Notulen Metis Raad 14 mei 2012
Aanwezig: Annemarie Bonenberg, Anne-Marie Klijnstra, Petra van Coevorden, Walter Nijhuis, Lineke
Roepers
Afwezig: André Brands, Janke Rademaker, Ria Marinussen, Patrick Hoetink
Notulen Metis overleg 2 april 2012
Rondvraag, laatste punt: De nieuwe Metis DEC versie moet getest worden door enkele secretaresses
in verband met de benodigde bevoegdheden. Door de implementatie van de nieuwe Metis DEC
versie is het mogelijk dat niet alle bevoegdheden nog goed ingesteld staan. Metis Admin/Plus is niet
veranderd.
Actiepunten
Punt 3: blijft open, Walter heeft contact opgenomen met het UCI.
Punt 11: testen is afgerond.
Punt 13: wordt agendapunt voor de volgende vergadering.
Punt 17, 21, 22 blijft open.
Punt 18: nieuwe organisatie MB is nog niet volledig bekend.
Punt 20: Walter stuurt 14 mei overzicht naar alle beheerders.
Punt 25: blijft nog open
Punt 26: afgerond.
Patches 47 t/m 50 in productie
- Lineke zoekt uit of de gecombineerde lijst ook in Metis DEC gebruikt kan worden.
- Lineke regelt Personal Metis testaccount voor facultaire Metis beheerders.
- Walter heeft geconstateerd dat de plaatjes in de nieuwe Metis DEC versie niet zijn
geïnstalleerd. Lineke zoekt dit uit.
- Het is niet mogelijk om vanuit de publicatie door te klikken naar het wijzigen van een
medewerker. Lineke gaat dit uitzoeken.
- Walter heeft geconstateerd dat de tooltip niet meer werkt. Dit is een handige functie bij het
toevoegen van medewerkers. Lineke gaat dit testen en navragen bij het UCI.
- Anne-Marie Klijnstra en Petra hebben nog steeds problemen met de rapporten. Lineke
neemt hierover contact op met André.
- Walter deelt mee dat de diacrieten nog steeds een probleem zijn. Dit is geen UCI probleem
maar een probleem van de server. Dit probleem moet ICTS oplossen.
- De facultaire Metis beheerders beschikken niet meer over de functie: inlezen P-bestanden.
Lineke neemt contact op met Karel Masselink.
- Walter heeft geconstateerd dat de grootte van het scherm in de nieuwe Metis versie niet
goed staat ingesteld. Ook de facultaire Metis beheerders blijken dit probleem te hebben.
Lineke neemt contact op met André.
Lineke maakt een kort overzicht van alle problemen en de daarbij geboden oplossingen.
Metis classificatieschema
- Het voorstel van Janke wordt niet aangenomen. Het moet mogelijk blijven om rapporten ook
als ‘overige’ te labelen. Rapporten, zoals master- , student- en bachelor thesis moeten
gewoon als ‘overige’ gelabeld worden.
- Bij rapporten staat in de kruisjestabel nog vermeld preprints. Dit kan weggehaald worden. Bij
de registratie van tijdschriftartikelen is het mogelijk om deze op te nemen als een preprint
door het vakje ‘online first’ aan te klikken.
- Classificatie ’05 Wetenschappelijke publicaties’ niet meer gebruiken. Lineke gaat uitzoeken of
dit geblokkeerd kan worden in de tabellen.

-

Walter schrijft een voorstel betreffende het overboeken van de classificaties 3a en 3b in
combinatie met nationaal en internationaal.

Invoeren in Metis door repository medewerkers
Voorstel van Lineke wordt overgenomen.
Eén van de verplichte velden is een code onderzoek. Deze wordt bij het aanleveren van een
publicatie voor de repository niet meegeleverd.
Het is mogelijk om een code onderzoek ‘UT-Bibliotheek’ in Metis in te voeren. Deze code wordt door
de repository medewerkers toegevoegd aan de publicatie en kan door de facultaire Metis
beheerders of secretaresses bij de controle van deze publicatie aangepast worden in de juiste
onderzoekcode.
Controle mogelijkheden voor de facultaire Metis beheerders:
- Het is mogelijk om op de code onderzoek ‘UT-Bibliotheek’ in combinatie met een
organisatiecode te zoeken en de daaraan gekoppelde publicaties te vinden.
- Daarnaast is het mogelijk te zoeken op naam van de repository medewerkers die de
publicaties invoeren in combinatie met een invoerdatum (vanaf – t/m).
- De facultaire Metis beheerders krijgen elke maand een overzicht van de nieuw ingevoerde
publicaties in de repository, gesorteerd per faculteit en per organisatiedeel.
De Metis beheerders willen graag een overzicht van alle in de repository ingevoerde publicaties en
niet alleen de publicaties van 2012. Ook de oudere publicaties zijn van belang in verband met o.a.
visitaties. De facultaire Metis beheerders zijn van mening dat de repository medewerkers deze
publicaties ook via Metis moeten invoeren en/of uploaden.
Inlezen ‘onderzoekers’ uit HR in Metis
Annemarie Bonenberg heeft een voorstel geschreven.
De tweede optie in haar voorstel wordt overgenomen. Een onderzoeker met UFO profiel
onderzoeker 3 en 4 die in tijdelijke dienst zijn en een ‘dr.’ titel hebben zijn postdoc volgens HR. Alle
andere onderzoekers niet. Walter past de query aan conform optie twee van het voorstel van
Annemarie. In deze query wordt ook ‘phd’ meegenomen. Met ingang van 1 juni wordt dit
geëffectueerd.
Rondvraag
- Lineke deelt mee dat het ITC met ingang van de volgend jaar ook gebruik gaat maken van
Metis. Ter voorbereiding gaat een medewerker van het ITC met ingang van de volgende
vergadering deelnemen aan het Metis overleg.
- Anne-Marie Klijnstra deelt mee dat er twee vakgroepen zijn die graag Personal Metis willen
gaan gebruiken: Production Technology en ETE (Rubber technologie). Anne Marie gaat dit in
overleg met Lineke ingang zetten.
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Aanpassen Metis universe resultaten
Testen patches nieuwe Metis DEC
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Lijst promoties uit GATS rondsturen
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onderzoek? Query aanpassen voor HR
Classificatie issues intern/non-refereed
Opzet handleiding Metis 3.0
Testen Metis DEC samen met een
secretaresse

Acties nav in productie nemen nieuwe
Metis DEC versie
Classificatieschema / kruisjestabel
aanpassen en rondsturen
Korte handleiding controle invoer
repository
Voorstellen omboeken classificaties
3a/b

wie
Walter
beheerders
Lineke

deadline

2012-07-09

status
open
afgerond
open

Lineke
Lineke

2012-07-09
2012-07-09

open
open

Walter
Lineke
Lineke

2012-05-14
Zomer 2012
Zomer 2012

open
open
open

Walter

2012-06-01

open

Lineke
Lineke
Annemarie,
AnneMarie,
Petra
Lineke

2012-05-11
Zomer 2012
2012-05-11

afgerond
open
afgerond

2012-07-09

open

Lineke

2012-07-09

open

Lineke

2012-07-09

open

Walter

2012-07-09

open

