10 hurtige om brugen af DIME
HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
•

•
•
•

Du skal oprette dig som bruger ved en PC! Klik på ”Log på” og herefter ”Opret konto”.
Udfyld de nødvendige oplysninger. Herefter modtager du en velkomstmail med et link som
du skal bekræfte. Velkomstmails havner ofte i dit spamfilter – så tjek dette, hvis du
umiddelbart ikke modtager noget.
Du kan ikke kan bruge din emailadresse som brugernavn!
Hvis det driller for dig, anbefaler vi, at du spørger én, som kan det der med computere… ;-)
Hent herefter eventuelt DIME APP i AppStore, hvis du har en iPhone eller Google Play hvis
du har en telefon baseret på Android.

JEG ER ALLEREDE DIME BRUGER, MEN KAN IKKE LOGGE PÅ – HVAD
GØR JEG?
•

•
•

Når man ikke kan logge på handler det typisk om fejl i enten brugernavn eller adgangskode.
Ofte handler det om, at man er kommet til at tilføje et mellemrum efter brugernavnet. Dette
sker bl.a. nemt på smartphones – så vær omhyggelig.
Hvis du har glemt dit brugernavn, kan du finde det oplyst i din velkomstemail fra DIME,
eller skrive til support@metaldetektorfund.dk.
Har du glemt din adgangskode, kan du nulstille den og få tilsendt en ny via email. Klik på
knappen ”Glemt adgangskode”.

MIN TELEFON SIGER, AT DER IKKE ER SIGNAL NÅR JEG BRUGER DIME
•

Du skal give DIME appen adgang til din telefons GPS før du kan bruge den. Det nemmeste
er blot at svare ”Ja” når du bliver spurgt om dele lokalitetsoplysninger med DIME. DIME
skal samtidig have adgang til din telefons kamera og galleri, for at du kan tage billeder og
gemme disse i DIME. Husk også at din telefons GPS skal være tændt.

HVORDAN REGISTRERER JEG ET FUND I MOBIL-APP VERSIONEN (MED
SMARTPHONE)
•

•
•

ALLERVIGTIGST: Når du bruger DIME mobil-app skal du være på fundstedet – ikke i
bilen og ikke hjemme ved køkkenbordet. Det ER dog muligt at indtaste koordinater manuelt,
hvilket også kan bruges i marken, hvis din håndholdte GPS er mere præcis end din telefon.
Klik i app’en på ”Tilføj nyt fund” og vælg herefter genstandstype og datering, og afslut med
et eller to fotos af genstanden.
Fundet bliver uploadet til DIME, og du modtager straks et DIME-nummer, du kan skrive på
fundposen. Har du ingen internetdækning, vil fundet blive sendt til DIME, når du igen har
forbindelse.

HVORDAN REGISTRERER JEG ET FUND I DESKTOPVERSIONEN (VED EN
COMPUTER)?
•
•
•
•

Benyt gerne Chrome, Edge, Firefox eller Safari og gå til https://www.metaldetektorfund.dk/
Log på og klik i menuen på “Mine Fund” -> “Tilføj nyt fund”.
Vi anbefaler at du indtaster koordinater fra en håndholdt GPS; benyt UTM-koordinater.
Alternativt kan fundstedet afsættes via kort.
Udfyld genstandstype og datering og afslut ved at uploade et vellignende foto af fundet.

ER DIME GPS-DATA PRÆCISE NOK?
•
•
•
•

Når du bruger DIME appen bruger DIME din telefons GPS. DIME kan kun være så præcis
som din telefons GPS.
En præcision på 5-10 meter er fuld ud tilstrækkelig til registrering af detektorfund.
Hvis du oplever problemer med præcisionen, hjælper det oftest at genstarte DIME eller
telefonen og lukke andre apps, der evt. kører i baggrunden på telefonen.
Det er vigtigt at du giver appen og din telefon tid til at finde en nøjagtig position. Dette kan
tage nogle sekunder, afhængig af satellitdækning.

