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Projekttitel Linked, Open & Social – FFU-biblioteket version 2.0 

Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk 

Kort beskrivelse af 
projektet 

Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne 
sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0, linked open 
data og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og 
viden om disse områder.  
 
Projektet består af fire hovedelementer: 
 
Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker 
 
Spor 2:  Projektet undersøger, tester og formidler, 
hvorledes  

(a) en dansk forskningsdatabase (Pure) kan 
transformeres til Linked Open Data og 
præsenteres via en portal i det globale VIVO-
netværk   

(b) en sådan åben VIVO-forskningsdatabase  kan 
fremvise Altmetrics via en integration med 
Altmetric.com 

(c) VIVO og Linked Open Data kunne spille en rolle i 
fremtiden for Den Danske Forskningsdatabase 

 
Spor 3: Brug af Linked Open Data i 
forskningsbibliotekernes katalogisering og formidling. 
Kilder, værktøjer og metoder for berigelse af 
katalogisering undersøges og afprøves. Der afdækkes 
behov for og udvikles formidlingstjenester der baserer 
sig på brug af Linked Open Data. 
 
Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til 
interessenter 
 

Status i forhold til 
tidsplan 
- Hvornår er projektet 

startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  

- Har projektet fulgt den 
godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 

- Forventes det, at 
projektet fremover vil 
følge tidsplanen? 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det 
afsluttet?  
 
Den indledende planlægning er startet op i april 2015 
iht. ansøgningen.  
 
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, 
hvorfor? 
 
Spor 1:  
Ja tidsplanen er fulgt 
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Spor 2:  
Opstart som planlagt i Q2 2015; forventes afsluttet som 
planlagt i Q2 2017. 
 
VIVO-prototypen baseret på PURE-data og med 
integration af altmetrics er nu klar til testfasen. Denne 
indledes med en workshop den 23.11.2016, som en 
forløber til den store DEFF-konference den 24.11.2016. 
Her introduceres deltagerne dels til VIVO som sådan 
(ved to udenlandske eksperter) og dels til DTU 
PURE2VIVO prototypen og dens testprogram.  
 
Den funktionelle test slås sammen med usability testen 
for at kompensere for det længere tids- og 
konsulentforbrug til at bygge prototypen (jf. foregående 
statusrapport). Herved holdes såvel den oprindelige 
tidsplan, som det oprindelige budget, idet det meste af 
de 72 Kkr., budgetteret som løntilskud til usability test, i 
stedet anvendes til dækning af øgede konsulentudgifter. 
 
Spor 3:   
Katalogiseringstemaet følger tidsplanen og leverer LOD-
data til brug for Serviceforbedring, som er i gang. Som 
følge af frafald af deltagende institutioner er tidsplanen 
udvidet. 
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
 
Spor 1: Ja, spor 1a og 1b blev afsluttet i august 2016 
ved en fælles workshop. 
 
Spor 2:  Ja, Det forventes, at spor 2 afsluttes helt 
ultimo Q2 2017. 
 
Spor 3:  Det forventes at spor 3 vil afsluttes i Q2 2017, 
som udmeldt i forbindelse med ændret 
deltagersammensætning (godkendt af DEFF i e-mail 
7.9.2016). 
 

Status på budget 
- Har der været 

afvigelser i forhold til 
det godkendte budget? 

- Forventes der 
afvigelser fremover? 

- Forsinkelser i opstartsfasen betyder, at der er 
benyttet færre lønudgifter end budgetteret 

- Frafaldne institutioners budgetandel anvendes af 
den tilbageværende, jf. godkendelse fra DEFF i e-
mail 7.9.2016. 

- Beløbet forventes anvendt i den efterfølgende 
realisering af planen. 

- Spor 2: Det meste af de 72 Kkr., oprindeligt 
budgetteret som løntilskud til usability test, 
anvendes i stedet til dækning af øgede 
konsulentudgifter ifm. etablering af prototypen (jf. 
forrige statusrapport) 
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Status på leverancer 
- Hvilke 

milepæle/leverancer er 
opnået det sidste halve 
år? 

- Har der været 
afvigelser i forhold til 
de planlagte 
milepæle/leverancer? 

- Hvilke 
milepæle/leverancer 
forventes opnået det 
næste halve år?  

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve 
år? 
 

Spor 1: 
Afsluttende workshop er afholdt. 
 
Spor 2: 
Kontrakten specificerer to leverancer for dette spor - F 
og G: 
F. Der etableres to danske VIVO prototyper baseret pa ̊ 

Pure – baseret på to forskellige integrationsstrategier 
men begge med Altmetrics integration - i fuld 
pilotdrift og med brugeradgang for alle, i og udenfor 
projektet 

G. Der gennemføres tekniske såvel som funktionelle 
tests af VIVO portalen og udfordringer, muligheder 
og omkostninger vurderes. 

