Från: Riksantikvarieämbetet noreply
Skickat: den 17 oktober 2019 15:29
Ämne: Till dig som registrerar i Fornreg

Hej!
Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Fornreg. Vi skickar med jämna
mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar. Det är viktigt att du läser
igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. Du hittar alla
tidigare utskick här.
Nu kan du ladda upp en fyndlista
Som uppdragsregistrerare kan du nu ladda upp en fyndlista på länsstyrelseuppdrag i
Fornreg. Den ska ha formatet CSV (kommaavgränsad). Det innebär att du måste spara om
den om du till exempel har den i excel-format innan du laddar upp den. Du kan endast ladda
upp en fyndlista per uppdrag, och den arkiveras i Forndok med en koppling till uppdraget.
Fyndlistan används bland annat som ett underlag vid fyndfördelning, och det måste därför
framgå vilken lämning fyndet kommer ifrån, samt uppdragsnummer. Den ska innehålla
uppgifter om samtliga fynd som har dokumenterats i samband med undersökningen, och det
ska även framgå vilka fynd som eventuellt har gallrats och därmed inte ska fyndfördelas. Hur
du gör för att ladda upp fyndlistan kan du läsa här.
Problemet med att klistra in länkar i dokument är löst
Nu kan du klistra in en länk till en lämning eller till ett uppdrag i till exempel ett worddokument eller i en excel-lista. Det fanns tidigare ett problem med länkar som inte gick att
klicka på, men det är löst nu. För att få en beständig länk, det vill säga en länk som inte
kommer att förändras över tid, ska du använda dela-funktionen längst upp på lämnings- eller
uppdragskortet.
Nytt i Fältreg
Metria har lagt till två nya funktioner i Fältreg. Det är dels vektorlager för Kulturmiljöregistrets
publicerade lämningar (punkter, ytor och linjer), dels en skalstock i kartan.
För att se lämningsvektorerna måste du zooma in en bit i kartan innan de framträder. När du
klickar på en lämningsgeometri får du upp uppgifter om lämningsnummer, lämningstyp,
antikvarisk bedömning, skadestatus och registreringsstatus.
Under hösten kommer Metria även att uppgradera Fältreg till Android 9 och iOS 13, samt
iPadOS. Metria stöder de två senaste versionerna av operativsystemen. Fältreg kan ändå
fungera på äldre operativsystem, men Metria kan inte garantera prestandan.
Vi är glada att allt fler börjat använda Fältreg. Har du synpunkter på funktionaliteten kontakta
gärna oss på fornsok@raa.se. Har du tekniska problem med appen eller med att ladda upp
raster- eller vektordata till din fältsession så kontakta Metrias support på support@metria.se.
Vad heter Kulturmiljöregistret på engelska?
Om du vill skriva eller prata om Kulturmiljöregistret på engelska finns nu ett officiellt namn.
Det heter Historic Environment Record.

Vänliga hälsningar,
Fornsöks support,
genom Karolina Ross

Fornreg/Fornsök
Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se
Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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