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Bakgrunn for prosjektet

• Prosjektet ble startet opp i 2019

• Forbedre og sikre raskere import av resultater på ny plattform (skytjeneste)

• Nedlegge gamle importtjenesten i Cristin (WebObjects)

• Tilrettelegge for flere importkilder i fremtiden



Fordeler med Sentralimporten

• Tjenesten bruker maskinlæring for:
• Identifisering av person

• Identifisering av forfatteradresse

• DOI brukes for duplikatsøk
• Også mulig for manuell søk (tittel, person og år) i applikasjonen

• Kobler Cristin-person med:
• Scopus EID 

• Orcid 

• Importør kan endre kategori for en publikasjon

• Importør kan endre publikasjonskanal



Fordeler med Sentralimporten forts.

• Tar med informasjon om korresponderende forfatter (vises ikke i dagens Cristin)
• Scopus har akkurat lansert mulighet for flere korresponderende forfattere

• Vil på sikt også ta med finansiering (Scopus-oppdatering)

• Nye publikasjonskanaler fra Scopus blir overført til NSD via API 
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Status per i dag

• Fase 1 av Sentralimporten ble levert i juni 2020

• Fase 2 har startet opp med fokus på Elastic Search (oktober 2020)

• I tillegg arbeides det samtidig med feilretting og forbedringer av tjenesten

• Utredes i tillegg hvordan Sentralimporten i fremtiden skal kobles og kunne  
levere data til Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)



Status for import

• Per i dag har vi en stor backlog av resultater 

• Vi arbeider med å komme ajour, men kan måtte prioriere enkelte typer 
publikasjoner

• Tjenesten leverer i dag ikke bøker eller bokkapitler
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