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Projekttitel Digitale visitkort som grundlag for 

vidensspredning til erhvervslivet 

Kontaktperson & -email: Marianne Lykke, mlykke@hum.aau.dk 

Kort beskrivelse af projektet  

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? 

Projektet blev startet op umiddelbart efter bevilling 
i november 2015. Første step var udarbejdelse af 
samarbejskontrakt med web-udviklingsfirmaet 
Klean i Århus, der forestår den tekniske udvikling 
af de digitale kort. Næste step var afholdelse af 
innovationsworkshop med små- og mellemstore 
virksomheder i Nordjylland. Workshoppen tog 
udgangsounkt i Situationsanalysens resultater, og 
målet var at videreudvikle mål og ideer for 
kortene. Workshoppen blev afholdt i januar 2016. 
Workshoppen var vellykket, og på basis af 
resultaterne blev en første version af kortene 
udviklet. Kortene, der har karakter af en webside, 
der fungerer som interface til PURE databasen, har 
nu fået navnet VirksomViden. Sitet blev 
usabilitytestet med medarbejdere fra 4 
nordjyskevirksomheder i februar. I løbet af marts 
blev VirksomViden videreudviklet, ligesom endnu 
en iteration af usability test blev gennemført. 
Status er nu, at Klean er ved at planlægge den 
endelig kodning af VirksomViden. Under processen 
blev det klart, at der er nødt til at ske en mindre 
value-adding af PURE databases indhold i form af 
populærvidenskabelige beskrivelser og nyt 
emneordssystem. Dette arbejde vil ske i løbet af 
maj måned, hvorefter den færdige version kan 
færdigudvikles. P.t. pågår planlægning af 
evalueringsarbejdet, der er planlagt til at foregå i 
august-september 2016. Evaluerign vil ske med 
nordjyske erhvervs- og netværkscentre. 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

P.t. følger projektet budgettet. Workshoppens 
resultater har medført udvidelser i forhold til det 
oprindelige koncept. Klean er ved at foretage de 
endelige beregninger af kodning. De forventer, at 
udvidelser kan ske indenfor for de eksisterende 
budgetrammer. 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er 

Ingen afvigelser. Se procesbeskrivelse ovenfor. 
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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?  

Kort tekst til projektbanken  
Kontakt sekretariatet ved spørgsmål 
Hani Naboulse hna@slks.dk 

 

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 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. 

 


