
1 sted

En ny måte å flette sammen foreningsvirksomhet 
på lokale og sentrale nivåer, administrativ 
håndtering, lokal og nasjonal prosjektering, 
lokalitetsdefinering, ornitologiske registreringer, 
statistikk, LRSK-styring, NSKF-styring, 
medlemsaktivitet, informasjon, vernearbeid, 
verving og alt som hører dertil.

Alt på ett sted.

Foreløpig informasjon og fremtidsplan.

Håkan Billing og Håkå Furuseth



Introduksjon
Oslo, oktober 2007

Foreløpig informasjon og fremtidsplan om dynamisk hjemmesideløsning for det 
ornitologiske miljø

Hjemmesiden til Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA), er 
laget for å kunne brukes av alle fylkes- og lokallag, med henblikk på å skape et nasjonalt 
rapportsystem.

Løsningen har flere formål, og noen av de er:
• Opplysning og informasjon om fugler, fugler som hobby og om vernearbeid
• Knutepunkt for fugleinteresserte i lokalmiljøet
• Styrke interessen for natur og fugl
• Øke medlemsmassen
• Registrering av fugleobservasjoner
• Administrativ håndtering av medlemsregister
• Administrativ håndtering av styre- og vernesaker

Hjemmesiden har kun et drøyt år på nakken, og er under stadig utvikling. Flere større 
funksjoner er under utarbeidelse, og foruten fortløpende småoppdateringer underveis 
presenterer vi en større oppgradering minst en gang per kvartal i en tid fremover.

Vi har lagt stor vekt på medlemmenes følelse av å være en tilhørighet til det regionale 
miljøet. Løsningen er svært dynamisk, hvor medlemmer og andre brukere er med på å skape 
og bygge opp et aktivt ornitologisk miljø, via ulike fora og tilgang til personlige funksjoner 
slik at hjemmesiden ofte kan vise unike data for hver besøker. Brukerne selv sørger for en 
stor del av hjemmesidens innhold og vedlikehold. Styrets funksjoner gjør de administrative 
oppgavene langt mer effektive og tidsbesparende.

Systemet har flere tilgangsnivåer.
• Som uregistrert besøker får man tilgang til alle viktige data om foreningens aktiviteter, 

fugleobservasjoner og informasjon om foreningen.
• Registrerte ikke-medlemmer har tilgang til å registrere observasjonsrapporter, samt 

lese og motta medlemsinformasjon i forumet OAfugl.
• Medlemmer har langt dypere tilgang i systemet, hvor hvert medlem kan konfigurere 

flere funksjoner etter eget ønske. Dels gjelder dette ren personinformasjon 
og fakturerings- og betalingsoversikt, men også funksjoner i forbindelse med 
observasjoner og annet.

• LRSK har tilgang til all nødvendig styring av saker som hører til LRSK.
• Redaktøren i medlemsbladet har noen ekstra funksjoner for deadlines o.l.
• Hver tur- og ekskursjonsleder har tilgang til å redigere sine egne turer, og legge ut 

referater med bilder fra disse.
• Styret har overordnet kontroll, og har samtidig tilgang til en administrativ avdeling i 

systemet, for håndtering av medlemsregister, høringer, prosjekter og lignende.
• Systemet har også noen andre unike tilgangsnivåer, og er åpent for opprettelse av nye 

etter behov.

Hjemmesiden er tilknyttet et eksternt tredjeparts nettbasert faktureringssystem, med 
automatisk utveksling av data i begge retninger. Fakturasystemet er KID-nummerbasert og 
knyttet opp til BBS.

Hele systemet fungerer som én sammenflettet enhet, hvor alle deler griper sømløst inn 
i hverandre. På de følgende sidene gir vi en kort innføring i noen få av de svært mange 
funksjonene som hjemmesiden inneholder.

