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Afgelopen maanden zijn er 6 patches (47/53) ingelezen op de Metis productieomgeving. In deze patches is een
nieuw Metis interface geïntroduceerd en is de functionaliteit verder uitgebreid. Hieronder worden een aantal
belangrijke veranderingen beschreven en uitgelegd.
 Nieuwe Interface
De functionaliteiten binnen Metis zijn logischer verdeeld over de menu opties.

 Raadplegen/wijzigen/overzichten
Het selectie scherm is ingedeeld in logische blokken. Het is mogelijk om een blok op een andere
positie vast te zetten. (Rechter muisklik op de titelbalk van het blok dat je wil verplaatsen.) De nieuwe
volgorde van de blokken bewaren kan door nog een keer te klikken op de rechtermuisknop en daarna
‘bewaar deze lay-out’ selecteren. Het is ook mogelijk om ‘herstel standaard lay-out’ te selecteren.
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 Tabbladen
Na een selectie krijg je verschillende tabbladen
Behalve de tabbladen, zijn per titel meteen de eerste auteurs zichtbaar. De selectie die je gemaakt
hebt kun je ‘blijven’ gebruiken, voor de acties achter de volgende tabbladen: Overzichtslijsten,
Tabellen, Journal Citations Reports, Bulkfuncties, Controles.
Door middel van kleuren wordt het actieve tabblad aangegeven (in onderstaand voorbeeld is het
actieve tabblad grijs).

 Tabblad Controles
Onder het tabblad Controles staan 9 controle overzichten. Vier van de negen overzichten bieden de
mogelijkheid om binnen een bepaalde selectie dubbele resultaten te vinden en te verwijderen.
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 Resultaatscherm is veranderd
Alle gegevens staan onder elkaar. Bij het registreren van een resultaat staan de gegevens ook onder
elkaar.
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 Nieuwe resultaattypen
Er zijn drie nieuwe resultaattypen aan Metis toegevoegd.
Dit zijn: internet artikel, televisie- of radio optreden en ontwerp.
Deze resultaattypen zijn toegevoegd aan de ‘kruisjestabel’.
 Hulplijsten
In Metis zijn drie nieuwe hulplijsten opgenomen:

-

Lijst met typen congresbijdragen

Indien een publicatie wordt geregistreerd met als resultaatsoort ‘Artikel in bundel proceedings’ dan
wordt een extra veld ‘type’ toegevoegd. Dit is geen verplicht veld. Voor de invulling van dit extra veld
wordt ook een hulplijst aangeboden. Deze resultaatsoorten zijn opgenomen in de ‘kruisjestabel’. Deze
is te vinden op de Metis website: http://www.utwente.nl/metis/

Typen Congresbijdragen

Nr.

Poster

01

Abstract

02

Artikel

03

-

Lijst met verschillende soorten media voor televisie- en radio optreden
Indien een publicatie wordt geregistreerd met als resultaatsoort ‘Televisie of radio optreden’ dan
wordt een extra veld ‘medium’ toegevoegd. Dit is een verplicht veld. Voor de invulling van dit
extra veld wordt ook een hulplijst aangeboden.

Lijst met mogelijke media voor televisie- of radio

Nr.

optredens
Televisie-uitzending

01

Radio-uitzending

02

Internet radio-uitzending

03

Webcast

04

Podcast

05

-

Lijst met soorten content (b.v. internet artikel)
Indien een publicatie wordt geregistreerd met als resultaatsoort ‘Internet artikel’ dan wordt een
extra veld ‘content’ toegevoegd. Dit is geen verplicht veld. Voor de invulling van dit extra veld
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wordt ook een hulplijst aangeboden.

Lijst met soorten content

Nr.

