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«Nye» og «gamle» Cristin

• 2 systemer – et nytt og et gammelt

• Samme brukernavn og passord 

• Samme database (samme informasjon) – litt forskjell på hva som vises

• I nytt system kan du registrere/redigere
• Prosjekter

• Resultater

• I gammelt system må du
• Kontrollere NVI-publikasjoner

• Administrere personer



Skal jeg bruke nye eller gamle Cristin?

• Vi anbefaler sterkt å bruke nye Cristin for arbeid med resultater og prosjekter

• Hvorfor: 
• Direkte kobling mot Forskningsrådets rapporteringsportal

• Mindre «kluss» mellom to systemer  

• Enklere  

• Men noen ting må du fortsatt gjøre i det gamle: 
• NVI-kontroll

• Laste ned NVI-kontrollrapport for å sende til support@cristin.no

• Administrasjon av personer og brukere

• Noen få resultatkategorier må fortsatt registreres i det gamle systemet



Forskere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere prosjekter

• Søke alle resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Superbrukere

Nye Cristin

• Søke, registrere og redigere prosjekter

• Søke alle resultater

• Registrere og redigere
• Foredrag og postere

• Tidsskriftsartikler

• Bøker

• Rapporter

Gamle Cristin

• Arbeid med NVI-rapportering

• Brukeradministrasjon

• Redigere egen personprofil

• Registrere og redigere
• Mediebidrag

• Produkt

• Kunstnerisk utvikling

• Nettsider



Forventninger til superbruker

• Superbruker
• Er førstelinjehjelp for forskere

• Overholder frister

• Kontakter hverandre for dialog om tvilstilfeller der dere samarbeider
• Se oversikt over superbrukere

• Har ansvar for at personinformasjon ved min institusjon er korrekt

• Unit 
• Koordinerer NVI-rapporteringen

• Veileder om rapporteringsinstruksen

• Svarer på henvendelser til Cristin-brukerstøtte

• Hjelper til å gjøre ting dere ikke har tilgang til å gjøre selv i Cristin

https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html


ADMINISTRASJON AV PERSON



Sjekkliste for registrering

• Du må ha rettigheten til å registrere personer – kan kun gis av Cristin

• Du må ha fødselsnummeret til den du skal registrere
• D-nummer fungerer på lik linje som fødselsnummer

• AlternativID som passnummer kan brukes, men da vil ikke personen kunne logge seg på 
Cristin – brukes kun for å få uttelling i NVI-sammenheng

• Send aldri fødselsnummer på e-post!

• Automatisk overføring av persondata
• Evt feilkilde må rettes hos institusjonen som sender dataene



De ulike menyene for personadministrasjon

• Brukerroller
• Endring av passord for andre ved min institusjon (nye Cristin har «glemt passord»-

funksjonalitet)

• For tildeling av superbrukerrettigheter

• Personer/ansettelser
• Navnesøk – alle personer som har/hatt tilknytning til min institusjon

• Person/Bruker/Ansettelse
• Søk på fødselsnummer for registrering av ny person

• Mitt forfatternavn
• Navn slik det vises på en publikasjonsregistrering

• Gjelder kun i «gamle» Cristin



Administrasjon av person

DEMO



BRUKERSTØTTE



Hjelp til selvhjelp

• Cristin.no
• Superbrukersider: https://www.cristin.no/superbrukersider/

• Forskersider: https://www.cristin.no/forskersider/

• Veiledninger: https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/

• Instruks og veiledninger knyttet til NVI: https://www.cristin.no/nvi-rapportering/

• Oversikt over superbrukere ved alle institusjoner: 
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html

• Send spørsmål til support@cristin.no

https://www.cristin.no/superbrukersider/
https://www.cristin.no/forskersider/
https://www.cristin.no/ressurser/veiledninger/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/
https://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html
mailto:support@cristin.no
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