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1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere? 

Ingen ændringer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Ingen ændringer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 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? 
 
 

− Den indledende interne planlægning igangsat i januar 2017. Formelt kick-off møde for he-
le projektgruppen samt projektstyregruppemøde afholdt den 15. marts 2017. 

− Ja, den godkendte tidsplan er fulgt. Første møde med Scientific Advisory Board er dog 
rykket til Q3 og afholdes den 14. september.  

− Ja. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

 

− Ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget og ingen planlagte afvigelser 
− Alle projektmidler forventes brugt 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. 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? 

 

− Milepæle/leverancer er opnået i henhold til tidsplanen 
Der er afholdt kick-off møde (WP1) 
Der er afholdt styregruppemøde (WP1) 
Der er planlagt training events og projektcases for hele projektperioden (WP2) 
Der er påbegyndt samt afsluttet MOOC forløb (WP2) 
VIVO platform etableret (WP3) 
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi (WP4) 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

Der er etableret internt projektsite som også kan benyttes til ekstern kommunikation 
(WP4) 
 

− Ingen afvigelser udover et rykket møde med Scientific Advisory Board 
 

− Det næste halve år forventes følgende milepæle/leverancer opnået – i henhold til tidspla-
nen: 
Styregruppemøde (WP1) 
Projektmøde (WP1) 
Training events (WP2) 
Projektcases (WP2) 
VIVO yderligere funktionalitet etableret (WP3) 
VIVO test (WP3) 
Poster præsentation på international VIVO-konference i august. (WP3) 
Løbende kommunikations- og formidlingsaktiviteter (WP4) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Kort tekst til projektbanken 

I projektet, der er godt i gang med kørende aktiviteter for alle work packages, arbejdes med  
1. systematisk kompetenceudbygning for projektdeltagere samt andre interessenter på det bibli-

ometriske/forskningsanalytiske område. Der er planlagt en række workshops og webinars i 
projektperioden som vil have fokus på dataanalyse, datavisualisering samt egnede værktøjer 
dertil. Projektet vil benytte sig af eksterne oplægsholdere/eksperter men derudover vil projekt-
deltagerne også indgå som undervisere/oplægsholdere mhp. at forankre en solid kompeten-
ceudvikling i projektet.  

2. udvikling af åbent semantisk web/linked open data system (VIVO) til avanceret forskningsana-
lyse og –visualisering af universiteternes forskningsamarbejder. –resultater, impact mv.   

3. målrettet kommunikations- og formidlingsindsats hvor projektdeltagerne løbende vil kommuni-
kere processer, projekter, værktøjer og resultater til en bredere målgruppe.  

 
Til projektet er knyttet et Scientific Advisory Board der består af førende eksperter på områderne 
for henholdsvis bibliometri, datavisualisering og linked open data. Dette advisory board vil kvalifi-
cere det løbende arbejde i projektet og sikre et højt niveau i den faglige kompetenceudvikling.  
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