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1. Projekttitel: National konsolidering af DMP online-organisation og
support
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere?
Der er ikke sket ændringer i deltagerkredsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ændringer i projektbeskrivelse?
Der er ikke sket ændringer i projektbeskrivelsen..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 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?
Projektet er påbegyndt 1/1-2017 og forventes afsluttet med udgangen af 2018.
Projektet er startet op som planlagt og følger i det store hele tidsplanen. Da projektleder først
er startet pr. 1/5-2017, er enkelte aspekter af etableringen dog en smule forsinket. Der har
indtil 1/5 fungeret en vikarierende projektleder.
Disse forsinkelser forventes indhentet hen over sommeren 2017 hvorefter projektet forventes
at forløbe i henhold til tidsplanen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Status på budget
−
−

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

Der foreligger ingen afvigelser i forhold til budgettet.
Alle projektmidlerne forventes at blive brugt som budgetteret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 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?

Der har været afholdt kick-off møde, og DMPonline installationen er blevet flyttet over til DeIC,
hvor der er blevet etableret et testområde, og WAYF-login er blevet implementeret.
Service manager-funktionen er blevet etableret, og arbejdet med skabeloner og administration af
værktøjet er blevet påbegyndt.

Side 2

De lokale support-funktioner er under etablering, og oprettelsen af brugervendte funktioner er påbegyndt. Der er blevet indkaldt planer for lokale aktiviteter fra alle projektdeltagerne.
Ud fra disse, vil service managerne (DTU og KB) vurdere muligheder for vidensdeling og samarbejde på tværs, herunder eventuelt etablering af arbejdsgrupper om udvalgte emner af fælles interesse.
Service manager-funktionen forventes hen over sommeren at gennemgå installationen med henblik på lokale tilpasninger, herunder af brugergrænseflade og af Brugsbetingelserne.
Der vil hen over sommeren blive udarbejdet en kommunikationsplan.
Der vil i løbet af det kommende halvår i stigende grad ske en koordinering og vidensdeling omkring udviklingen af træningsmaterialer som til dels allerede er påbegyndt.
Der vil ske en yderligere organisering af samarbejdet blandt de deltagere som yder lokal støtte.
Der forventes særlig fokus på ”train-the-trainer” aktiviteter rundt på universiteterne, som til dels allerede er påbegyndt.
Der forventes i stigende grad at blive indarbejdet ønsker om lokale tilpasninger, i takt med at
værktøjet tages i brug på universiteterne.
Der forventes etableret en formel samarbejdsaftale mellem service manager-institutionerne og DeIC.
Der forventes at blive etableret en styrket kommunikation til DCC som udvikler DMPonline, og at
der vil blive taget stilling til eventuelle muligheder for at opgradere til en nyere version af værktøjet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Kort tekst til projektbanken
DMPonline projektet afholdt kick-off møde i april 2017, og DMPonline-installationen er nu i officiel
drift på dmponline.deic.dk. Service manager funktionen er blevet etableret og bemandet af personale
fra KB og DTU. Samtidig er lokale aktiviteter under etablering rundt på de deltagende universiteter,
herunder er der bl.a. blevet afholdt train-the-trainer kurser for forskerstøttepersoner.
Ud over at være et værktøj til hjælp med at udarbejde data management planer, fungerer DMPonline flere steder som ramme om udbredelsen af data management-metodik. De lokale deltagere i projektet indgår i dette arbejde på deres institutioner, afhængigt af hvordan området er organiseret på de
enkelte universiteter. Projektet vil i det kommende halvår have fokus på at styrke dette arbejde gennem vidensdeling og samarbejde omkring udvalgte emner af fælles interesse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

