Notulen Metis Raad 2 april 2012
Aanwezig: Lineke Roepers, Janke Rademaker, Annemarie Bonenberg, Anne-Marie Klijnstra,
Walter Nijhuis, Andre Brands
Afwezig:
Petra van Coevorden, Ria Marinussen, Patrick Hoetink
Notulen Metis overleg 20 februari 2012
De uiterlijke datum voor het testen is 14 maart i.p.v. 14 februari.
Actiepunten
Punt 3 (Metis BO Univers): nog steeds open, Lineke wil intern overleggen hoe we hiermee
verder gaan.
Punt 11 (Testverslagen): Eén testverslag ontbreekt nog.
e
Punt 13 (Rapportages opschonen) blijft open, wachten is op 1 reactie van de stuurgroep.
Punt 15: Afgerond, de definitieve datum is 23 en 24 april voor installatie en 25 en 26 april voor
het testen.
Punt 16: Afgerond, alle publicaties komen in FJUT.
Punt 17, 18: Blijven open
Punt19: Afgerond.
Testen
Op één faculteit na zijn alle testverslagen binnen. Lineke maakt een lijst van issues die
gehertest moeten worden. Er zijn geen blocking issues gevonden zodat de nieuwe Metis 3.0
release naar productie kan.
Installatie patches op productie
Op 23 en 24 april worden de patches 47 t/m 50 op productie geïnstalleerd. Op 25 en 26
kunnen de Metis beheerders testen. Als alles goed is kan Metis 27 april weer worden
vrijgegegeven.
Assistent promotor
Moeten we assistent promotor of copromotor (Metis) hanteren?
Lineke gaat dit uitzoeken.
Berichten over wetenschappelijke artikelen
Berichten over wetenschappelijke artikelen zijn in feite geen direct product van
wetenschappelijke output, maar toch is er behoefte om dit soort zaken ergens te registreren.
Hoe gaan we hiermee om? Lineke zoekt dit uit.
Rondvraag
 De lijst met de maandelijkse mutaties komt bij enkelen in de spam terecht. Door de
afzender toe te voegen aan de “trusted sender list” kan dit worden voorkomen.
 HR maakt geen onderscheid tussen medewerker onderzoek en postdoc. Hoe gaan
we hier mee om. Annemarie zet e.e.a. op papier.
 Interne classificaties 3 A/B nog gebruiken? Wetenschappelijk non-refereed niet meer
van belang? Lineke zoekt dit uit.
 Het menu voor het openbaar zetten van FTE’s ontbreekt? Blijkt ook niet nodig te zijn.
 Er moet een handleiding voor de nieuwe Metis 3.0 worden gemaakt. Lineke gaat
hiervoor een eerste opzet maken.
 Metis Admin vs. Metis DEC. Secretaresses zouden eigenlijk, indien mogelijk, alleen
nog Metis Admin moeten gebruiken. De facultaire beheerders moeten dit samen met
de secretaresses gaan testen.
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Actiepunten
nr
3
11
13

datum
2011-06-20
2011-10-10
2011-11-28

15
16
17

2012-02-20
2012-02-20
2012-02-20

18
19

2012-02-20
2012-02-20

20
21
22

2012-04-02
2012-04-02
2012-04-02

23
24
25
26

2012-04-02
2012-04-02
2012-04-02
2012-04-02

onderwerp
aanpassen Metis universe resultaten
Testen patches nieuwe Metis DEC
Opsturen organisatie en
projectrapportages naar beheerders
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
Lijst promoties uit GATS rondsturen
Assistent promotor of copromotor?
Berichten over wetenschappelijke
artikelen. Hoe registreren?
Postdoc versus medewerker onderzoek?
Classificatie issues intern/non-refereed
Opzet handleiding Metis 3.0
Testen Metis Admin samen met de
secretaresses

-2-

Wie
Walter
beheerders
Lineke

deadline
???
2012-03-14
2011-12-23

status
open
open
open

Andre
Andre
Lineke

2012-03-14
2012-03-14
2012-03-31

afgerond
afgerond
open

Lineke
Walter

2012-03-31
2012-03-01

open
afgerond

Walter
Lineke
Lineke

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

nieuw
nieuw
nieuw

Annemarie
Lineke
Lineke
Annemarie,
Anne-Marie,
Petra

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

nieuw
nieuw
nieuw
nieuw