Kort fordelsliste

• Programmert helt fra fra scratch, for best mulig tilpasning.
• Unike URL-er gir mulige snarveier til underliggende sider.
• Serverbasert cache for raskere håndtering av store datamengder.
• Forenklet håndtering av administrativt arbeid.
• Ingen konflikt med personvern eller datatilsynet.
• Full integrering mellom eksternt fakturasystem, BBS, medlemsbase, observasjoner, 

lokalitetsbase etc.
• Unike medlemsfordeler gir økt medlemsmasse.
• Personlig side som vedlikeholdes av medlemmet selv.
• Hvert medlem ser sin fakturahistorikk og betaling direkte fra sin personlige side.
• Personlig bokmerkefunksjon med notatdel, på alle rapporter, aktiviteter og nyheter.
• Egen juniorside som viser observasjoner av medlemmer under 16 år (under utvikling).
• Trenger ikke pålogging for visning av nettstedets hovedfunksjoner.
• Flere fora stimulerer økt aktivitet og høyner brukernes kunnskapsnivå.
• Turrapporter i stedet for enkeltregistreringer medfører rask og enkel innlegging av 

komplette rapporter.
• Turreterater stimulerer til økt aktivitet, og gjør observasjonsrapportene mer 

interessante.
• RSS-feed av ekskursjoner og andre aktiviteter.
• Alle medobservatører kan redigere en felles rapport.
• Mulighet for observasjonsrapporter tilsendt i e-post, basert på individuelle valg.
• Eksportfunksjon av observasjoner for bruk i egne databaseløsninger.
• Automatisk oppbygging av søkbar observatørdatabase.
• Mulighet for tilpasning til TOV-E og andre prosjekter.
• Automatiske statistikkfunksjoner (under utvikling).
• Søkbar lokalitetsdatabase med beskrivelse og bilder (under utvikling).
• GPS-definerte lokaliteter gir mer korrekte observasjonsdata.
• Automatisk LRSK-liste viser alltid riktig status i forhold til valgt dato.
• Forenklet administrasjon av LRSK-arter.
• Enkel bildeopplasting med automatisk skalering.
• Selektert RSS-feed av observasjonsrapporter til fuglestasjoner og andre lokaliteter.
• Enkel endring av design tilpasset hvert enkelt fylkeslag etc.
• Liten eller ingen bruk av webmaster.

• Alt på ett sted!
 Ett sted å rapportere gir høyere rapportstatistikk. Vi mener at man kun skal trenge å 

legge inn én rapport, uansett hva materiellet skal brukes til i etterhånd. Folk flest tar 
seg ikke tid til å legge ut rapporter på flere steder, og andelen innrapportert materiale 
blir derfor lidende. Da er det er langt bedre å tilpasse ett system etter behov.



Uregistrerte besøkere 
(gjester)

Registrerte
ikke-medlemmer

Medlemmer

Fakturasystem
BBS Fugle-

observasjoner

Lokalitetsbase
Artsliste

LRSK

Statistikk

Fildel

Grov skissering av de viktigste 
hoveddelene, og hvordan de griper 

inn i hverandre

De ulike delene ovenfor er 
sammenflettet via fora, en kalenderdel 
og et administrativt arkiv

Fora: 
Vedlikeholdes av brukerne.

Fugleforum – åpent diskusjonsforum for alle, uten registrering
OAfugl – Medlemsforum, med e-postmottak
Adminforum – Internt forum for administrasjonen, med e-postmottak

Kalenderfunksjon:
Oppdateres av ansvarlig for hvert evenement. Mulighet for visning på ek-

sterne sider via RSS-feed.
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Vedlikeholdes av administrasjonen.
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Hjemmesideløsningen

I en slik løsning flyttes artsliste, observasjonsrapporter og 
tilsvarende til en sentral enhet, men uten å fjerne brukernes følelse 

av regional tilhørighet



Generelt om forsiden

Forsiden er delt opp i tre kolonner.
1)	Den	venstre	viser	generell	foreningsinformasjon.	Her	ser	man	til	enhver	tid	nøyaktig	

antall	medlemmer	i	fylkeslaget.	Innlogging	skjer	også	her.
2)	Midtkolonnen	er	svært	dynamisk,	og	viser	de	seneste	observasjonene,	månedens	bilde	

