Notulen Metis Raad 10 oktober 2011
Aanwezig: Lineke Roepers, Janke Rademaker, Anne-Marie Klijnstra, Annemarie Bonenberg,
Petra van Coevorden, Patrick Hoetink, Andre Brands
Afwezig:
Walter Nijhuis, Cindy Stokhorst
Demo Repository
Het B&A repository team geeft een demo van Eprints. Gezien de vele vragen was dit zeker
nuttig. Wel blijkt dat de verschillen tussen Metis en Eprints toch groter zijn dan wenselijk.
Omdat beide systemen echter verschillende doelstellingen hebben is het nog onduidelijk hoe
een betere afstemming (bijv koppeling auteurs aan organisatiedelen via werkrelaties) kan
worden gerealiseerd.
Notulen Metis overleg 5 september 2011
Goedgekeurd.
Actiepunten:
Punt 2: afgerond: Patches 47, 48, 48_1 en 49 zijn op test geïnstalleerd.
Punten 3, 6, 8: blijven open voor Walter
Ingelast agendapunt Patrick: 3TU citatie analyse
Wetenschappelijk medewerkers krijgen verzoek om hun citaties te controleren en dat via een
online applicatie te rapporteren. Mogelijk dat over enkele weken de hulp van de Metis
beheerders nodig is. Patrick stuurt de mail die onderzoekers gekregen hebben door naar de
beheerders
[actie Patrick]
Autorisatie
Autorisatie in Metis voor mensen met een dubbele rol blijft een probleem. Hiervoor moeten
per geval individuele afspraken worden gemaakt maar ook moeten we nadenken hoe we hier
algemeen mee omgaan (aanvraag / beoordeling procedures).
Op dit moment zijn personen geautoriseerd voor Metis die niet meer met het pakket werken.
Lineke gaat een controlelijst opvragen bij Karel Masselink [actie Lineke]
Testen
De nieuwe Metis patches 47, 48, 48_1 en 49 zijn inmiddels op ons testsysteem geïnstalleerd
(Dit is het Metis acceptatie systeem te benaderen o.a. via http://webapps-acc.utsp.utwente.nl)
Aangezien het DEC module geheel vernieuwd is, aan alle beheerders de opdracht om dit
uitvoerig te testen met als uitgangspunt: Kun je alle noodzakelijke handelingen nu ook met de
nieuwe DEC uitvoeren? [actie: alle beheerders]
Metis rapportage
Lineke vraag alle Metis beheerders een lijst op te sturen van alle Metis rapporten die worden
gebruikt: vanuit Metis DEC en vanuit BO (indien van toepassing) [actie: alle beheerders]
Rondvraag
Actiepunten
nr
1
2
3
4
5

datum
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

-1-

wie
Allen
Andre
Walter
Walter
beheerders

deadline
30-09-2011
30-09-2011
30-06-2011
30-06-2011

status
open
afgerond
open
afgerond
afgerond

6
7
8

2011-06-20
2011-06-20
2011-09-05

9

2011-10-10

10
11
12

2011-10-10
2011-10-10
2011-10-10

mutatielijst HR opsturen
mutatielijst HR controleren
Wijzigingen Metis Universe
documenteren
Mail naar onderzoekers t.b.v. citatie
analyse doorsturen naar Metis
beheerders
Metis autorisatielijst opvragen
Testen nieuwe Metis DEC
Opsturen lijst gebruikte Metis rapporten
naar Lineke

-2-

Walter
beheerders
Walter

10-10-2011
10-10-2011
23-09-2011

open
open
open

Patrick

2011-10-31

nieuw

Lineke
beheerders
beheerders

2011-10-31
2011-11-15
2011-10-31

nieuw
nieuw
nieuw

