navnet på strukturen du beskriver skal samsvare med Intrasisnummeret. Dette innebærer at
strukturen først må være målt inn og tildelt et ID-nummer. Kontekstskjemaet består av tre sider som
du finner ved å sveipe mot høyre. På den første siden ligger det to sider: «Observasjoner og
fyllmateriale» og «Stratigrafi» som du manøvrerer mellom ved å trykke på sidetitlene. «Enkel
liste»-knappen oppe til høyre gir deg en oversiktlig liste over dokumenterte strukturer.
Innfyllingen er forholdsvis intuitiv. Hold beskrivelsene korte, konsise og hensiktsmessige.

For å legge til navnet ditt i navnelisten trykker du på navneboksen  «Edit Values…» og skriver
navnet ditt inn i listen. Navnene skal være adskilt med linjeskift.
Du manøvrerer mellom ferdigutfylte skjema med pilene nederst på skjermen. For hurtigere
manøvrering kan du trykke på rundingen mellom pilene og bruke skyvefunksjonen. Her kan du også
velge om du vil se slettede skjema ved å trykke på «Show Omitted». Hvis du opplever at skjema
plutselig har forsvunnet kan det vært lurt å forsøke å få frem slettede skjema.

Fotoskjema
Fotoskjemaet er forholdsvis enkelt, sammenlignet med
kontekstskjemaet. I skjemaet ligger det også en tekstboks
som forklarer hva som skal stå i de ulike
informasjonsboksene. Når du er kjent med skjemaet kan du
benytte deg av selve fotolista, som du finner ved å trykke på
den blå knappen i nedre, høyre hjørne. Her kan du fylle
direkte inn i listen, framfor skjema.
Filnavn skal relatere seg til bildenummeret på kameraet du
bruker, pluss eventuelt kameranavn.
Skal du for eksempel ta mange bilder av samme motiv fra
forskjellige retninger, kan du bruke «Duplicate Record»funksjonen som du finner ved å trykke på «+»-tegnet i nedre,
høyre hjørne. Du kan også markere og kopiere teksten du har
skrevet i «Motiv»-boksen og lime den inn i et annet skjema.

Ruteskjema
Ruteskjemaet benyttes ved mekanisk rutegraving. Også her er
det inkludert en liten informasjonsboks med instrukser på
hvordan skjemaet skal fylles ut. Fordelen med slike digitale
ruteskjema er at de kan eksporteres og brukes til å lage
spredningsanalyser allerede i felt.
Knappen «Ruteliste» i nedre høyre hjørne sender deg til en
liste over alle utfylte skjema på den iPaden. Denne lista kan
være grei å bruke hvis du trenger å få en oversikt, og kan
brukes i stedet for å bla mellom enkeltskjema.
Boksen «Mekanisk lag» er forbeholdt siffer, så hvis det
graves mekanisk-stratigrafisk må de stratigrafiske lagene
beskrives i «Merknad»-boksen.

Dagbok
Det er mulig å skrive en digital dagbok som kan
importeres i Intrasis. Dette innebærer at
dagbokteksten blir med når Intrasisprosjektet skal
lagres og arkiveres i etterarbeidet.

Enkelt kontekstskjema
Det enkle kontekstskjemaet er en «forkortet» versjon
av det vanlige kontekstskjemaet. Dette innebærer at
informasjonen du fører inn i de vanlige
kontekstskjemaene blir overført til de enkle og
omvendt. Ved NTNU Vitenskapsmuseet benyttes ikke
dette skjemaet.

Prøveskjema
Prøveskjemaet benyttes for å holde oversikt over
prøveuttaking i felt, utover i Intrasis. For å kunne
beskrive en prøve må den først ha blitt målt inn og
fått en intrasis-ID. Deretter beskrives prøvetype og
eventuelt lag og relatert struktur («Relatert ID»). En
kort beskrivelse med nærmere informasjon om
uttakssted osv., kan gis i beskrivelsesfeltet. Også
dette skjemaet har en informasjonsboks med
instrukser i selve skjemaet.
Blir prøven målt inn, samtidig som den er inntegnet
på en profiltegning, er det ikke sikkert det er
nødvendig med et prøveskjema i tillegg. Dette vil
være opp hva som bestemmes på det enkelte
prosjekt.

Log RPAS
RPAS står for «Remotely piloted aircraft system» og
skjemaet er dermed noe som kan benyttes ved
droneflyvning. Dette er det kun enkelte personer ved
NTNU Vitenskapsmuseet som har tillatelse til å gjøre,
så dette skjemaet er som regel ikke relevant for vanlig
feltpersonale.

Eksport
Det neste steget er å eksportere dataene du har tastet inn på nettbrettet, for siden å importere det
inn i Intrasis eller ArcMap. Det er utarbeidet et generelt eksport-dialogvindu i FileMaker som
fungerer likt for alle underbasene. Gå til eksportskjemaet via hovedsiden og trykk på skjema du vil
eksportere fra. Du vil så få opp eksport dialog-vinduet. I feltet «Name» skriver du inn hva filen du vil
eksportere heter. Finn en eller annen logisk struktur på hvordan du navngir filene. Under «Type»
velger du formatet på fila du vil eksportere, gjerne bruk «Excel Workbook (.xlsx)». Under «Fields»
trykk på «Selected Fields». Sjekk om alle feltene du ønsker å eksportere er huket av. Trykk
«Continue».

Du kan overføre filen ved å sende denne online (Dropbox/OneDrive/mail) til deg selv eller du kan
lagre den lokalt på nettbrettet og hente den ut i gjennom iTunes ved bruk av kabel mellom nettbrett
og PC.
For å overføre via kabel velg «Save to FileMaker Go» under «Select Destination». Gå deretter inn på
iPaden på iTunes på PCen, velg «Fildeling» i menyen til venstre og klikk på «FileMaker Go» under
«Apper». Da skal dokumentet ligge i listen over «FileMaker Go-dokumenter» til høyre.
OBS! Når du først åpner iTunes ligger iPaden i menyen til venstre, men du finner ikke de eksporterte
dokumentene her. Du må først klikke på det lille iPad-symbolet til høyre for nedtrekksmenyen oppe
på menylinja. Først da kommer du «inn» på iPaden og kan hente ut filene du ønsker.

Numbers
Numbers er Apples versjon av Excel og brukes for å vise blant annet diagrammer og regneark.
Programmet er installert på alle iPader og brukes først og fremst til å vise lister over ruter eller
kvadranter og deres korresponderende Intrasis-ID. Programmet kan også brukes til å lage manuelle
lister i felt, hvis det skulle være behov for det.
Når du skal legge inn regneark via PC følger du samme trinn som nevnt over for å finne appene på
iPaden. I stedet for å klikke på «FileMaker Go» klikker du på «Numbers» og trykker på «Legg til
fil…» nede i høyre hjørne. Naviger fram til ønsket fil og klikk «Åpne». Da legger filen seg inn i lista og
du kan løse ut iPaden.

For å få fram regnearket på iPaden åpner du først Numbers fra skrivebordet på iPaden. Velg deretter
«På iPad» under «Plasseringer» oppe til venstre hvis dette ikke er synlig til å begynne med. Klikk
deretter på mappen som heter «Numbers». Filen du overførte skal da være synlig. Det kan ta litt tid
for programmet å konvertere Excel-arket, og det kan hende du får enkelte advarsler om at ting kan
komme til å se litt annerledes ut. Dette er det bare å ignorere. Numbers lager en «ny» fil basert på
Excel-arket som du la over, og det er denne nye filen du skal bruke.

