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Status

• Prosjektets nettside:
• https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv

• Planlagt overgang til NVA neste sommer:
• https://www.unit.no/aktuelt/nasjonalt-vitenarkiv-ny-losning-planlegges-satt-i-full-drift-

sommeren-2022

https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv
https://www.unit.no/aktuelt/nasjonalt-vitenarkiv-ny-losning-planlegges-satt-i-full-drift-sommeren-2022


Status - Cristin

• Cristin applikasjon og database skal legges ned

• Cristin-utvikling satt på hold i påvente av Nasjonalt vitenarkiv (NVA)
• https://www.cristin.no/aktuelt/nyhetssaker/2021/cristin-utvikling-satt-pa-hold-i-pavente-

av-nasjon.html

• All funksjonalitet vi ønsker å ha med videre flyttes til NVA/Cris, evt annet egnet 
sted

• All data vi ønsker å ha med videre flyttes til NVA/Cris, evt annet egnet sted

• Arbeidet sees i sammenheng med Tilde (prosjekt, person, organisasjon)

https://www.cristin.no/aktuelt/nyhetssaker/2021/cristin-utvikling-satt-pa-hold-i-pavente-av-nasjon.html


Status – NVA/Cris

• Ressurstyper – Cristin/Brage evt. nye

• NVI – eget punkt

• Sentralimport – eget punkt

• DUCT – har gjennomført proof-of-cocept

• Cristin-API skal fungere videre, det lages nytt API i NVA

• Migrering av resultater fra Cristin til NVA – 700 000 resultat ligger på test

• Person, prosjekt og organisasjon videreføres (Tilde-prosjektet)
• Funksjonalitet fra Cristin flyttes til NVA (dvs registreringsskjermbilder)

• Innlogging – planlegges samme muligheter som i Cristin



Status NVA - brukerinnvolvering

• En bruker i produksjon: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

• Nye pilotbrukere på vent til NVA har gått over til Cristin sitt personregister

• Referansegruppe:
• https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-referansegruppe

• 12 eksterne fag-personer

• Testinstitusjoner:
• https://frontend.test.nva.aws.unit.no/

• 26 institusjoner har tilgang

• https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-testinstitusjoner

Ønsker flere testbrukere!

https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-referansegruppe
https://frontend.test.nva.aws.unit.no/
https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-testinstitusjoner


Status - framdrift

• Vi ligger etter prosjektplan

• Har bygd mye basisfunksjonalitet som gir et bra grunnlag

• Jobbet mye bygging/utrulling/test (DevOps)

• 4 miljø som kjører i sky (billigere drift)

• Gjort en del proof-of-concept på (migrering, DUCT, API++)



STATUS FUNKSJONALITET
Rask gjennomgang av ferdig funksjonalitet 

(noe er kun på utvikling, snart på test/produksjon)



Førstesiden

• Førsteside lister ut siste ressurstyper

• Enkelt søk
• Kan søke på forfatter, sammendrag, tittel++

• Søkefasett: kun ressurstyper

• Sortering: første versjon (ikke mulig å sortere på tittel++)

• Plan: forbedre søk, søkefasetter, sortering, design





Innlogging

• Støtter innlogging med Feide

• Må knytte Feide-innlogging med Forfatter ID i NVA sitt forfatterregister. Blir 
endring når integrasjon med Cristin personregister er på plass

• Mulighet til å knytte seg mot sin ORCID
• Dette gjør det lettere å tilknytte riktig forfatter til registreringen

• Lettere for institusjoner å bruke API'et mot egne ansatte

• Plan: støtte andre typer innlogging (samme som Cristin?, HelseID?)