(stemmes	frem	av	medlemme),	samt	en	nyhetsdel.
3)	Høyre	kolonne	begynner	med	en	praktisk	minikalender,	som	viser	ekskursjoner,	møter,	

kurs	etc.	Kalenderen	er	klikkbar,	og	tar	en	direkte	til	rett	sted	på	tilsvarende	delside.	I	
høyrekolonnen finner man også de viktigste lenkene til andre hjemmesider, og lengst 
ned	lenke	til	værmeldingen.

Alle kan registrere seg i systemet, for å legge ut 
observasjonsrapporter. Men innlogget ikke-medlem 
har begrensete funksjoner.
Til venstre vises innlogging på forsiden, foretatt av 
en bruker som ikke er medlem.

Når et medlem logger seg inn, byttes den generelle 
foreningsinformasjonen ut til en oversikt over de 
ulike fora, med indikering på hva og hvor det har 
skjedd noe nytt siden sist gang man var innlogget.
I dette eksempelet er innloggeren også med i styret, 
og han får derfor opp en gul rute for å aktivere sine 
administrative funksjoner.

Til høyre er adminstrering slått på, og da vises også 
et nytt forum, som kun er tilgjengelig for styret. I 
eksempelet til høyre ser man at det har kommet inn 
fire nye observasjonsrapporter og seks nye meldinger 
i det administrative forumet.



Nyhetsdelen på forsiden viser automatisk kun det første avsnittet. Resten vises ved å klikke 
på ”Les mer”. Hvis innlegget er en hel artikkel får man mulighet til å gå inn på hele artik-
kelen på en ny side.
Forfatteren har mulighet til å redigere sine egne innlegg.

Etter hvert som nyhetene rullerer ut fra forsiden, 
havner de i et søkbart arkiv. I arkivet, som er ka-
tegorisert, finner en også prosjekter, fagrapporter, 
høringsuttalelser og lignende informasjon.

Hver side, eller hele systemet kan lett «bytte ansikt», med ny design og fonter, for enkelt 
tilpasning til andre fylkeslag, slik at den regionale tilhørigheten ikke svekkes. Under er et 
eksempel som fortsatt holder seg innenfor NOF OAs design, men dette er ingen nødvendig-
het.

Aktivitetsprogram og bokmerker

På aktivitetssiden vises ekskursjonsprogrammet, medlemsmøter og lignende. Via bokmer-
kefunksjonen kan man merke for de aktiviteter man ønsker å delta på, og dette vises med en 
liten gul triangel i minikalenderen. Den samme bokmerkefunksjonen brukes også i rapport-
systemet.

Turlederen har automatisk tilgang til å redigere sin egen 
tur (og kun denne), via enkle felter (bildet nede til høyre.



Arter som med grønn, rød, oransje eller blå farge indikerer LRSK-listen for gjeldende dato:
Grønne arter er sjeldne og skal innrapporteres, men beskrivelse er ikke påkrevet.
Røde arter skal ha beskrivelse, til LRSK eller også NSKF.
Oransje arter viser at beskrivelse er sendt, men at den ikke er ferdigbehandlet.
Blå arter viser at LRSK/NSKF-arter er godkjent for publisering.
Hvis LRSK er innlogget, ser rapporten litt annerledes ut. Alle LRSK/NSKF-arter får nå en 
rullemeny for å velge status for hver art:

Hvis en art er rød, blir observatøren påminnet om å sende inn artsbeskrivelsen, helt til 
LRSK markerer at beskrivelsen er mottatt og tatt under behandling.

Ved siden av hver rapport er en rullemeny, med ulike 
selvforklarende valg. Artene i listen til høyre er artene for 
nettopp denne turen. Menylisten er hva man ser hvis man 
ikke er innlogget i systemet.

Som innlogget medlem får man også mulighet til å kom-
mentere en rapport eller enkeltobservasjon i nettverket 
OAfugl.

