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Utvikling i datautlevering fra CRIStin 



Datautlevering/-tilgang i 

det daglige 

• Data på personnivå for 

egen institusjon samt 

aggregert data for 

andre institusjoner 

• Automatisk oppdatert, 

men ikke live 

• Gjenbruk 

 

 

 

TABLEAU SERVER 

Datautlevering til 

spesielle formål 

• Mye data som regel 

for alle institusjoner 

• Engangsbruk 

• Krever søknad  

• Manuell behandling 

• Forutsetter ofte utvidet 

kommunikasjon i 

forveien (møter, 

telefonsamtaler, 

korrespondanse) 

 

 

 

FORESPØRSEL 

Datatilgang i en 

arbeidsflyt 

• Stadig oppdatert 

• Nødvendig å kunne 

gå til og fra 

listen/rapporten 

 

 

 

CRISTIN (2.0) 

Hvordan få ut data fra CRIStin? 



• Tilgang til data fra CRIStin-basen 

• Daglig oppdatert data 

• Web-basert tilgang, pålogging med FEIDE eller egen brukertilgang 

• Filtreringsmuligheter, sammenligningsmuligheter 

• Stadig utvikling av nye rapporter, fleksibelt verktøy 

• Mulighet for å «lese» rapporter eller «lage» egne 

• Kurs for alle brukere 

• Antall brukere per institusjon: 1-3, opptil 8 på større institusjoner 

Utlevering av CRIStin-data med Tableau Server 

= DUCT 
 



Ferdig rapport eller lag din egen 



 

• NVI-data med alle undernivåer, inkludert persondata  

• Samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid 

• Samarbeid med data om samarbeidende institusjoner 

• Forskningsresultater 

• Strukturdata 

• Finansieringskilder 

• Prosjektdata 

Utlevering av CRIStin-data med Tableau Server 

DUCT 



Trenger min institusjon DUCT? 

Man trenger kun CRIStin-applikasjonen for å fullføre NVI-

rapporteringen. 

 

• Har institusjonen en stedstruktur i CRIStin? 

 

• 144 institusjoner i CRIStin, er din blant de 100 største (ca)? 

 

• Er din institusjon spesielt interessert i å sammenligne seg 

med andre eller følge med på CRIStin-data generelt? 

 

• Skal din institusjon fusjoneres inn i en større institusjon? 



Tableau Server Lisenser 

 

• Bestilling 

• Betaling /Fakturering 

• Postering 

• Servicekostnader 

• Administrasjon 



Tableau Server Brukertilgang 

 

• Bestilling 

• Betaling /Fakturering 

• Postering 

• Servicekostnader 

• Administrasjon 

 

 

 



Se under arrangementer på www.cristin.no 

Meld deg på kurs! 

 

 

 

http://www.cristin.no/