Nieuwsbrief

01

Blog

02

Podcasting

03

 Online first
Bij het registreren van tijdschriftartikelen is het veld ‘online first’ en het veld ‘datum’ toegevoegd. Het
veld ‘online first’ kan met behulp van een vinkje een waarde krijgen. Als het veld wordt aangevinkt,
wordt in het corresponderende veld een systeemdatum ingevuld. Deze datum kan men veranderen.
Als het veld ‘online first’ wordt uit gevinkt maar de corresponderende datum laat staan betekent dit
dat het resultaat inmiddels in een tijdschrift is opgenomen. De corresponderende datum geeft aan
wanneer het artikel (als eerste) online is verschenen.
 In press functie
De fase tussen het accepteren van een artikel (resultaat) en het daadwerkelijk verschijnen van dat
artikel in een tijdschrift, de ‘in press’ fase, kan een tijd duren. In die periode wil men het resultaat in
allerlei overzichten en webpresentaties niet terugzien met een publicatie- of verslagjaar maar met de
tekst ‘in press’. Zie het onderstaand voorbeeld:
Ran, S., Vleugels, J., Huang, S., Vanmeensel, K., Blank, D.H.A. & Winnubst, A.J.A. (in press). Manipulating
microstructure and mechanical properties of CuO doped 3Y-TZP nano-ceramics using spark-plasma
sintering. Journal of the European Ceramic Society, 30, 899-904.
Als het veld aangevinkt wordt, betekent dit dat het betreffende artikel ‘in press’ is. Als het resultaat
gepubliceerd is kan het veld weer uitvinkt worden. Ook bij ‘in press’ artikelen is het
publicatie(verslag)jaar een verplicht veld. Het publicatie(verslag)jaar wordt in die situatie gezien als het
jaar waarin verwacht wordt dat het artikel verschijnt.
 Selecteren op type rapport
Bij raadplegen / wijzigen en overzichten kan geselecteerd worden op type rapport.
Onderstaand het selectiescherm beschikbaar bij de kolom ‘soort resultaat’. Als men een vinkje zet bij
‘incl. rapport soorten’ wordt een deel van het scherm uitgeklapt en worden alle mogelijke rapport
soorten getoond. Men kan een of meerdere soorten selecteren.

5

Voor het maken van een overzicht met bijvoorbeeld alleen Bachelor- en Master Thesis moeten alleen
de desbetreffende rapportsoorten aangeklikt worden. Er mag geen vinkje staan bij rapport (zie
schermprint). Indien dit vinkje er wel staat worden alle sub-rapportsoorten opgenomen in het
overzicht.
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 Voornaam invoeren in Metis
Het is nu mogelijk voor de facultaire Metis beheerders om de voornaam te registreren van de
medewerker via de menu optie: Beheer /medewerkers/ registreren.
De voornaam wordt gepresenteerd in de hulplijst van Metis DE&C voor het registreren van resultaten.

 DOI veld
Als het DOI (Digital Object Identifier) veld gevuld wordt, en het URL veld leeg is, wordt de inhoud van
het DOI veld automatisch gekopieerd naar het URL veld. De inhoud van het URL veld wordt dan:
http://dx.doi.org/DOI [inhoud DOI veld]
Het is dus van belang dat het DOI veld alleen gevuld wordt met het unieke nummer, bijvoorbeeld:
10.1016/j.foodchem.2010.03.038
Natuurlijk is het nog steeds mogelijkheid om in het veld URL een andere URL in te voeren.
 Tracking
Het is nu mogelijk in Metis om te controleren wie een record in Metis heeft aangemaakt en/of
gewijzigd.
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 Koppeling Metis en Repository
-

De gegevens van publicaties met de volgende status worden gekopieerd naar de repository
gepubliceerd, gevalideerd en openbaar. De gegevens die vanuit Metis naar de repository worden
meegenomen hebben alleen betrekking op de publicatie zelf. Het gaat alleen om gegevens zoals :
titel publicatie, tijdschrifttitel, jaar, vol. nr, aantal pagina’s, classificatie, auteursnaam.
Wil je dat een publicatie NIET naar de repository wordt meegenomen dan moet je een van de
volgende statussen gebruiken: niet gevalideerd, onderhanden werk, nog niet gepubliceerd,
corrigeren, gecorrigeerd en vergrendeld.

-

De volgende resultaatsoorten worden opgenomen in de repository: journal articles, contribution
weekly/daily journal, books, book reviews, book chapter, conference proceedings, report (internal
en external), inaugural speech, patents, computer program/software, audio-visual aids, PhDThesis, internet article.

-

Alleen publicaties met publicatiejaar 2012 worden vanuit Metis in de repository gezet.

 Publicatielijsten vanuit repository
Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen publicatielijsten voor de eigen website uit de
repository halen. Hoe het een en ander werkt is te vinden op de website van de repository:
http://doc.utwente.nl/
Ten behoeve van deze publicatielijsten worden de gegevens van de publicaties elke nacht uit Metis
naar de repository gekopieerd.
 Zoeken op Metis-ID
Het is nu mogelijk om in de hulplijst voor medewerker in het blok auteur te zoeken op Metis-ID
(onderzoekernummer). Dit kan handig zijn bij auteursnamen die vrijwel identiek zijn. Het zoeken aan
de hand van het Metis-ID is mogelijk in de hulplijsten bij de menu opties:
Resultaten – registreren
Resultaten – raadplegen / wijzigen / overzichten
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