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 Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 14.02.2017 
 

Kort status pr dags dato.  

- Medlemsverving ble publisert ca 30 januar. Her kan oppdrettere verve valpekjøpere.  

- Sikkerhetsmodulen er ikke startet på. Dette på grunn at det stadig dukker opp saker nye 

saker som blir ansett som viktigere. 

- Nytt kullsystem: Dette er på vei. Blir publisert i starten av mars. Dette systemet skal benytte 

BankID.  

- Påmelding til utstilling: Ble publisert før jul. Vi har møtt på en del problemer med døde 

hunder. Løsningen på dette er å opprette et dødregister. 

- Påmelding til prøver: Publisert 13 februar.  

- Ny layout på Min side. Deadline 31. mars. 

 

Nytt – skal startes på: 

- Nytt jaktprøveprogram fugl. Skal bli mobil og nettbrettvennlig. Prøvestart i august, må være 

på plass til det, deadline 1. juni. FKF blir kaldt inn til testing. (10/16) 

- Nytt blodsporprogram. Tar med enten ettersøkskomiteen, Norsk retrieverklubb eller 

dachshund klubben på jobben/testing siden det er de som arrangerer og bruker systemet.  

- Terminlisten – Aktivitetesavd. i NKK er ansvarlige for dette. (18/16) 

- Endringer i agilityprogrammet. Administrasjonen i NKK er ansvarlige.  

 

Saker fra gruppe 9. 

- Bruk av nettbrett på utstillinger. Det skal bli tilgjengelig for alle klubber, men 

administrasjonen bestemmer når dette skjer. Grunnen til at vi venter er at man ønsker å bli 

kvitt alle barnesykdommer før alle kan benytte seg av denne løsningen. 

- Farger på pudler. Dette er en sak for helseavdelingen.  

- PL index på Papillon og Phalene. Dette er også en sak for helseavdelingen. Pr dags dato går 

dette ikke da man må ha mer info om denne sykdommen på rasen.  

- De andre sakene er ikke saker for BIT.  

 

Sak 01/17 – Oppdateringer på DogWeb  

Min side, DogWeb og Oppdatering i databasen. 

Pr i dag får man se kull, importer, resultater, HD og AD. 

Håper å få til en løsning der alle kan hente frem oppdateringer via min side. Få en løsning lik den 

DKK har.  

 

Dette er en stor jobb å få laget. NKKs administrasjon må i samarbeid med klubbene finne ut hva 

som skal være med i rapportene og hvordan de skal se ut.  
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I DKK så er det kun resultater som kommer med, men her i Norge ser det ut til at man vil ha med 

flere opplysninger, eks ha med alle momenter osv. som er i en prøve.  

DKK har utskrift mulig, men da kun den siden man ser på nettet. Vil ha en kommabasert fil som 

man kan åpne i eks Excel.  

Forslag: Ta med de generelle rapportene først. Dvs. alt utenom prøver. Eks utstilling, helse.  

Etter dette tar man prøvene, men da må man ta en og en prøve-type om gangen.  

 

Dette er noe som kommer alle klubber til gode. BIT er enige om at dette er noe vi skal gå for.  

 

 

 

 

 

Neste møte: 23 mai 2017 kl. 12-15 

 


