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Projekttitel Data Management i praksis 

Kontaktperson Bjarne Andersen / Katrine Gasser 

Indsatsområde Data Management af forskningsdata 

Kort beskrivelse af 
projektet 

Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data 
management af forskningsdata gennem etablering af en række 
tjenester i praksis. 

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? 

- Andet 

- Projektet er startet 1. marts 2015 
- Projektet afsluttes 1. marts 2017 
- Projektet har afholdt KickOff møde den 27. marts 2015 
- Ja. 

 

Status på budget 
- Har der været 

afvigelser i forhold 
til det godkendte 
budget? 

- Forventes der 
afvigelser 
fremover? 

- Der har ikke været afvigelser i forhold til det godkendte budget 
- Nej 

Status på leverancer 
- Hvilke 

milepæle/leverance
r er opnået det 
sidste halve år? 

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

- Hvilke 
milepæle/leverance
r forventes opnået 

- Projektet har ikke været i gang i mere end 2 mdr.  
- Nej, jævnfør ovenfor 
- Som det ser ud pt. vil projektet bestræbe at leve op til de 

milepæle/leverancer, der er angivet i projektansøgningen. 
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det næste halve år?  

Kort tekst til 
projektbanken  
- Status siden sidst 

og forventninger til 
det næste halve år? 

Der er blevet afholdt KickOff møde den 27. marts 2015 på 
Statsbiblioteket. Forventningerne til det næste halve år er at 
projekterne kommer godt i gang. 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 
- Status siden sidst 

og hvad sker der 
det næste halve år? 

Data Management i praksis. 

Den 27. marts 2015 afholdte Statsbiblioteket kick-off-møde i forbindelse med 

projektet ”Data Management i praksis”. 

På mødet deltog 17 repræsentanter fra de involverede 

universitetsbiblioteker, der med stor engagement præsenterede de cases og 

temaer projektet omhandler. 

For mere information om projektet se her: 

[http://www.statsbiblioteket.dk/datamanagement/data-management-i-

praksis] 

 

Eller 

 

https://sbprojects.statsbiblioteket.dk/display/DAT/Data+Management+Home 

 

 

 
 

 


