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

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
WP1: Global high-quality analytics data og WP4 Open Research Analytics Platform er slået sammen til ny WP1: Analytics data & Systems. Sammenlægningen er foranlediget af et stort overlap i
opgaverne samt væsentlig gensidig afhængighed i de to WP’s.

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

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?

Projektet havde opstartsmøde den 8. marts med deltagelse af alle projektmedlemmer samt
styregruppe. Projektet forventes afsluttet medio 2020.
−

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

Ja projektet følger den godkendte tidsplan. Opstartsmøder i WP2 og WP5 er dog rykket et
kvartal pga. nyansættelse af videnskabelig assistent. Dette har dog ingen betydning for projektmål eller målopfølgning på disse. Samtlige WP’s er godt i gang.
− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
Ja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Nej
−

Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Ja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Status på leverancer
−

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?

•
•
•
•

WP7: Fælles kick off møde for hele projektet
WP7: 1. styregruppemøde
WP7: 2 WP-statusmøder
WP1-WP6: Opstartsmøder i alle selvstændige Work Packages

Oktober 2018

Side 2

•
•

•

WP1: Udviklet systemfunktion der understøtter lokal kuratering af lokale autoritetsdata.
WP1: Integration af det i DEFF ROI-AV udviklede samarbejdsanalysemodul i form af en
sampublikations-rapportgenerator i VIVO platform
WP1: Påbegyndt test af relevante datasæt, herunder Dimensions
WP2: Påbegyndt review af relevante kvantitative indikatorer for forskningens samfundsmæssige gennemslagskraft med særligt fokus på humaniora og samfundsvidenskab
WP2: Påbegyndt review af relevante impact ontologier og analytiske redskaber, modeller
og værktøjer til indsamling af data, analyse af data samt visualisering og formidling af aktiviteter
WP3: Afdække mulige værktøjer og cases til visualisering og netværksanalyse
WP3: Planlægning af Gephi og Graph workshop i november 2018
WP3: Deltagelse i IEEE Vis 2018
WP5: Påbegyndt undersøgelse og review af muligheder og barrierer for at inkludere Open
Science og Open Data i forskningsanalyse, performancemål og belønningsmodeller
WP5: Påbegyndt review af foreslåede og eksisterende indikatorer for datadeling og Open
Science bl.a. fra Fysik og Biodiversitet
WP6: Kommunikationsplan er udarbejdet og understøtter den eksterne kommunikation
deffopera.dk og Twitter profil lanceret i april 2018
WP6: Planlægning af OPERA partner workshop d. 28. marts på DTU er påbegyndt og annonceret
WP6: OPERA projektet præsenteret med poster ved VIVO konferencen 2018 samt DFFU
Årsmøde
WP6: Månedlig status fra WP’erne på deffopera.dk

−

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Review rapporterne: E, F, O og Q er rykket et kvartal
−

Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

•
•
•

WP1: Analyse af relevante datasæt; Dimensions, Publons etc.
WP1: Påbegynde afdækning af mulighederne for integration af OA data
WP1: Påbegynde analyse af relevante ontologier
WP1: sampublikations-rapportgenerator version 2
WP2: Review rapport af relevante kvantitative indikatorer
WP2: Review rapport af relevante impact ontologier og analytiske redskaber, modeller og
værktøjer
WP3: Teste og udvælge visualiserings- og netværksværktøjer til integration i VIVO
og/eller andre platforme
WP3: Afholde Gephi og Graph workshop november 2018
WP5: Review rapport af muligheder og barrierer for at inkludere Open Science og Open
Data i forskningsanalyse, performancemål og belønningsmodeller
WP5: Review rapport af foreslåede og eksisterende indikatorer for datadeling og Open
Science
WP5: Påbegynde undersøgelse af hvordan og hvilke konkrete data om Open Science aktiviteter kan indgå i VIVO og lignende platforme
WP6: OPERA partner Workshop afholdes den 28. marts 2019
WP6: Løbende ekstern kommunikation via OPERA website og Twitter
WP6: OPERA poster ved Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy November 2018
WP6: Månedlig status fra WP’erne på deffopera.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

