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Agenda








Laatste stand van zaken nieuwe CRIS (Hans Westerik)
Vergaderschema
De wensen van de facultaire Metis beheerders voor lokale aanpassingen
Planning installeren en testen patches
Rapportages met BO
Metis website / Metis intranet
Rondvraag

Nieuwe CRIS
Hans Westerik (projectmanager ICTS) legt uit wat de laatste stand van zaken is m.b.t. de
aanbesteding van de nieuwe CRIS: Het traject is vastgelopen en de requirements moeten
worden bijgesteld. Alle partijen krijgen opnieuw een kans om met hun producten weer mee te
doen, te weten:




Pure van het Deense bedrijf Atira: http://atira.dk/en/pure/
Converis van het Duitse bedrijf Avedas:
http://www.avedas.com/en/converis.html
Metis van het UCI in Nijmegen: (google heeft geen algemene link kunnen
vinden ...)

In het najaar zou op zijn vroegst een keuze gemaakt kunnen worden. Het testtraject voor de
universiteiten die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld (de UT niet) zou dan begin 2012
kunnen starten.
Vergaderschema
De leden zijn tevreden met het huidige vergaderschema en daarom zullen we dit handhaven
(om de 6 weken, elke maandag om 11.00). Wel is er het verzoek uiterlijk 12.15 af te ronden.
Lokale wensen Metis
Een deel van het budget voor Metis kan worden besteed aan instellingsspecifieke wensen.
Een rondje langs de beheerders levert het volgende op:




Petra: DOI link toevoegen aan APA formaat
Anne-Marie: sorteervolgorde voor datum moet te kiezen zijn (ascending/descending)
Walter: Workflow aanpassen zodat bibliografische gegevens na controle kunnen
worden geblokkeerd.
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Planning installeren en testen patches
Andre vraagt nogmaals iedereen een bijdrage te leveren aan het testen. Het gaat om
ongeveer een uurtje werk na de installatie van een nieuwe patch set. De verantwoordelijkheid
voor de correcte werking van Metis dragen we met zijn allen.
Huidige stand van zaken:



patches 45 en 46 zijn op test geïnstalleerd en van één faculteit ontbreekt op dit
moment nog het testverslag.
patches 47 en 48 zijn beschikbaar: Dit is de upgrade naar de nieuwe Metis 3.0 waarin
het oude beheersmodule “Metis DEC” volledig is vervangen.

Planning:





De patches 45 en 46 moeten z.s.m. op productie worden geïnstalleerd.
De patches 47 en 48 zullen we op test gaan installeren zodat we kunnen beoordelen
of Metis 3.0 voor ons geschikt is.
Naast de patches moet ook de Oracle database die door Metis wordt gebruikt worden
vervangen (van versie 10 naar 11) .
Ook de Oracle Application Server (OAS) moet worden vervangen door de
zogenaamde Web Logic Stack.

De upgrade voor het komende jaar is dus nogal intensief (zowel technisch als functioneel).
Andre zal voor de volgende vergadering met een planning komen [actie Andre].
Rapportage via BO
Andre meldt dat de afgelopen tijd onverwacht een aantal mensen toegang hebben gevraagd
tot de Metis Universes van BO. Zonder inhoudelijke kennis van Metis is het bijna onmogelijk
een goed rapport te maken. Controle van het gemaakte rapport m.b.v. gegevens direct uit
Metis is een must. De vergadering spreekt af dat nieuwe aanvragen voor toegang tot de Metis
Universes altijd via de facultaire Metis Beheerders moeten lopen.
Het Metis Universe voor resultaten is niet geheel up to date: de nieuwere resultaattypen zijn
daarin nog niet opgenomen. Walter gaat dit samen met ICTS aanpassen [actie Walter].
Metis website
Lineke vraagt iedereen om na te denken over nuttige onderwerpen op de website voor Metis
[actie: allen]. De volgende voorstellen worden tijdens de vergadering al gedaan:



Lineke: verslagen / notulen Metis Raad plaatsen
Anne-Marie: status patches (release notes, wanneer geïnstalleerd op test/productie,
welke nieuwe functionaliteit, testresultaten, testplan)

Rondvraag
 Lineke merkt op dat er op een hoog niveau wordt gewerkt aan een voorstel om
postprint artikelen verplicht aan te leveren aan de repository; dit in verband met open
access. Patrick vult aan dat het belangrijk is om voor voldoende draagkracht te
zorgen: verplichten alleen is niet voldoende.
 Walter vraagt de facultaire beheerders om het VSNU rapport (aantal resultaten per
soort per faculteit) te controleren. Hij zal het rapport opsturen [actie Walter,
Beheerders].
 Walter werkt (nog steeds) aan een lijst waarmee personeelsmutaties automatisch in
Metis kunnen worden geïmporteerd. De werkrelaties ontbreken echter nog. Hij
vraagt de facultaire beheerders dit te controleren maar het mag nog niet
geïmporteerd worden [actie Walter, Beheerders].
 Anne-Marie vraagt of het probleem met de diacrieten in Metis binnenkort opgelost is.
Andre heeft goede hoop dat als Metis 3.0 (dus patches 47 en 48) inderdaad een
„echte‟ webapplicatie is (dus geen Java meer vereist) het probleem opgelost zal zijn.
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Actiepunten
nr
1
2
3
4
5
6
7

datum
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20

onderwerp
onderwerpen aandragen voor de website
planning installatie Metis patches
aanpassen Metis universe resultaten
VSNU rapport rondsturen ter controle
VSNU rapport controleren
mutatielijst HR opsturen
mutatielijst HR controleren
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wie
Allen
Andre
Walter
Walter
beheerders
Walter
beheerders

status
new
new
new
new
new
new
new

