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1. Projektejer samt projektdeltagere 

Ansøger:		
Marianne	Lykke,	Professor	
mlykke@hum.aau.dk	
Rendburgsgade	14,	9000	Aalborg	Universitet	
Medansøger:		
Aalborg	Universitetsbibliotek	(AUB)	og	Ph.	D.	Studerende	Sarai	Løkkegaard,	Aallborg	Universitet		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 
Digitale	visitkort	som	grundlag	for	videns	spredning	til	erhvervslivet	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hvilket indsatsområder fra DEFF’s strategi hører projektet under? 
Indsatsområde	VI	Forskningsbaseret	viden	ud	til	danske	virksomheder. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Projektbeskrivelse 
Det	overordnede	mål	for	projektet	er	at	udvikle	et	interaktivt	interface	til	universiteternes	forsknings-
resistreringsdatabaser,	med	det	mål	at	bruge	interfacet	til	at	dels	at	formidle	universiteternes	viden	
og	forskningsaktiviteter	til	små-	og	mellemstore	virksomheder,	dels	skabe	mulighed	for	interaktion	og	
vidensudveksling	mellem	universiteter	og	SMEer.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Redegør for, hvordan I har opfyldt de konkrete projektmål, som blev specificeret i 
projektansøgningen 
Første	step	i	projektet	var	gennemførelse	af	en	situationsanalyse	af	otte	nordjyske	SMV’s	informati-
onspraksis	med	henblik	på	at	opnå	indsigt	i,	hvordan	SMV’er	søger	og	anvender	information	og	viden	i	
forbindelse	med	daglige	arbejdsopgaver,	innovation	og	udviklingsarbejde.	I	næste	step	omsatte	vi	si-
tuationsanalysens	resultater	til	et	koncept,	som	vi	kaldte	digitale	visitkort.		
Den	konkrete	projektansøgning	samt	tillægsansøgning	dækkede	udgifter	i	forbindelse	med	design	og	
kodning	 af	 et	 responsivt	 interface,	website	 og	 database	 over	 forskere,	 forskningspublikationer	 og	 -
projekter	samt	ekstern	relateret	information.	Interfacet	blev	nyudviklet	i	projektet,	herunder	den	di-
rekte	link	og	adgang	til	universiteternes	PURE	forskningsdatabaser.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Affrapportering vedr. VirksomViden: DEFF.2015-0051 og DEFF.2016-0001 
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6. Har projektet overholdt sine målsætninger for dokumentationen af målopfølgnin-
gen? 
Ja,	projektet	har	overholdt	sin	målsætning.	Interfacet,	der	i	løbet	af	processen	blev	omdøbt	fra	Digitale	vi-
sitkort	til	VirksomViden,	er	blevet	designet,	kodet	og	implementeret	i	løbet	af	projektperioden.	Ved	pro-
jektafslutning	er	interfacet	klart	til	at	blive	testet	af	SMEere	i	Nordjylland.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Beskriv hvordan projektet har løst sin(e) problemstilling(er), der berører større dele 
af fag-, forsknings- og uddannelsessektoren. Hvordan har projektet haft en effekt 
på/for sektoren som helhed efter afslutning?  
Indtil videre er interfacet er blevet præsenteret gennem en forskningsartikel og mundtlig prpæsen-
tation ved den internationale University-Industry Konference (UIIN) i Adelaide, Australien, i februar 
2017. Konferencen er en årlig konference, hvor interessenter fra universiteter, erhvervsliv og soft-
wareudviklere mødes for at erfaringsudveksle omkring strategier og teknologier til vidensudveks-
ling mellem universiteter og erhvervsliv. Konferencen i Adalaide havde deltagere fra både KU, AU, 
SDU og flere danske professionshøjskoler. Præsentationen blev meget positivt modtaget med 
mange spørgsmål. Efter præsentation kom henvendelser fra flere universiteter, herunder SDU, 
omkring sparring og samarbejde. Når evaluering er gennemført i løbet af efteråret 2017, vil Virk-
somViden blive præsenteret ved lignende konferencer, herunder vil vi søge at få præsenteret 
VirksomViden i relevante DEFF fora. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Hvilke personer eller institutioner fra projektets målgruppe har projektet nået?  
Se	ovenfor.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan har I formidlet resultaterne af projek-
tet? 
Se	ovenfor.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Hvilke tiltag er gjort, for at I sikre projektets leverancer i en driftsfase/give projektet 
en blivende effekt?  
Projektet	er	et	samarbejde	med	AUB	og	Aalborg	Universitet,	og	det	vil	blive	videreført	i	dette	regi.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 
Projektet	har	overholdt	tidsplan.	Interfacet	var	færdigudviklet	November	2016.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 
Projektet	har	overholdt	de	budgetterede	rammer.	Se	venligst	det	relaterede	regnskab	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