Registrering - start

• Støtter å starte med lenke (DOI eller annen lenke) (egenarkivering)

• Støtter å starte med fil (publisering)

• Plan: Starte med blankt skjema





Registrering - ressurstyper

• Ressurstyper:
• Publikasjon i tidsskrift, magasin eller avis (artikkel i tidsskrift, kronikk, kommentar, 

bokanmeldelse, leder, korrigendum)

• Bokpublikasjon (monografi, antologi)

• Rapport (forskningsrapport, policyrapport, arbeidsnotat, annen rapport)

• Studentoppgave eller avhandling (bacheloroppgave, masteroppgave, doktoravhandling, 
annen studentoppgave)

• Del av bok eller rapport (kapittel i antologi, innledning, sammendrag av 
konferansepresentasjon)

• Plan: Presentasjon, mediebidrag, kunstnerisk utviklingsarbeid











Mine registreringer (registrator)

• Liste ut upubliserte registreringer (som du har registrert)
• Vis, Endre, Slette

• Liste ut publiserte registreringer (som du har registrert og har fått publisert)
• Vis, Endre

• Lenke til din offentlige profil





Mine meldinger (Registrator)

• Liste ut meldinger som du har sendt

• Liste ut svar du har fått på meldinger





Profil

• Min Profil (kan kun sees og editeres av deg)
• Lister ut brukerinformasjon

• Mulighet for å knytte til sin ORCID

• Mulighet for å legge til / slette organisasjons-tilhørighet

• Lister ut roller

• Lenke til åpen profil

• Åpen profil (lenkes til fra Landing Page)
• Evt. lenke til ORCID, liste over tilhørigheter (fra Min Profil)

• Utlisting av registeringer du er medforfatter på

• "Automagisk CV-funksjon" (NVA må tilby resultater, evt. funksjonalitet)
• https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-

vurdering-i-akademiske-karrierelop/

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-vurdering-i-akademiske-karrierelop/




Min arbeidsliste (Kurator)

• Arbeidsflyt i forbindelse med DOI-forespørsler
• Tildele DOI, avvise

• Arbeidsflyt i forbindelse med brukerstøtte til registrering
• Svare på brukerstøtte-henvendelser

• Plan: utvide arbeidslisten med
• Godkjenning av registreringer før publisering (metadata eller fil)

• Eierskifte





Min institusjon (administrator)

• Lister ut navn og kortnavn vi har registrert. Vi kommer til å bruke dette i 
applikasjonen senere

• Plan: utvide med konfigurasjonsdata for din institusjon (f.eks automatisk 
rolletildeling)





Brukere (administrator)

• Mulighet for å tildele roller:
• Administrator

• Kurator

• Redaktør

• Registrator (automatisk tildeling i dag)





Redaktør

• Valg av vokabular

• Publiseringsstrategi

• Plan: Lever NVI-rapport





Forbedring av sentralimport

• Startet et prosjekt for å forbedre dagens Cristin-sentralimport

• To-delt fokus
• Gi institusjonene tilgang på posten tidligere

• Se på funksjonalitet i vår importapplikasjon

• Bedre kvalitet på postene
• Finne ut hva som er problemet

• Forbedre importapplikasjon / endre arbeidsprosess internt



Videre arbeid

• Design/arbeidsflyt/tegne nye skjermbilder
• Ta i bruk Cristin-personregister
• Flere innloggingsmuligheter
• Forbedre Cristin sentralimport
• Nye publiseringstyper: presentasjon, mediebidrag og kunstnerisk utviklingsarbeid
• Arbeidsflyt: godkjenning av metadata/filer og eierskifte (arbeidsliste)
• Melde inn nye kanaler til kanalregisteret
• Opprette/endre prosjekt
• Implementere ny NVI prosess
• Sentralimport i NVA
• Tilrettelegge for økt gjenfinning (Google etc.)
• Importere studentoppgaver fra eksamenssystem
• Program for Cristin-migrering
• Program for Brage-migrering
• Utveksling av data med OpenAIRE, Oria og andre



NY PROSESS FOR NVI RAPPORTERING



Forslag til ny prosess for NVI-rapportering

Unit bad spesielt om tilbakemelding på disse 5 punktene:

1. Roller/rettigheter som er relevante i NVI-rapporteringen

2. Fordeling av arbeidsbyrden for sampublikasjoner med utgangspunkt i 
korresponderende forfatter – frivillig, kun en anbefaling

3. Utforming av brukergrensesnitt for bedre metadatakvalitet

4. Funksjoner for kontroll av NVI-publikasjoner

5. Funksjoner for ferdigstilling av institusjonens NVI-rapportering – bekreftelse 
og kvittering 



3. Utforming av brukergrensesnitt for bedre 
metadatakvalitet

Formålet er både å redusere behovet for retting av feil, og å gjøre kontroll mer 
intuitiv. Både for egenregistrerte og importerte registreringer. 

Gjøres ved:

- Presise betegnelser for å beskrive form/type/innhold

- Angivelse av om publikasjonen er fagfellevurdert og presenterer ny original 
forskning (Ja/Nei)

- Informasjon i brukergrensesnittet om registreringen innfrir krav til NVI-
rapportering eller ev. hvorfor ikke

- Begrensinger mhp å koble kapittel i antologi og antologi

- Publiseringskanal må hentes ved oppslag i Kanalregisteret





4. Funksjoner for kontroll av NVI-publikasjoner

En betydelig andel av de skriftlige og muntlige innspillene vi har fått trekker fram 
institusjonens ønske eller behov for selv aktivt å kunne godkjenne alle 
publikasjoner institusjonen skal rapportere til NVI

=> NVA må ha en arbeidsprosess eller sakstype for aktiv godkjenning, ikke kun 
funksjoner for kontroll og redigering



Arbeidsprosess for godkjenning av NVI-publikasjoner

• Kun institusjoner som får økonomisk uttelling for publiseringspoeng skal delta i 
prosessen med godkjenning av publikasjoner

• Sampublikasjoner må godkjennes av alle institusjoner som har forfattere på 
publikasjonen

• Kurator får tilgang til liste med registreringer som innfrir rapporteringskravene 
og som viser progresjonen i prosessen:

1. De som er godkjente

2. De som er delvis godkjente

3. De som enda ikke er godkjente

4. Tvister

• Kurator kan åpne, se på status og/eller godkjenne registreringer i lista



Hvem kan redigere hva

• Registrator skal kunne redigere fram til publikasjonen er godkjent av minst en 
institusjon

• Kurator ved registrators institusjon/enhet kan redigere uten begrensninger

• Kurator ved berørte institusjoner kan endre tilhørighet for forfatter som er lagt 
inn med tilhørighet til egen institusjon ved å:

1. Endre til riktig enhet ved egen institusjon

2. Endre til riktig institusjon

• Som en del av brukerdialogen i prosessen, kan Kurator ved en berørt institusjon 
sende rettemelding til Kurator ved registrators institusjon



Konsekvenser av redigering

• Hvis du endrer metadata for en publikasjon som enda ikke er godkjent slik at 
den ikke lenger innfrir rapporteringskravene, vil du få en advarsel før lagring. 

• Hvis du endrer metadata for en delvis godkjent publikasjon slik at fordelingen 
av publiseringspoeng endres og godkjenning derfor må gjøres på nytt, skal du få 
en advarsel før lagring

• Hvis du endrer metadata for en godkjent publikasjon slik at den ikke lenger 
innfrir rapporteringskravene, skal du få en advarsel før lagring. I tillegg skal alle 
institusjoner som har godkjent den bli varslet



Arbeidsflyt før publisering

Regler for publisering bestemmes av den enkelte institusjon. 

Alternativene er:

1. Registrator publiserer uten godkjenning av Kurator

2. Registrator kan kun registrere. Metadata, filer og lisenser må godkjennes av 
Kurator før publisering

3. Registrator publiserer metadata, mens filer og lisenser må godkjennes av 
Kurator før publisering



Takk for oss!
Ta kontakt: terje.hellesvik@unit.no


