Notulen Metis Raad 3 december 2012
Aanwezig: Floris Aanstoot, Annemarie Bonenberg, Janke Rademaker , Lineke Roepers.
Afwezig: Patrick Hoetink, Anne-Marie Klijnstra , Marga Koelen ,Ria Marinussen, Walter Nijhuis.
Notulen Metis overleg 29 oktober 2012
Goedgekeurd.
Actiepunten
Afgerond zijn : 17, 41, 44.
Harvester Metis/Repository, Stand van zaken
- De Harvester is aangepast en wordt getest. Als de test goed verloopt wordt de aangepast
harvester eind november, begin december weer in productie genomen.
- Deposit mail is aangepast en wordt weer verstuurd als de aangepaste harvester weer in
productie is.
- Annemarie deelt mee dat secretaresses publicaties met bepaalde statussen, die ingevoerd
zijn door B&A medewerkers, niet kunnen aanpassen en geen gegevens, zoals
onderzoekcodes, kunnen toevoegen. Lineke gaat onderzoeken om welke statussen het gaat.
- Annemarie vraagt of het mogelijk is dat de B&A medewerkers de URL van de repository in
Metis zetten. Bij het uploaden van fulltext via Personal Metis en Metis admin komt er
automatisch een URL terug van repository naar Metis. Lineke gaat dit voorstellen aan de B&A
medewerkers. Dit wordt als een wens meegenomen voor de volgende aanpassing van de
harvester.
Top tien Ontbrekende informatie in Metis/Business Objects
- Uit de Excelsheet ‘Ontbrekende informatie’ gaan Janke en Annemarie een top tien kiezen.
Voor deze rapporten gaan ze globaal aangeven welke informatie in de rapporten moeten
staan, zodat de BO lijsten bouwers hiermee gemakkelijk overzichten kunnen bouwen. Deze
rapporten moeten voor de facultaire Metis beheerders in Infoview gezet worden, zodat zij
naar wens deze rapporten kunnen uitdraaien. Het zou handig zijn als de Metis beheerders
zelf bepaalde selecties kunnen maken.
- Afgesproken wordt dat dit overzicht in maart/april wordt opgeleverd en dat daarbij
aangegeven wordt welke rapporten een hogere prioriteit hebben.

Casus van Janke:
-

Lineke, binnen de UB alleen de eerste auteur noemen en de rest et al. Hooguit drie, meestal
de naam van de editor en de namen van de mensen die op de UT werkzaam zijn.

Rondvraag
- Volgende vergadering is 28 januari 2013. Lineke stuurt een nieuw vergaderverzoek.

Actiepunten
nr
3
17
20
25
32

datum
2011-06-20
2012-02-20
2012-04-02
2012-04-02
2012-07-09

33 2012-07-09

35 2012-09-24
36 2012-09-24

37 2012-09-24

38 2012-09-24
40 2012-09-24

41 2012-09-24
44 2012-09-24
47 2012-12-03
48 2012-12-03

49 2012-12-03
50 2012-12-03

onderwerp
Aanpassen Metis universe resultaten
Deposit mail
Lijst promoties uit GATS rondsturen
Opzet handleiding Metis 3.0
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
Iedereen vanaf 2012 of 2013
onderzoeker in HR?
Overzicht 3a/3b classificaties per
faculteit opstellen. Samen met voorstel
voor omboeken classificaties mailen
naar Lineke.
Zie punt 36. Voorstel Walter over
omboeken classificaties 3a/3b
bespreken met facultaire Metis
beheerders.
Navragen bij HR of tenure tracks
middels ja/nee in HR geregistreerd
worden
Mail sturen naar Astrid Hofenk met de
vraag of het college van promoties de
term copromotor willen gaan gebruiken
i.p.v. assistent-promotor.
Contact opnemen met Petra over de top
10 van GW voor de inventarisatie van
de ontbrekende informatie.
Controleren profielen facultaire Metis
beheerders m.b.t. tijdschriften
Vragen of facultaire metis beheerders
toegang tot de onderzoeksrapporten in
MISUT kunnen krijgen
Navragen wanneer de brief met
deadlines betreffende de registratie van
onderzoekgegevens over verslagjaar
2012 verstuurd wordt.
GW fte overzichten versturen naar
Janke.
Controleren of Janke al toegeng heeft
tot MISUT.

wie
Walter
Lineke
Walter
Lineke
Lineke /
Floris

deadline
2012-07-09
2012-12-10
Zomer 2012
2012-12-10

status
Open
Afgerond
Open
Open
Open

Allen

2012-12-10

Open

Walter /
Lineke
Walter

2012-12-10

Open

2012-12-10

Open

Lineke

Open

Walter

2012-12-10

Open

Patrick

2012-12-10

Open

Janke

2012-12-10

Afgerond

Lineke /
Floris
Walter

2012-12-10

Afgerond

2012-12-10

Open

Lineke

2013-01-28

Open

Walter

2013-01-28

Open

Janke

2013-01-28

Open

