Notulen Metis Raad 20 februari 2012
Aanwezig: Lineke Roepers, Janke Rademaker, Annemarie Bonenberg, Petra van
Coevorden, Anne-Marie Klijnstra, Walter Nijhuis, Andre Brands
Afwezig:
Ria Marinussen, Patrick Hoetink
Notulen Metis overleg 9 januari 2012
Anne-Marie maakt nog een opmerking over de in ons vorig overleg genomen beslissing dat
B&A gaat invoeren in Metis. Volgens haar kan de bieb die tijd beter besteden aan het
controleren en opschonen van de repository. Verder wijst ze er nog op dat het gebruik van
Metis werkrelaties essentieel is en dat deze voor Metis en Eprints gelijk moeten zijn.
Actiepunten:
Punt 3 (Metis BO Univers): nog steeds open, deadline gezet op 31 maart.
Punt 11 (Testverslagen): nog steeds zijn niet alle testverslagen binnen.
Punt 12 (Rapportages Metis): alle reacties zijn binnen. Afgerond.
Punt 13 (Rapportages opschonen) blijft open, wachten is op 1e reactie van de stuurgroep.
Punt 14 (Rapport uploads repository): afgerond, beheerders kunnen rapport zelf opvragen in
Eprints.
Testen
Voorstel is om de patches 47, 48, 49_1, 49_2 en 50 in de week van 23 april op het
productiesysteem te laten installeren. Andre gaat dit inplannen. Bij het productiesysteem
moeten binnen 2 dagen de testresultaten binnen zijn. Voorwaarde voor installatie is dat alle
testen voor het acceptatiesysteem zijn afgerond en er geen problemen zijn gevonden. We
spreken af dat iedereen uiterlijk 14 februari de testen afgerond heeft.
Invoer Metis 2011
De invoer loopt op schema.
Volgens Walter is in het controllersoverleg is besloten dat de uiterlijke datum voor invoer 14
maart is, maar dit is niet officieel naar de Metis beheerders gecommuniceerd.
Janke vraagt zich af wanneer publicaties in FJUT terechtkomen. Moet de status op
‘openbaar’ staan? Andre zoekt dit uit.
Anne-Marie merkt op dat de lijst uit GATS voor de promoties van 2011 onvolledig is. Walter
heeft deze gemaakt t/m september. Het college van promoties gaat nu zelf invoeren in GATS,
dus binnenkort is de lijst uit GATS weer volledig.
Rondvraag
Janke: Deposit mail, onduidelijk is wie van de auteurs de upload heeft gedaan. Kan dit
worden aangepast. Lineke gaat dit uitzoeken.
Anne-Marie: Wel of geen Personal Metis moet eigenlijk geen wens zijn van een vakgroep
maar een beleid van B&A.
Andre: Wat is de visie van B&A hierop?
Petra: Personal Metis moet wel een meerwaarde hebben voor de onderzoeker en dat is zeker
niet duidelijk.
Janke: Organisatieverandering MB heeft gevolgen voor de automatische invoer van nieuwe
medewerkers elke maand. De Metis koppeltabellen moeten hiervoor worden aangepast. Actie
Lineke.
Anne-Marie vraagt zich af hoe het staat met de integratie van ITC publicaties. Lineke geeft
aan dat het ITC tot nu toe niet echt wil meewerken.
Annemarie: Kan Walter het overzicht van publicaties met foute classificaties op basis van de
actuele input maken en opsturen? Actie Walter.
Annemarie: Wat doen we met IMPACT? Antwoord: Alle publicaties van 2011 t/m 31
december nog onder IMPACT registeren.
Lineke: Wie registreert stage- en afstudeerverslagen (scripties) in Metis? TNW wel, GW
soms, overige niet. Voor scripties is er een apart repository, dus in invoer in Metis is eigenlijk
niet nodig.
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Actiepunten
nr
3
11
12

datum
2011-06-20
2011-10-10
2011-10-10

13

2011-11-28

14
15
16
17

2011-11-28
2012-02-20
2012-02-20
2012-02-20

18
19

2012-02-20
2012-02-20

onderwerp
aanpassen Metis universe resultaten
Testen patches nieuwe Metis DEC
Opsturen lijst gebruikte Metis rapporten
naar Lineke
Opsturen organisatie en
projectrapportages naar beheerders
Rapport uploads naar repository
Plannen installatie patches op productie
Alleen openbare publicaties in FJUT?
Deposit mail: vermelden wie de upload
heeft gedaan mogelijk?
Aanpassen koppeltabellen voor MB
Overzicht publicaties met foute
classificaties
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Wie
Walter
beheerders
beheerders

deadline
2012-03-31
2012-03-14
2011-10-31

status
open
open
afgerond

Lineke

2011-12-23

open

Lineke
Andre
Andre
Lineke

2011-12-23
2012-03-14
2012-03-14
2012-03-31

afgerond
nieuw
nieuw
nieuw

Lineke
Walter

2012-03-31
2012-03-01

nieuw
nieuw