 
Vedr. F: Protypen frigives til test ifm. VIVO wortkshop 
den 23.11.2016 
Vedr. G: Testen løber fra 23.11.2016 og tre måneder 
frem til ultimo februar 2017. Herefter opsummeres 
testen i marts 2017 og projektet er således klar til 
afsluttende workshop i april/maj 2017. 
 
 
Spor 3: 
Stabiliseret metode for katalogisering med LOD-
baserede autoritetsdata. Første iteration af løsning for 
serviceforbedring; testing. Datamodel til schema.org-
publicering.    
-  

Har der været afvigelser i forhold til de planlagte 
milepæle/leverancer? 
 
Spor 1: Nej 
 
Spor 2: Prototypen er blevet forsinket, men forsinkelsen 
indhentes således at sporet og projektet overholder den 
samlede tidsplan. 
 
Spor 3: Serviceforbedringstemaet forsinket, som 
tidligere meddelt, men i gang. 
 
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste 
halve år? 
 
Spor 1:  
Er afsluttet. 
 
Spor 2: 
Workshop 1 den 23.11. 2016 = frigivelse af prototype 
Test og opsummering af denne. 
Afsluttende workshop i april/maj 2017. 
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Spor 3: 
Usability-tests ikke planlagt, afventer FE-udvikling. 
Koordinering med lokal autoritetsbase afventer lokal 
udvikling. 
Stabiliseret metode for katalogisering med LOD-
baserede autoritetsdata. Færdigstille behovsanalyse og 
prototype for serviceforbedring. Forberede data til 
schema.org-publicering. 
 

Kort tekst til 
projektbanken  

Kontakt sekretariatet 
ved spørgsmål Hani 
Naboulse hna@slks.dk 

I Spor 1 er afholdt afsluttende workshop i august. 
 
Spor 2 ”Linked Open Data og Altmetrics til 
forskningsformidling” er et pilotprojekt, der ser på 
hvordan data i en proprietær dansk forskningsdatabase 
(Pure) kan transformeres til Linked Open Data (LOD) og 
dernæst præsenteres i en portal baseret på VIVO, det 
globale open source software til forskningsformidling?  
Hvordan gøres dette bedst? Hvordan bliver 
brugerfunktionaliteten og brugervenligheden?  
Hvordan integreres en sådan åben VIVO-portal med 
Altmetrics baseret på de sociale medier? 
Kan VIVO og Linked Open Data spille en rolle i fremtiden 
for Den Danske Forskningsdatabase? 
 
Spor 2 afholder den 23.11.2016 en VIVO workshop, 
hvortil ikke bare projektpartnerne, men alle i DEFF-
landskabet inviteres. Her igangsættes testen af den 
udviklede prototype. Det hele rundes af med en  
afsluttende workshop i april/maj 2017, hvorefter 
projektet afrapporteres. 
 
Spor 3: 
Sporet køres videre i KB-regi, men med fokus på almene 
værktøjer og services (godkendt af DEFF 7.9.2016). 
Katalogiseringstemaet stabiliserer metoder for lokal brug 
af LOD-baserede autoriteter. Der er fundet en model for 
serviceforbedring, og der fortsættes med protoyping af 
dette. Udvidet information fra poster baseret på 
personidentiteter er i produktion i KBs discoverysystem. 
Aktiviteterne i sporet gik i gang i Q2 2015 og forventes 
færdig inden for den generelle tidsplan. 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne 

publicere en kort 
informerende artikel 
om projektets status. 
Du bedes redegøre for 
de vigtigste 
erfaringer/resultater, 
der kan have interesse 

I spor 1 er afholdt afsluttende workshop i august. 
 
Spor 2 ”Linked Open Data og Altmetrics til 
forskningsformidling” er et pilotprojekt, der ser på 
hvordan data i en proprietær dansk forskningsdatabase 
(Pure) kan transformeres til Linked Open Data (LOD) og 
dernæst præsenteres i en portal baseret på VIVO, det 
globale open source software til forskningsformidling?  
Spor 2 afholder den 23.11.2016 en VIVO workshop, 
hvortil ikke bare projektpartnerne, men alle i DEFF-
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2016  

for andre DEFF-
interessenter. Kom ind 
på fremskridt og 
eventuelle udfordringer 
I oplever. Inkludér evt 
henvisninger til 
medieomtaler og 
beretninger fra 
tidligere samt 
invitation til 
kommende 
arrangementer 
relateret til projektet. 

landskabet inviteres. Her igangsættes testen af den 
udviklede prototype. Det hele rundes af med en 
afsluttende workshop i april/maj 2017, hvorefter 
projektet afrapporteres. 
 
Spor 3 køres videre i KB-regi, men med fokus på almene 
værktøjer og services, som følge af frafald af deltagende 
institutioner (godkendt af DEFF 7.9.2016). 
Katalogiseringstemaet stabiliserer metoder for lokal brug 
af LOD-baserede autoriteter. Der er fundet en model for 
serviceforbedring, og der fortsættes med protoyping af 
dette. Udvidet information fra poster baseret på 
personidentiteter er i produktion i KBs discoverysystem. 
 
 


