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1. Nuværende projektejer?
Kontorchef Mogens Sandfær, DTU Forskningsanalysekontoret
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Ingen ændringer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Status i forhold til tidsplanen
−
−
−

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?

−

Den indledende interne planlægning igangsat i januar 2017. Formelt kick-off møde for hele projektgruppen samt projektstyregruppemøde afholdt den 15. marts 2017. Fuld projektaktivitet siden da. Projektet forventes planmæssigt afsluttet i udgangen af 2018
Der har været mindre justeringer, dog intet der har betydning for leverancer eller fremdrift
Ja, projektet vil følge tidsplanen med allerede skemalagte aktiviteter for alle fire WP’s i
overensstemmelse med tidsplanen.

−
−

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
−
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

−
−

Ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget og ingen planlagte afvigelser
Alle projektmidler forventes brugt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 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?
Afholdt fælles projektmøde den 11. december 2017 (WP1)
Afholdt styregruppemøde den 11. december 2017 (WP1)
Projektarbejde for 2017 er gennemført i tre analysespor med fokus på hhv. dashboardvisualisering, netværksvisualisering og dataklargøring/-visualisering (WP2)
Projektarbejde for 2018 igangsat i tre spor med fokus på hhv. statistisk analyse, tekstanalyse og ledelseskommunikation

Side 2

−
−
−
−
−
−
−

Anden training workshop afholdt d. 12. dec. 2017 på KUB Frederiksberg med ca. 35
DEFF-deltagere (WP2)
Præsentation af arbejdssporets arbejde på den eksterne hjemmeside (Libguide) (WP2)
VIVO-platformens modul til sampubliceringsanalyse er testet i projektgruppen, og der er
samlet op på tilbagemeldingerne fra testen (WP3)
Der arbejdes p.t. med tilpasning af design og funktionalitet samt import af yderligere data
(WP3)
Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien er der udarbejdet kommunikationsplan for
2018 (WP4)
Der kommunikeres og formidles løbende bl.a. via eksternt projektsite
(http://libguides.sdu.dk/roi-av), deff.dk, diverse mailinglister, artikler samt via Twitter på
#roiav (WP4)
Planlægning af den afsluttende konference den 3. oktober er påbegyndt (WP4)
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Der har ikke været nogen afvigelser

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?
Fælles projektmøde den 18. juni 2018 (WP1)
Styregruppemøde den 18. juni 2018 (WP1)
Færdiggørelse af anden runde projektarbejde (WP2)
Dokumentation af projektarbejde på intern og ekstern hjemmeside (WP2)
Afholdelse af tredje training workshop i Odense d. 29. maj 2018 (WP2)
Forberedelse af konference 3. oktober 2018 (WP2)
VIVO-platformens modul til sampubliceringsanalyse testes af projektets advisory board og
en række fremtidige brugere af platformen på DTU (WP3)
VIVO-platformens modul til sampubliceringsanalyse sættes i drift på DTU (WP3)
Projektet præsenteres ved den årlige internationale VIVO-konference i juni 2018 (WP3)
Løbende kommunikations- og formidlingsaktiviteter (WP4)
Detaljeret planlægning af afsluttende konference den 3. oktober 2018 (WP4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

