
HURTIG-GUIDE TIL DIME VERSION 4

I version 4 af DIME har bl.a. brugerfladen fået en opdatering, der i udgangspunktet er baseret på 
den feedback, vi har modtaget fra særligt detektorførere og museumsbrugere. Formålet er at give en
stadig enklere og mere overskuelig indgang til de mange oplysninger.
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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.

mailto:support@metaldetektorfund.dk


FOR LOKALMUSEERNE

I version 4 har vi arbejdet på at forenkle arbejdsgangene i DIME med henblik på effektiv håndtering
og nem import/eksport til andre systemer. DIMEs bagvedliggende API udveksler løbende data med 
Nationalmuseets system og eksport til MUD og SARA kan ske via Excel/CSV-eksport eller via 
API’et.

MODTAG FUND (3 KLIK)
Fra museets forside/oversigt i DIME, kan fund modtages/kvitteres med blot 3 klik.

1) FIND DETEKTORFØREREN I OVERSIGTEN

Museets oversigt lister alle de detektorførere, der er aktive i museets ansvarsområde. Den grønne 
kolonne (Indleveret) viser antallet af fund, som detektorføreren har indleveret (digitalt) via DIME, 
og som venter på at blive modtaget.

Klik på tallet i kolonnen ”Indleveret” for at filtrere søgningen til pågældende detektorføres 
indlevering.



2) UDVÆLG DE FUND, MUSEET MODTAGER

DIME åbner automatisk tabelvisning af detektorførerens fund. De enkelte fund kan åbnes og 
redigeres ved at klikke på dem. Ønskes en oversigt i galleri-visning (med billeder) eller et 
udbredelseskort vælges det via knapperne foroven. Søgningen kan også indskrænkes yderligere ved 
f.eks at vælge et indleveringstidspunkt eller en lokalitet (stednavn eller matrikel).

Udvælg de fund, museet vil kvittere for ved at vælge dem i venstre side af tabelvisningen.

Hvis du vil vælge samtlige indleverede fund på én gang, klikkes på det øverste afkrydsningsfelt 
(markeret med rød cirkel).

3) KVITTÉR FOR MODTAGELSE

Benyt knapperne i bunden af skærmen til at udføre en handling på alle de valgte fund. I dette 
tilfælde. Klik på ”Kvittér for modtagelse” i venstre side.



Efterfølgende kan du med fordel udskrive en indleveringskvittering, som finder kan underskrive. 
Hvis samtlige fund skal indstilles til danefævurdering, kan dette også ske i samme ombæring. 
Herefter kan ligeledes en danefæliste udskrives. Derudover kan f.eks. museets journalnummer for 
samtlige valgte fund opdateres på én gang, og fundene kan eksporteres til Excel til videre 
håndtering i andre systemer.

Når du er færdig klikkes på den blå knap ”Fravælg alle”, således at en ny blank udvælgelse kan 
foretages. Alternativt vil nye udvælgelser blot blive lagt til den aktuelle.

BULK OPDATERING (JOURNALNUMMER)
For at lette sagsbehandlingen, er DIME forberedt med flere bulk (masse-) operationer, der muliggør
opdatering af mange fund, med identiske oplysninger, samtidig. Vigtigst i denne sammenhæng er 
muligheden for hurtigt at opdatere museets journalnummer på et udvalg af fund.

Udvælg de fund, der skal opdateres. OBS! Vær meget omhyggelig med at der startes fra et tomt 
udvalg, således at evt. tidligere valgte fund ikke indgår i udvalget der opdateres. Benyt f.eks. 
søgefunktionen og klik på det øverste flueben i liste-visningen, for at vælge hele søgningen. I 
bunden af skærmen vil man, som ekstra kontrol, kunne se hvor mange fund der pt. er valgt. 
Knappen ”Udvalg” vil samtidig give en oversigt over aktuelt valgte fund.



Klik på knappen ”Opdater Journalnr” i bunden af skærmen og udfyld boksen med journalnummeret.

BEMÆRK at handlingen IKKE kan fortrydes. Man kan dog altid erstatte med nye/andre 
oplysninger.

INDSTIL TIL DANEFÆVURDERING, INDLEM I SAMLING, RETURNER

Akkurat som ved fundmodtagelse og -kvittering benyttes knapperne i bunden af skærmen i 
kombination med et udvalg af fund. Fundene kan vælges individuelt, eller via en søgning, hvorefter 
man evt. kan klikke på ”vælg alle”-fluebenet øverst. Benyt knapperne i bunden af skærmen til at 
udføre en handling på alle de valgte fund. 

Bemærk at denne operation IKKE tager hensyn til fundets aktuelle status, men erstatter den aktuelle
fundsstatus med den nye. 



