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Innehåll
• På begäran: bokningstjänst • På eget initiativ: webbinarieserie
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Prata data – Data date
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Områden/teman
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Marknadsföring av Prata data
• Bibliotekets avdelningar via ledningsgruppen
• Nyhetsbrev (Arkivet, Grants Office)
• Forskningssekreterare (fakultet)
• Prefekter
• Broschyr/visitkort
• Bibliotekets och DMS webbsidor, 

i e-postsignatur från ärendesystem
• Muntligt vid presentationer och webbinarier
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Ärendeflöde
Webbformulär

Funktionsbrevlåda

Ärendehanterings-
system

Återkoppling

Ärendefördelning

Jürg
Hanna L

Hanna Ö
Hanna L

Hanna Ö

Illustrations: ”Consultation” and “Workshop” CC0 (MS Bing);
“Presentation” by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 (Alpha Stock Images)  
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Zoom in on research data 
management
• Data management as part of open science, FAIR data and 

good research practice – an introduction (september)
DMS

• The principle of public access to official documents – can 
anyone ask for my research material? (oktober)

DMS, Juristerna, Arkivet 

• Research data and Swedish law, GDPR and immaterial 
rights (november)

DMS, Juristerna

• Kom igång med din datahanteringsplan (december)
Get started with your data management plan (december)

DMS
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Ärendeflöde – återanvändning 
• Återkoppling 

– ”Nu ligger presentationen på DMS 
webbsida (bilder och anteckningar). 
Vi ber dig att fylla en i kort utvärdering 
av webbinariet.”

• Inspelningen efterbehandlas och 
tillgängliggörs på SLU play

• Frågor (möteschat) sparas för FAQ
• Utvärdering: antal anmälda + 

feedback

Anmälningsformulär

Funktionsbrevlåda

Ärendehanterings-
system

Autosvar med 
Zoomlänk

Återkoppling
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Marknadsföring av webbinarier
• Nyhetsbrev (Grants Office, Arkivet)
• Forskningssekreterare (fakultet)
• Prefekter
• Forskarskolor
• Direkt e-post till beviljade projekt
• Poster
• Bibliotekets och DMS webbsidor, 

i e-postsignatur från ärendesystem
• Muntligt vid presentationer och webbinarier
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Gensvar
Prata data-teman 
DMP 20

GDPR (personuppgifter) 7

Avtal (huvudmannaskap) 7

Lagring 7

Arkiv 5

SND (Publicera) 2

Uppföljningsmöten 5

Webbinarier Anmälda Uppspelningar
December 2021/svenska 40 46

December 2021/engelska 22 33

September 2022 29

Oktober 2022

November 2022

December 2022/svenska

December 2022/engelska



… frågor på det?

Hanna.Ostholm@slu.se

Funktionsmail: dms@slu.se
Websida: www.slu.se/en/DMS

CONTACT DETAILS

mailto:Hanna.ostholm@slu.se
mailto:dms@slu.se
http://www.slu.se/en/DMS

	Bildnummer 1
	Support på begäran och egna utbildningsinitiativ
	Innehåll
	Prata data – Data date
	Områden/teman
	Marknadsföring av Prata data
	Ärendeflöde
	Zoom in on research data management
	Ärendeflöde – återanvändning 
	Marknadsföring av webbinarier
	Gensvar
	… frågor på det?