HVAD ER VIGTIGST AT UDFYLDE I FUNDREGISTRERINGEN?
•

•
•
•

Ikke alle oplysninger om fund er obligatoriske og mange opdateres helt automatisk. For at
dit fund skal være søgebart og brugbart for museerne kræves det
◦ ét fundbillede (uden mudder, i fokus, og gerne med en målestok)
◦ ID (klassifikation).
Hvis du ikke ved, hvad du har fundet, så vælg ’AFVENTER BESTEMMELSE’ eller
‘UBESTEMT’ og lad fundet være udateret.
Du må gerne udfylde de andre felter! Jo mere information der er i DIME jo bedre kan dit
fund bruges hos museerne og i forskning.
Det tager dig kun tre klik at lave en god registrering, men det er en kæmpehjælp til museet!

HVORDAN UDSKRIVER JEG DIME FUNDSEDLER, FUNDRAPPORT ELLER
LODSEJERRAPPORT?
•

•

Fra desktop (computerversionen) vælger du de fund du vil udskrive, ved at afkrydse dem i
venstre side af fundlisten i “Mine Fund”. Du kan filtrere dine fund ved at benytte
søgefunktionen, og vælge alle fund i en søgning, ved at klikke på afkrydsningsfeltet øverst i
listevisningen.
I bunden af skærmen får du adgang til forskellige eksportfunktioner. Herunder eksport til
Excel og udskrift af fundsedler og fundrapport/lodsejerrapport.

HVAD SKAL JEG HUSKE NÅR JEG VIL AFLEVERE MINE FUND TIL
MUSEET?
•
•
•

•
•

Museet har adgang til alle dine fund og de oplysninger du har indtastet ved registrering
(medmindre du har valgt ikke at dele dit fund med museet)
Museerne kan nemt trække dine funddata ud af DIME og eksportere dem til deres egne
systemer - hvis de ønsker at bruge DIME til dette.
Husk at færdigregistrere dine fund inden afleveringen og tilføje alle de informationer du har
om fundene – dette indbefatter også gode fundbilleder (uden mudder, i fokus, og gerne med
en målestok).
DIME anbefaler at du printer DIME fundsedler til alle de fund du vil aflevere eller skriver
DIME ID på fundposerne.
Ikke alle museer bruger systemet på samme måde. Gå derfor i dialog med din kontaktperson
på museet inden aflevering.

KAN JEG SE I DIME OM MIT FUND ER DANEFÆ ELLER EJ?
•

Nationalmuseet bruger DIME data aktivt i deres danefæbehandling og hvis du har afleveret
dit fund med en DIME ID vil denne optræde på Danefæbrevet.

GENERELT
SØGNING
Fra forsiden viser DIME som udgangspunkt 10 tilfældige fund, der er fremhævet på basis af deres
karakter eller type. Der er samtidig et søgefelt, der søger på tværs af alle oplysninger i DIME. Dette
adskiller sig fra tidligere versioner af DIME ved at søgning nu kan foregå via et enkelt søgefelt (á la
Google søgning). Søgningen vil løbende blive justeret og optimeret.

Der kan som sagt enten søges som fritekst, eller ved at klikke på SØGEMULIGHEDER under
søgefeltet. Herved kan man filtrere sin søgning på specifikke kategorier og egenskaber, som det
kendes fra tidligere.

OFFENTLIG VISNING
Den offentlige visning af et fund giver de basale informationer om genstanden ledsaget af et eller
flere fundbilleder. Der kan bladres i billederne via pilene til hhv. højre eller venstre. Præcise
fundoplysninger er aldrig tilgængelige i den offentlige visning.

Foruden oplysninger om fundet, viser DIME generelle oplysninger om fundtypen fra DIMEs
kompendium og foreslår andre, lignende fund i databasen.

LOGIN
For at logge ind i DIME klikkes der på LOG PÅ i menuen i toppen af skærmen.

OPRET KONTO
Har du endnu ikke en brugerkonto i DIME kan du klikke på OPRET KONTO. Er du
museumsbruger og skal have en konto til fundhåndtering, skal du oprette en konto (husk at benytte
din arbejdsemailadresse) og derefter kontakte support@metaldetektorfund.dk med anmodning om
opgradering.

Husk at brugerkonto skal valideres ved at klikke på linket i den tilsendte velkomst-email.

