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Notulen Metis overleg 14 mei 2012
Goedgekeurd.

Actiepunten
Afgerond zijn : 13, 18, 27, 28 en 29.

Saneren data in Metis
- Pagina 3 Janke geeft aan dat er op afgesloten instituten wel geboekt kan worden. Lineke
antwoord dat er afgesproken is dat er niet meer op afgesloten instituten geboekt wordt,
maar dat het in de programmatuur wel mogelijk is.
- Pagina 4 : Organisatiedelen zijn binnen de UT nog niet eenduidig gedefinieerd, daardoor zijn
deze in Metis ook niet eenduidig ingevoerd. Afwachten tot Universitair
Informatiemanagement een voorstel voor organisatiedelen heeft uitgewerkt. Zodra dat
voorstel definitief is kan Metis volgen.
- Afgesproken wordt dat de UB de tijdschriftenlijsten gaat opschonen, voorheen werd dit door
de facultaire Metis beheerders gedaan.
Informatiebehoefte op basis van gebruik Metis
- Patrick : Wie hebben er allemaal informatiebehoefte? Weten de belanghebbenden op dit
moment wel welke informatie er uit Metis gehaald kan worden?
- Anne-Marie: De informatiebehoefte rondom Metis is continue in beweging er kan dus geen
statische informatiebehoefte vastgelegd worden.
Koppeling Metis en repository
- Anne-Marie: In Metis worden ook publicaties ingevoerd nadat een jaar afgesloten is. Lineke
antwoord dat er afgesproken is dat de opzet zoals deze nu is eerst een tijdje in de praktijk
toegepast zal worden en dat, indien nodig, op basis van de opgedane ervaringen
aanpassingen aan procedures en programmatuur zullen worden doorgevoerd.
Rondvraag
- Lineke : op 17 september is het volgende overleg , er volgt een nieuw vergaderverzoek.

Actiepunten
nr datum
3 2011-06-20
13 2011-11-28
17 2012-02-20
18 2012-02-20
20 2012-04-02
21 2012-04-02
22 2012-04-02
23 2012-04-02
25 2012-04-02
27 2012-05-14
28 2012-05-14
29 2012-05-14
30 2012-05-14
31 2012-07-09
32 2012-07-09

33 2012-07-09

34 2012-07-09

onderwerp
Aanpassen Metis universe resultaten
Rapportages Metis organisatie en
saneren
Deposit mail
Koppeltabel MB, organisatiestructuur
nog niet volledig bekend
Lijst promoties uit GATS rondsturen
Assistent promotor of copromotor?
Berichten over wetenschappelijke
artikelen. Hoe registreren?
Postdoc versus medewerker
onderzoek? Query aanpassen voor HR
Opzet handleiding Metis 3.0
Acties nav in productie nemen nieuwe
Metis DEC versie
Classificatieschema / kruisjestabel
aanpassen en rondsturen
Korte handleiding controle invoer
repository
Voorstellen omboeken classificaties
3a/b
Inventariseren UT brede behoefte voor
registratie tenure tracks
Overzicht maken van openstaande
organisatiedelen en
onderzoeksactiviteiten die afgesloten
kunnen worden
Aangeven welke ontbrekende informatie
(Tabel 3. Rapport Informatiebehoefte)
er aan Metis moet worden toegevoegd,
zodat dit doorgegeven kan worden aan
het UCI als nieuw te ontwikkelen
functionaliteit
Toevoegen subtypes aan kruisjestabel

wie
Walter
Lineke

deadline
2012-07-09

status
open
afgerond

Lineke
Lineke

2012-07-09
2012-07-09

open
afgerond

Walter
Lineke
Lineke

2012-05-14
Zomer 2012
Zomer 2012

open
open
open

Walter

2012-06-01

open

Lineke
Lineke

Zomer 2012
2012-07-09

open
afgerond

Lineke

2012-07-09

afgerond

Lineke

2012-07-09

afgerond

Walter

2012-07-09

Open

Walter

2012-09-17

Open

Lineke /
Floris

2012-09-17

Open

Allen

2012-09-17

Open

Lineke

2012-09-17

Open

