Workshop om data – Pure Brugerdage 2019
Dette workshopspor tog udgangspunkt i nedenstående emner, som dels var foreslået af
workshoptovholderene og de tilmeldte til workshoppen:

Emner
1. Eksterne organisationer
1.1. Hierarki under eksterne organisationer
1.2. Samarbejde mellem Pure kunder om eksterne organisationer – fælles liste/database
1.3. Kilder til eksterne organisationer – cvr.dk mv.
1.4. Procesunderstøttelse for oprydning i Pure, f.eks. markører for oprydning afsluttet inden for et
område
2. Personer
2.1. Stillingsbetegnelser på alle organisationer
2.2. Back-end visning, bedre visning af ansættelsesperioder, dubletter mv.
2.3. Dobbelt affiliering (Jakob Bøgh Christoffersen)
3. Fingerprint (#3)
3.1. Custom thesaurus
3.2. Hum-samf thesaurus
4. Bulk-edit (#4)
4.1. Brugere (roller, organisationsrettigheder mv.)
4.2. Tilknytning af personer til organisation der afløser tidligere organisation
4.3. Ændre organisation på indhold med givne organisationer
5. PXA (#5)
5.1. Andet indhold end publikationer
5.2. På tværs af versioner, sprog, metadatamodeller
5.3. For besværligt, for mange dubletter – bedre løsning søges
6. Metrikker (#6)
6.1. Opt-in i stedet for opt-out for visninger af metrikker
6.2. Bedre konfig.muligheder for administratorer, f.eks. på organisationsniveau
6.3. Gennemskuelighed i visning i hhv. backend og portal (plumx vs. Scopus h-index)

Workshopdeltagerne blev inddelt i tre grupper, som ud fra listen af emner selv udvalgte de emner, man
fandt mest relevant at diskutere. Efterfølgende blev deltagerne bedt om at prioritere og plotte emnerne
ind på en tavle, hvor y-aksen=værdi og x-aksen=gennemførbarhed:

Pkt. 1.x - Eksterne organisationer
Generelt var der blandt grupperne enighed om, at bl.a. håndteringen af eksterne organisationer bør
forbedres og har høj værdi. Ingen har pt. styr på deres eksterne organisationer. Elsevier beretter, at der har
været lignende diskussioner i bl.a. den engelske og hollandske brugergruppe, og at man arbejder på en
løsning. Det blev nævnt, at man relativt nemt vil kunne lave et hierarki under eksterne organisationer,
hvilket vil være en god start. Dog ligger ”den gode løsning” ift. eksterne organisationer (og personer) ikke
ligefor.
I den hollandske brugergruppe er der tale om at lave en fælles national database for eksterne
organisationer, som alle kan hente data fra. Det burde være relativt simpelt rent teknisk, men der er issues
ift. ansvar, placering og ejerskab af en sådan fælles database. Forslag om, at man kan rejse en diskussion på
Slack-kanalen for at dele erfaringer vedr. eksterne organisationer.

Pkt 6.1 Opt-in i stedet for opt-out ift. visning af metrikker på Pure Portal
Enighed i grupperne om, at modellen for visning af metrikker på Pure Portalen bør vendes rundt til opt-in i
stedet for opt-out, således at de der vil, kan slå til det. Det vil give folk mere kontrol over, hvad der vises på
deres profil. Dette tilskrives høj værdi og burde være nemt at gennemføre. Elsevier udviste bekymring
vedr., at kun få ville benytte sig af muligheden, grundet manglende kendskab, så der ligger en
kommunikativ opgave ift. dette.

Pkt 5.x PXA og PXA alternativ
Enighed om, at PXA ikke er en god løsning, og at der savnes mulighed for at flytte ”hele profiler” på tværs af
Pure installationer (både i DK og udenlands). Elsevier beretter at PXA er en udfordring for dem, og at der
ofte sker fejl ifm. nye versioner og PXA support. Det oplyses, at PXA ikke vil blive udviklet yderligere, da det
er en ”dansk ting”. Det berettes, at man i Elsevier koncernen har et initiativ i gang, hvor man kan bruge
samme profil på tværs af Elsevier-produkter. Dette vil muligvis kunne være et alternativ i fremtiden.

