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Statusrapport uppföljning förvaltningsplan - kvartal 3 (september) 
Syftet med statusrapporten är att kvartalsvis beskriva aktuell status och prognos för 
förvaltning/utveckling utifrån överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan). 

Status/hänt sedan sist (juni) 
DiVA-Classic 

Med uppdateringen av DiVA-classic (23 september) kommer de planerade ärendena med anledning 
av webbtillgänglighetsdirektivet vara i drift. 

Arbetet med att installera två av varandra oberoende och speglade lagringsytor för DiVA är nu 
klart. Vid en hårdvarukrasch på lagringsdelen kan vi styra om trafiken till den speglade servern. 

SND har påbörjat utvecklingen för att kunna göra uppslag mot DiVA. Syftet är att användare av Doris 
(SND:s dataorganiserings- och informationssystem) ska kunna koppla sina dataset med publikationer 
i DiVA.  

DiVA-support har under perioden genomfört batchuppdateringar av metadata till befintliga 
publikationsposter.  

 
DiVA på Cora 

Ramverket för rättighetshantering i server och klient är utvecklat. Rättigheter tilldelas genom regler 
som sedan kan delas ut till olika användare via roller. Rättigheterna är av typen läs och skriv.  

Vidare har rättigheter till del av en post färdigställts. En läsrättighet kan nu ge användaren rätt att 
läsa den del av posten som har skrivbegränsningar kopplad till sig. Om användaren också har 
skrivrättigheter för den här delen av posten betyder det att hen har rätt att uppdatera även den del 
av posten som har skrivbegränsningar kopplad till sig. En skrivrättighet för den del av post som avses 
indikerar också att man har läsrättigheter för den 

DiVA-medlemmarnas organisationsstruktur är representerad i DiVA på Cora och förbindelse till DiVA-
classic finns. 

Utvecklat stöd i klienten för att underlätta registrering. Metadatafält som kan villkoras (t ex ISSN) 
kopplas till reguljära uttryck vilket betyder att fältet måste innehålla text/siffror som motsvarar 
reglerna som är uppsatta för fältet.  

Under sommaren har programvaror (t ex Java) uppdaterats till senaste versionerna 

Avvikelser 
Nedanstående punkter sammanfattar avvikelser från förvaltningsplanen:  

• Skapa förbindelse mellan DiVA-classic och DiVA på Cora avseende Personposter.  
- Påbörjas efter utvecklingen av organisationsposten och inloggningen. 

• Med UX-metoder ta fram ett inmatningsformulär för registrering av publikationstypen 
studentuppsats (studentregistrering).  



- Påbörjat men nedprioriterat 
• Möjliggöra för studenter att registrera uppsatser via DiVA på Cora.  

- Påbörjat men nedprioriterat 
 

Vad händer härnäst, resultat 
Påbörjar det första steget för inloggning av befintliga användare i DiVA på Cora. 

Påbörjar arbetet med användartester av organisationsposter och inloggning.  

Kortare planerade driftstopp kommer att ske under hösten. Syftet är att öka prestandan i och med de 
nyinköpta servrarna. Driftstoppen annonseras i god tid till DiVA-specialisterna. 

Fortsatt underhåll av DiVA classic och åtgärder vid behov. 

Problem och möjligheter 
I april genomfördes en risk- och konsekvensanalys med anledning av Covid-19 och pandemin 
kommer att fortsätta påverka arbetet under hösten. Arbetsgruppen alternerar hemarbete med 
arbete på arbetsplatsen. Alla som arbetar med DiVA kan i huvudsak utföra sina arbetsuppgifter på 
distans. Tillgången till de fysiska servrarna nås också från distans (sk fjärrstyrning). Det är svårt att 
veta exakt vilken påverkan distansarbetet har för utvecklingen men kommunikationen i gruppen 
påverkas.  

Den 7:e september börjar den nyanställda systemadministratören och därmed är förvaltnings- och 
utvecklingsteamet fulltaligt. Tillsammans med de nyanställda systemutvecklarna sker utbildning i 
befintliga system och applikationer under hösten.  

Förberedelser av nästa års förvaltningsplan 
I dagsläget ser vi inte behov av ytterligare resurser för kommande år 2021, i och med att förvaltnings- 
och utvecklingsteamet nu är fulltaligt. 

Förvaltnings- och utvecklingsteamet kommer att påbörja ett planerings- och prioriteringsarbete i 
början av november. Resultatet kommer att stämmas av i styrgruppen och tas med i arbetet med 
förvaltningsplanen för 2021.  

Ärenden för beredning/beslut 
Inga ärenden för beredning/beslut. 
 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 


	Bilaga 1. Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA, september 2020
	Statusrapport uppföljning förvaltningsplan - kvartal 3 (september)
	Status/hänt sedan sist (juni)
	Avvikelser
	Vad händer härnäst, resultat
	Problem och möjligheter
	Förberedelser av nästa års förvaltningsplan
	Ärenden för beredning/beslut
	Inga ärenden för beredning/beslut.
	Övriga frågor


