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Tildeling

Tildelingsbrev fra KD på 10,4 millioner til Unit. Med oppdrag om å realisere 
løsning som beskrevet i «Rapport for utredning av nasjonalt vitenarkiv»:

• Ny felles plattform som ivaretar behovene som i dag dekkes av de lokale 
vitenarkivene

• Funksjonalitet i dagens Cristin vil også over tid måtte sees i nær 
sammenheng med den samme plattformen

• Cristin og NVA skal fremstå som et hele og operere på et felles datagrunnlag

• Ingen duplisering av data

• Endre på organisering av arbeidet (prosess og roller) som NVA skal 
understøtte – slik at en utnytter muligheten som NVA gir for å «jobbe 
smartere»



NVA etablerer felles informasjonsmodell

• Unit etablere et vitenarkiv som muliggjør migrering av eksisterende vitenarkiv 
til en løsning med felles metadata – som skal bli grunnlag for NVI-rapportering

• Digitaliseringsstyret har bedt Unit om å startet etablering av Masterdatakilde 
for Person og Prosjekt – noe NVA-utredningen identifiserte behov for

• Målet er at NVA skal erstatte Brage i løpet av 2021 – slik at alle institusjonene 
får en felles informasjonsmodell for publikasjonene i vitenarkivet
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Mulig realiseringsplan



Overordnet prosjektplan

September 2019 - April 2020 (finansiert i revidert statsbudsjett 2019)
• Minimumversjon for utprøving hos et utvalg institusjoner (der data blir bevart)

• Minimumversjon for testing hos et utvalg institusjoner (ta kontakt om dykk vil delta)

April 2020 - årsskiftet 2020/2021 (mangler finansiering)
• Justere løsning i tett dialog med utvalgte institusjoner

• Måle er at NVA skal være klar til bruk for Brage institusjoner (inklusiv import av data)

• Etablere minimumfunksjonalitet for Trinn 1:
(neste to slides)



Minimumsfunksjonalitet Trinn 1

• Registrere metadata ved å lenke til kilde for publikasjon

• Støtte for alle relevante typer publikasjoner

• Tilby bruker å publisere en ressurs internasjonalt ved å tildele den en DOI

• Kobling av autentisert (Feide-) bruker til internasjonal forfatteridentitet (ORCID)

• Bruk av eksterne masterdatakilde på prosjekt, person og publiseringskanal 
(kanalregister)

• Tilrettelegge for at bruker kan få publisert metadata i ORCID, automatisk ved 
registrering eller publisering i NVA

• Støtte pliktavlevering og sikkerhetskopiering av ressurs til Nasjonalbiblioteket

• Gi administrator, kurator og redaktør adekvate brukergrensesnitt og arbeidsflyt



Minimumsfunksjonalitet Trinn 1 forts.

• Støtte reservering av DOI (registrere DOI, uten å publisere den)

• Etablere automatisk import av student arbeid fra institusjonenes digital 
eksamensløsninger

• Registrere NVA institusjoner i re3data.org, slik at OpenAIRE m.fl. får kjennskap 
til NVA som kilde for ressurser

• Ha støtte for alle nødvendige metadata på alle relevante ressurstyper for NVI 
rapportering – slik at registrering mtp rapportering i 2022 kan starte i 2021.

• Ha gode brukergrensesnitt for alle brukerroller (administratorer, redaktør, 
kurator, registrator)

• CoreTrustSeal-godkjenning av både tjenesten og omkringliggende prosess.



Overordnet prosjektplan

• 2021 -->
• Utredningen omtaler dette som Trinn 2: "Utvikle enhetlige bruker-reiser"

• Gjenbruke relevante løsninger og funksjonalitet fra Cristin

• Bygge videre på den tekniske kjernen som er etablert i Trinn 1 av NVA-prosjektet

• Institusjoner som bruker Brage kan be om å få ta i bruk NVA (gradvis emigrering)











Registrering

• Eksempel: registrering av «Artikkel i tidsskrift» der man har DOI-lenke

• Starter med å henter metadata med DOI-lenke til artikkelen

• Registrering fordelt over 5 arkfaner:
1. Beskriveles
2. Referanse
3. Bidragsytere
4. Filer og lisenser
5. Innsending

• Verifiserer forfatter mot autoritetsregister for person
• Automatisk verifisering hvis forfatter har koblet ORCID

• Informasjon om tidsskrift fra Kanalregisteret
• Evt. informasjon fra DOAJ og Unit avtale etc.





















Ta kontakt om du vil bidra i det videre arbeidet!

Terje.Hellesvik@unit.no
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