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Dataflödespilot

Varför
• Få igång DAUer med lokal lagring på ett par lärosäten

Mål
• Grund för federerad lagring av forskningsdata
• Iterativ feedback under piloten för att förbättra flödet
• Insamling av krav för framtida utveckling inom SND-nätverket

Krav för deltagande 
• En deltagande forskare/forskargrupp som är redo att publicera sina data



Upplägg

Workshops
• Workshops på plats hos er med forskare, DAU och SND närvarande.

Teknik
• Databeskrivningar i SND:s formulär
• Datalagring på lärosäteskontrollerad yta
• DAU-arbetsflöde i Mitt SND



Arbetsflöde i piloten

1. Forskare fyller i överlämnandeformuläret
2. DAU kontaktas om initial rådgivning om kurering
3. Forskare kurerar (använda ett enkelt data som exempel)
4. Forskare laddar upp data via formuläret genom inloggning till Mitt SND
5. DAU tar över och granskar dokumentation etc.
6. Återkoppling till forskare
7. (Vidare kurering, dokumentation)
8. Publicering av metadata



Arbetsflöde Forskare – DAU – SND

DAU SNDFORSKAREN

Metadata i SND:s formulär

Bifoga relevanta dokument

Granska metadata i formulär

Granska bifogade dokument

Slutlig bedömning

Tillgänglighetsnivå ”avtal” Bedöma om metadata är 
tillräckliga för katalogpost

Publicera 

Begäran om komplettering

Under redigering                Inskickad till DAU          Under granskning av DAU        Inskickad till SND        Under granskning av SND                    Publicerad

Begäran om komplettering Avvisad Avvisad

Nationell 
metadatakatalog



DAU-handboken



Mitt SND och databeskrivningar



Lagring

SNIC Swestore
• SNIC erbjuder kostnadsfri lagring under piloten för deltagande lärosäten.

SUNET
• För de lärosäten som har börjat använda SUNET:s lagringslösning.

Lokal lagring hos ert lärosäte
• Förutsätter att SND:s system kan få skrivrättigheter till lokala lagringsytan.



Tidsplan

Februari
• Start med första lärosätena (2-3 stycken)

Mars
• Utvärdering av första lärosätena
• Anpassning av system från behov/brister i första iterationen
• Ytterligare lärosäten (2-3 stycken)

April
• Vidare utvärdering och anpassning
• Ytterligare lärosäten (2-3 stycken)

Maj
• Projektslut och slututvärdering



Diskussionspunkter

1. Vad måste vara på plats (forskare med data, IT-resurs för möjlighet att ta 
fram lösningar vid bearbetning och lagring om SNIC inte ska användas)

2. Hur sker samarbetet med SND vad gäller granskning av data och 
metadata?

3. Är SND:s tjänster ändamålsenliga och/eller tillräckliga (Formuläret, Mitt 
SND, DAU-handboken)?

4. Hur tycker ni att insamling av feedback under piloten ska gå till; maillista, 
ärendehantering, slack etc.?

5. Är tidsplanen för piloten rimlig och hur ska den utvärderas?



Tack.
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