Medlemmer kan også sette sine personlige bok-
merker, og dette vises med en liten gul triangel 
ved begynnelsen av rapporten. Bokmerker kan 
settes overalt i systemet hvor det finnes dynamisk 
informasjon (rapporter, ekskursjoner, aktiviteter, 
nyheter etc.)

Kort om Observasjonssiden

Observasjonssiden er naturlig nok den mest besøkte delsiden i systemet.
Hva som vises avhenger til dels, som ellers, av status for besøkeren.

Ved å holde markøren over et fuglenavn, vises navnet på engelsk og latin.

Hvis værdata er fylt ut, vises dette med et værsymbol. Der-
som værdata kun er delvis utfylt vises symbolet i svarthvitt, 
og i farger hvis alle værfelter inneholder informasjon.

Utfylte GPS-koordinater vises med et symbol 
for kompassrose, og dataene vises når markø-
ren holde over symbolet.
Konstatert hekking vises med et lite eggsym-
bol.



Observasjonssiden har noen hurtigvalg for selektert visning. Det er for 
eksempel meget praktisk å kunne liste opp alle rapporter med egne 
bokmerker, eller alle egne rapporter.

LRSK får et større hurtigvalg, for å lettere holde oversikt over 
LRSK/NSKF-artene i systemet.

Utvalgene kan kombineres med datodefinerte søk.

Alle bilder kan klikkes på for større visning. Den forstørrete versjonen har et eget vindu, noe 
som gir den fordelen at man kan jobbe i den underliggende siden uten å måtte lukke bilde-
vinduet. Bildet har dessuten sin unike URL, og man kan derfor lagre informasjonen.

Medlemmer kan være med på å stemme på alle bilder. Dette gir økt aktivitet både ute i felt, 
og på hjemmesiden! Alle bilder skaleres automatisk, men også originalbildene ligger lagret. 
Redaksjonen i medlemsbladet Toppdykker’n har tilgang til å hente originalbildene for pu-
blisering i bladet. Dette sparer mye tid med å ringe rundt til fotografene for å få høyoppløs-
lige versjoner tilsendt. Når fotografen publiserer et bilde, kan han godta at bildene også kan 
brukes i slike sammenhenger.

Hvis en rapport inneholder et turreferat, vises dette med en tekstlinje etter observasjonene. I 
eksempelet under kan man se at referatet også inneholder bilder:

Bildene kan selvsagt klikkes på for visning i større format. I referatdelen publiserer man 
ikke fuglebilder, men bilder fra selve turen (deltakere eller flott natur):

Når referatet er lest og lukket, vises det at man har lest dette. Det gjør det enkelt å se hvilke 
referater man har lest og ikke:

I eksempelet vi bruker her, står det også at rapporten gjelder en NOF OA-tur. Det betyr at 
dette var en offisiell ekskursjon på turprogrammet. Ved å klikke på «NOF OA-tur», kommer 
man til turomtalen på ekskursjonssiden, og alle referat til turen vises også her. Dette gene-
reres automatisk, hvis turlederen legger ut rapporten og markerer at det gjelder en offisiell 

tur. Arter som gjelder Fugle-
skolen (omtales ikke i dette 
dokument) vises også her.



Kort om rapporteringer

Rapportering av arter foregår annerledes enn på de fleste andre hjemmesider. Systemet er 
lagt opp til at man registrerer turer, i stedet for enkeltobservasjoner. Hver enkelt art kan 
likevel sorteres ut i statistikken. Ved å velge et turbasert system går innlegging av flere 

arter meget hurtig. Systemet oppfordrer 
dessuten til å legge ut komplette turlister, 
slik at rapportene får større verdi i videre 
behandling.
I tillegg sporer denne måten å rapportere 
til høyere aktivitet også for nybegynnere 
og ungdom.

En rapportering skjer i tre trinn.
1) Valg av kommune, lokalitet, dato, 

tid, observatører, turreferat, værdata 
m.v.