Funktionen ”Retur til finder”, returnerer redigeringsrettigheder til detektorføreren.

EKSPORT TIL MUD, SARA ELLER GIS
Akkurat som ved fundmodtagelse og -kvittering benyttes knapperne i bunden af skærmen i 
kombination med et udvalg af fund. Fundene kan vælges individuelt, eller via en søgning, hvorefter 
man evt. kan klikke på ”vælg alle”-fluebenet øverst. Benyt knapperne i bunden af skærmen til at 
eksportere funddata og -lister i forskellige formater. 

Eksportfunktionerne omfatter Excel-lister, KML til Google Earth. MUD eksporten opretter et 
Excel-ark med de valgte fund. MUD-excel-arket er tilpasset MUDs importskabelon for FUND. 
Referér i øvrigt til MUDs vejledning om import på https://www.udgravningsdata.dk/

Eksporten til SARA opretter et Excel-ark, der er tilpasset de kategorier og betegnelser SARA kan 
importere. Excel-arket kan med fordel evt. justeres og tilpasses i Excel, inden det gemmes som csv-
fil, der kan importeres i SARA. Husk at overføre DIME-nummeret (DIME ID) til SARA, da DIME 
dermed har mulighed for at høste de offentlige oplysninger fra Museernes Samlinger tilbage i 
DIME.

DIME understøtter webtjenesterne WMS og WFS, og det er således muligt for lokalmuseet at få 
adgang til en dynamisk opdateret datakilde, der kan tilføjes i GIS. Vi anbefaler QGIS, men MapInfo
er også understøttet. Kontakt DIME Support med  henblik på at får oprettet en personlig URL til 
Webtjenesten.

UDSKRIV

DIME understøtter flere udskriv-funktioner.

Akkurat som ved fundmodtagelse og -kvittering benyttes knapperne i bunden af skærmen i 
kombination med et udvalg af fund. Fundene kan vælges individuelt, eller via en søgning, hvorefter 
man evt. kan klikke på ”vælg alle”-fluebenet øverst. Benyt knapperne i bunden af skærmen til at 
udskrive. Udskriv foregår ved at DIME genererer en pdf, som enten kan gemmes lokalt eller 
udskrives direkte 

Udskriv-funktionerne omfatter i tillæg til indleveringskvittering; Danefælisten, der kan ledsage 
indlevering af fund til danefæbedømmelse, fundrapporter og -sedler, der kan ledsage fundene. 

https://www.udgravningsdata.dk/


MUSEETS FUND

Museets Fund giver en komplet oversigt over registreringerne indenfor museets ansvarsområde. 
Bemærk at nogle fund, der ikke er færdiggjort eller delt, umiddelbart optræder uden fundsted, men 
dog med billede og finders oplysninger.

Via menuen foroven, kan fund vises enten i Galleri-visning, listevisning (hvorfra udvalg kan 
foretages), udbredelseskort samt filtreret efter udvalg.

 

LISTEVISNING



SØGNING

Søgning foretages via søg-knappen i Museets DIME → Museets Fund

Bemærk at der kan søges på flere kombinationer samtidig. Der kan f.eks. søges på flere 
genstandstyper samtidig.

De fremsøgte fund er IKKE automatisk valgt. For at kunne udskrive, eksportere mv. skal de vælges.
Man kan hurtigt vælge alle fund i en søgning ved at klikke på fluebenet øverst i listevisningen.

VISNING PÅ KORT

Fundudbredelsen af fund indenfor museets ansvarsområde vises via kortfunktionen

Bemærk at fundsteder for fund, der ikke er delt, færdiggjort eller indleveret, ikke optræder på 
kortet.

Fund på kortet afspejler den aktuelle søgning og/eller udvalg. Lag-knappen muliggør at man kan 
skifte baggrundskort samt forskellige overlejringer. F.eks. Fund og Fortidsminder, matrikelkort mv.

Få vist fund ved at klikke på dem på kortet.



REDIGERING AF FUND

Når et fund indleveres (digitalt) via DIME, overdrages redigeringsrettighederne til det 
ansvarshavene museum. Museets medarbejdere kan således tilføje og ændre oplysninger og billeder.
Fundet er samtidig låst for redigering for finder.

Fund, der endnu ikke er indleveret, kan ikke redigeres af museet. Museet kan dog overtage fundet, 
ved blot at trykke på ”Modtag fund”, hvorefter museets medarbejdere kan redigere fundet.

Fund redigeres ved at vælge det i listen, galleri eller på kort og benytte beskrivelsesfelterne i højre 
side af skærmen. Oplysningerne er grupperet, og kan ”foldes ud og ind” ved at klikke på 
overskrifterne. 

Husk at gemme ændringer!
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