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Fagel3

Thomas Wenninger, RC

Ringmärkarmöte 2017

• De första användarna började hösten 2014

• Hittills har 187 databaser skickats ut.
Av dessa har 162 redovisat någon gång.
2016 redovisade endast 26 märkare med Fagel2.

Fagel3 – lägesrapport



14/12/2017

2

• De första användarna började hösten 2014

• Hittills har 187 databaser skickats ut.
Av dessa har 162 redovisat någon gång.
2016 redovisade endast 26 märkare med Fagel2.

• Programmet ännu inte helt färdigt.
Vanligt RC-arbete måste skötas parallellt med utveckling.

• Återstår att utveckla:
– löpande uppdatering av fynddata mm från RC
– manual, både samlad skriftlig och direkt i programmet
– summeringar, rapporter och utskrifter

Fagel3 – lägesrapport

• Låt programmet ta emot de uppdateringar som föreslås 
vid start. Starta gärna Fagel3 nån gång per månad även 
om inga data ska matas in – då är risken mindre att 
virusskydd försöker stoppa det.

Fagel3 – tips
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• Redovisa med jämna mellanrum – minst var tredje månad 
när data finns. Då fungerar även RCs databas som 
backup för dina data.
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• Låt programmet ta emot de uppdateringar som föreslås 
vid start. Starta gärna Fagel3 nån gång per månad även 
om inga data ska matas in – då är risken mindre att 
virusskydd försöker stoppa det.

• Redovisa med jämna mellanrum – minst var tredje månad 
när data finns. Då fungerar även RCs databas som 
backup för dina data.

• Vid datorstrul kan RC numera lätt skapa ny databas 
RingDb med ALLT som tidigare redovisats. Då ingår också 
aktuella uppgifter om återfynd, märkdata för främmande 
kontroller och ringleveranser.
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• Version som går att köra på Mac och Linux.

• Eller ska vi hellre satsa på webb-version?
Dock inte med direkt kontakt med RCs databas.
Data lokalt eller på NRM-server med säkerhetsrutiner?

• Export av dagssummor per art till nya Artportalen.
Kommer att kräva utveckling tillsammans med 
Artportalen – när både vi och de har tid... 

• Andra önskemål?

• Fel som ni upptäckt?

Fagel3 – utveckling

Nu tar vi en titt på hur programmet funkar …

… och möjlighet till frågor och önskemål.

Fagel3 har skapats av:

Konvertering från Fagel2 Bo Nielsen

Vidareutveckling Thomas Wenninger

Vad tycker ni? …


