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Projekttitel National Open Acces Platform 

Kontaktperson & -email: Erland Kolding Nielsen 

Leif Andresen leif@kb.dk 

Kort beskrivelse af projektet Etablerer en National Open Access platform 
med OJS til publicering af Open Access 
tidsskrifter. Samt samle de eksisterende OJS 
servere i Danmark i en fælles hybrid 
serverpark ved Det Kongelige Bibliotek. 

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 er startet op i maj 2015. De 
involverede institutioner ønsker ikke på 
nuværende tidspunkt, at overflytte serverer i 
forhold til hybridmodellen, før der er 
godkendt en kontrakt imellem institutionerne 
i forhold til den videre drift. 

Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige 
Bibliotek har deltaget i OJS / PKP mødet i 
Vancouver august 2016 vedr. udvikling og 
status på OJS 3.0. OJS version 3.0 er 
forsinket og forventes tidligst primo 2016.  

Projektet er derfor startet op med 
tidsskrift.dk på OJS version 2.4.4 for at kunne 
realisere målene. 

Status på budget 

- Har der været afvigelser i forhold til det 
godkendte budget? 

- Forventes der afvigelser fremover? 

Forventede antal tidsskrifter i forhold til 
etablering på server i 2015 forventes ikke at 
kunne nås, da det først var muligt at afholde 
informationsmøde i oktober måned 2015. 

Der følger et forslag til budgetjustering, idet 
det må konstateres, at yderligere 
markedsføring er nødvendig samtidig med at 
tidsskriftsdøden har ramt flere af 
tidsskrifterne i målgruppen (liste udformet for 



ca. et år siden). 

Forsinkelsen af OJS 3.0 indebærer også at 
nogle aktiviteter og dermed omkostninger på 
2015 budgettet først kan afholdes i 2016. 

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?  

Afholdt 26.5.2015 opstarts 
arbejdsgruppemøde vedr. overflytning af de 
forskellige server og Informationsdage 
omkring National Open Access platform. 

Afholdt informationsmøde i København med 
55 tilmeldte den 20. oktober 2015. Desværre 
måtte informationsmøder i Odense og Århus 
arrangementet udgå p.g.a af få tilmeldinger.  

Der er påbegyndt afholdelse og undervisning 
af nye OA tidsskrifter. 

Der er indgået kontrakt med DOI / Crossreff 
om DOI. 

En hjemmeside om projektet er etableret. 

Et bogmærke med projektets mailadresse og 
kontaktoplysninger er uddelt ved 
informationsmødet og anvendes efterfølgende 
ved markedsføring. 

Kort tekst til projektbanken  

- Du bedes skrive en ”faglig rapport” med 
et resumé af ovenstående svar. Opdater 
projektet på projektbanken. Indsæt også 
teksten her. 

Projektet er en del af Danmarks Nationale 
strategi for Open Access, se: 
http://ufm.dk/forskning-og-
innovation/samspil-mellem-viden-og-
innovation/open-access/artikler/danmarks-
nationale-strategi-for-open-access 

Der er 20.10.2015 afholdt en informationsdag 
med 55 deltagere og de første tidsskrifter er i 
gang og flere er på vej. Yderligere 
markedsføringstiltag under forberedelse. 

Den tekniske del med konsolidering af 
platformen for danske OJS servere vil ske i 
2016. 

Infoside om projektet: Open Access det er 
den vej det går: 
http://www.kb.dk/da/ml/service/National-
Open-Access-Platform.html 

Projektets email: NatOpenAccess@kb.dk 
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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 gerne henvisninger til 
medieomtaler og beretninger fra tidligere 
samt invitation til kommende 
arrangementer relateret til projektet. 

Projektet er en del af Danmarks Nationale 
strategi for Open Access. 

Der er 20.10.2015 afholdt en informationsdag 
med 55 deltagere og de første tidsskrifter er i 
gang og flere er på vej. 

Den tekniske del med konsolidering af 
platformen for danske OJS servere vil ske i 
2016. 

Infoside om projektet: Open Access det er 
den vej det går.  

http://www.kb.dk/da/ml/service/National-
Open-Access-Platform.html 

Projektets email: NatOpenAccess@kb.dk 