2) Valg av arter – uten å føre opp antall 
(!) – fra en av LRSK ferdig definert 
avkrysningsliste.

3) Oppføring av antall, kommentarer, 
GPS-koordinater, fuglebilder m.v.

En trenger ikke å fylle ut alle typer data. Nødvendig informasjon er
• Kommune
• Lokalitet
• Minst én observatør
• Minst én art
• Antall for hver rapportert art

Alle medobservatører kan redigere en publisert rapport i løpet av 14 dager. Etter det må man 
kontakte LRSK hvis noe må endres.



Personlige innstillinger

«Min side» er hvert medlems personlige sted på hjemmesiden. Denne delen kommer med 
mange nye funksjoner i snar fremtid. Her legger man inn litt om seg selv, med bilde hvis 
man ønsker. På Min side ajourfører man selv sin personinformasjon, og hvilken type infor-
masjon man ønsker skal være synlig og søkbar for andre (i tråd med regler for personvern og 
datatilsynet). Min side vises ikke for andre enn en selv! Det andre kan lese om medlemmet, 
vises på en side som heter «Vis medlem».

På Min side vises fakturahistorikk, og hvorvidt man har betalt en regning eller ikke. Selve 
faktureringen skjer via et tredjeparts nettbasert system, men visningen foregår på forenin-
gens hjemmeside. Straks en faktura er generert, vises den på Min side, og medlemmet kan 
selv klikke den opp for å skrive eller betale direkte over nettbank.

Her vises også en individuell oversikt over ulike hendelser, bokmerker, påminnelser og 
statistikk. Hver kategori kan åpnes i en ekspanderende hierarki. På eksempelet ovenfor er 
først alle lenker åpnet for å vise innholdet. Jeg kan blant annet se at jeg har satt bokmerker 
på tre ekskursjoner og at jeg har en manglende observasjonsbeskrivelse av kongeørn. På det 
ene bildet har jeg klikket på lenket og fått opp en undermeny hvor jeg kan velge å hente frem 
rapportskjermaet.

Ovenstående bilde viser hva som dukker opp, når man klikker på «Endre egen informasjon» 
på bildet på foregående side. Ut fra disse dataene, og hva man velger skal være synlig for 
andre, genereres et sammendrag – den lille ruten med portrettbilde på bildet på foregående 
side. Dette sammendraget vises på ulike steder på hjemmesiden, for eksempel ved siden av 
egne innlegg i medlemsforumet OAfugl.

Nedenfor vises de personlige innstillingene for OAfugl. Man kan velge kun å lese meldinger 
fra hjemmesiden, eller motta de til sin e-post. Disse e-postmeldingene kan være filtrert etter 
eget ønske, slik at man ikke drukner i meldinger.

En kommende funksjon er mulighet for at administrasjonen kan skrive personlige meldinger, 
til en eller en gruppe medlemmer. Neste gang medlemmet logger inn, får han en indikasjon 
på forsiden om at det ligger en melding på «Min side». Det kan være påminnelse om noe, 
eller melding om nye funksjoner på nettesiden eller annet.



Styret og annen administrasjon har et eget system «i systemet», som er flettet sammen med 
et eksternt faktureringssystem (fakturering av medlemskontingent, prosjekter, produktsalg 
m.v.). Detaljer om dette kommer i oppdatert skriv mot slutten av 2007.

Vi har en mengde nye løsninger og funksjoner under utvikling, og vil nevne følgende større 
oppdateringer:

• Utvidet, søkbar lokalitetsbase
• Avanserte statistikkfunksjoner
• Ny kartdel
• Tilpasning til eksterne prosjekter
• Fra og med 2008 får Østensjøvannet 

i Oslo en RSS-feed av rapporter 
for Østensjøvannet, som vises på 
deres egen hjemmeside. Flere slike 
løsninger i under arbeid.

Meget kort om administrasjonen

Fremtiden

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

leder@nofoa.no
www.nofoa.no


