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Konsept for Cristin 2.0
Oppdagelsesreise
… men med et velfylt og ryddig lager til støtte!
Brukerne etterspør:
• enkelt finne informasjon
• oversiktsbilde + dykke dypere
• se sammenhenger

Mål for Cristin 2.0
• Synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning
nasjonalt og internasjonalt
• Forenkle hverdagen for forskere og
forskningsinstitusjoner
• Forbedre beslutningsgrunnlaget for
forskningsstrategier på alle nivåer

Vi skal utvide CristIN med CristUT !

CRIStin 2.0 – Mer data + mer integrasjon
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Vi skal lage det dere har bruk for!
• Et intuitivt og brukervennlig system
• Smidig utvikling
• Jevnlige leveranser
• Prioritering på bakgrunn av brukermedvirkning
• Kortest mulig tid med funksjonalitet delt på to
versjoner av CRIStin
• Alle nye versjoner skal støtter en hel
arbeidsprosess

Datauttrekk på fire måter
• Trefflister fra helt ny søketjeneste
• Rapporter som integrert del av arbeidsprosesser
• Utlevering av rådata/ bruk av tjenester for å hente
ut data til lokale systemer
• Eget verktøy for statistikk og visualisering
- Tableau

Pilotgruppe 16. jan – 13. feb
8 representanter - alle sektorer

Hva skal vi levere?
• Hvilke rapporter og statistikker skal leveres ut til institusjonene?
I første omgang? På sikt?
• Hvilke parametere/indikatorer skal benyttes?
Hvordan skal det leveres?
• Hvilken type lisens egner seg til hvilken bruk?
• Hvilke visualiseringer er best egnet?

Ulike typer lisenser
Tableau Public
• Gratis for brukere
• Kun egnet for sjelden oppdatering
• Egnet for å legge felles, akkumulert informasjon åpent tilgjengelig

Tableau Server
• Verktøy for å gjøre data
tilgjengelig for mange
• Ikke mulighet for å koble data fra
forskjellige kilder
• Mulighet for å framstille egne,
enkle rapporter og analyser
basert på tildelt datamengde

Tableau Desktop
• Program installert på lokal maskin
• Mulighet for å koble data fra
forskjellige kilder
• Mer funksjonalitet enn Server
Lisens
• Egnet for selvstendige brukere
som ikke behøver tilrettelegging
eller som selv tilrettelegger for
andre

Videre plan
• Publisere resultatene fra årets NVI-rapportering med Tableau
• Klarlegge ytterligere hvilken type lisens som kan brukes til hva
• Lage informasjon til institusjonene med eksempler på basis av
pilotgruppens arbeid og konklusjoner om lisenser
• Kartlegge interesse i institusjonene for å kjøpe lisenser
• Samkjøre med arbeid med nasjonal infrastruktur for bibliometri

