Notulen Metis Raad 18 maart 2013
Aanwezig: Floris Aanstoot, Annemarie Bonenberg, Marga Koelen, Anne-Marie Klijnstra, Walter
Nijhuis, Janke Rademaker, Lineke Roepers, Ria Marinussen.
Afwezig: Patrick Hoetink.
Notulen Metis overleg 28 januari 2013
In het lijstje aanwezigen ontbreekt Anne-Marie Klijnstra.
Actiepunten
Afgerond zijn : 32, 35, 36, 37, 51 en 52
Reorganisatie EWI
- Ria Marinussen : Er is een reorganisatie bij EWI gaande. Ria stopt met haar Metis
werkzaamheden. EWI zal voorlopig EPrints blijven gebruiken. Aanspreekpunt voor Metis en
EPrints binnen EWI is de directeur bedrijfsvoering Jan Verberne.
Buitenlandse Beurs promovendi
- Walter : de UFO categorieën zijn aan HR toegevoegd omdat deze in het nieuwe promovendi
volgsysteem (ProDoc) nodig zijn. Deze categorieën zijn landelijk door de VSNU vastgesteld.
Er loopt momenteel een proef bij één faculteit.
- Na afloop van de proef bepalen we of deze categorieën in Metis overgenomen worden.
Testen Metis release 4.1.0.:
-

Er is nog niet getest door de facultair Metis beheerders
Voordat release 4.1.0 geïnstalleerd is, is release 3.54 geïnstalleerd op de
acceptatieomgeving. In release 3.54 zijn zaken voor de UT opgelost. Lineke stuurt de
wijzigingen in de 3.54 release aan alle facultair Metis beheerders, deze kunnen dan gebruikt
worden voor het testen.

Organisatiedelen in Metis, inventarisatie stand van zaken bij de faculteiten
- Er zijn vakgroepen op het tweede niveau en leerstoelen op het derde niveau in Metis
geregistreerd. Het tweede niveau wordt vanuit Metis niet in EPrints overgenomen door de
EPrints harvester. Hierdoor komen de groeps publicatielijsten niet goed uit EPrints.
- Lineke onderzoekt of het in Metis mogelijk is om vakgroepen en leerstoelen in een soort
batch actie te verplaatsen naar niveau 3 en 4.

Rondvraag
- Anne-Marie : Ik denk dat er een foutje in de koppeltabel organisatiedelen zit. Anne-Marie
mailt dit probleem naar Lineke. Lineke past de koppeltabel aan.
-

Walter is de import in de nieuwe release uitgebreid met de voornaam? Dan kunnen we de
voornaam ook uit Oracle HR overnemen in Metis. Lineke zoekt dit uit in de nieuwe Metis
release.

-

Walter heeft uitleg gegeven over zijn mail van vrijdag 15-03-2013 met betrekking tot de
classificatie 3a / 3b in Metis. De facultair Metis beheerders onderzoeken welke
consequenties de voorstellen van Walter hebben.

-

Lineke : Het volgende overleg staat gepland op 22 april 2013. Ik ben dan zelf niet aanwezig.
Er volgt een nieuwe vergaderverzoek voor 13 mei 2013.

Agendapunten volgende vergadering:
- Top tien Metis Business Objects Rapporten
- Omboeken Classificaties 3a en 3b

Actiepunten
nr datum
25 2012-04-02
32 2012-07-09

33 2012-07-09

35 2012-09-24

onderwerp
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?

wie
Lineke
Lineke /
Floris

deadline
Zomer 2012
2012-12-10

status
Open
Afgerond

Annemarie
/Janke

2012-12-10

Open

Walter /
Lineke

2013-03-11

Afgerond

Walter

2013-03-11

Afgerond

28-01-2013 Alleen MOZ gebruiken,
geen MOZP meer gebruiken. Uitzoeken
hoeveel MOZP nog voorkomen en deze
omzetten naar MOZ

36 2012-09-24

37 2012-09-24

40 2012-09-24

51 2013-01-28
52 2013-01-28
53 2013-03-18
54 2013-03-18
55 2013-03-18
56 2013-03-18

18-03-2013 Medewerkers die per
vandaag in dienst zijn krijgen geen
MOZP aanstelling meer in Metis.
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.
Mail sturen naar Astrid Hofenk met de
vraag of het college van promoties de
term copromotor willen gaan gebruiken
i.p.v. assistent-promotor.
Marga Koelen toevoegen aan de
maillijst voor nieuwe medewerkers
UT-I-ITC Hoogste code
onderzoeksinstituut koppelen i.v.m.
MISUT rapportages
MOZP uit invoer keuzelijst verwijderen.
Nieuwe UFO categorieën uit Oracle HR
overnemen in koppeltabel Metis
Releasenotes Metis release 3.54
rondsturen
Onderzoeken of het in Metis mogelijk is
om vakgroepen en leerstoelen in een
soort batch actie te verplaatsen naar
niveau 3 en 4

Lineke

Patrick

Afgerond

2012-12-10

Open

Lineke

Afgerond

Lineke

Afgerond

Lineke
Lineke

2013-05-13
2013-05-13

Open
Open

Lineke

2013-05-13

Open

Lineke

2013-05-13

Open

