Afrapportering for
Udvikling af DM Guide
Christina Myrup, Københavns Universitet
Afrapportering nr. 3
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

01/04/2016
01/10/2016
3486 timer

Afrapporteringsdato
Faktisk/forventet startdato for aktivitet
Forventet slutdato for aktivitet
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)

31/01/2017
01/05/2016
30/03/2017
1900 timer

Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget
Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget

54,5%

Milestones (≈leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)
1. Oversigt over relevante løsninger, der kan indgå i udviklingsarbejdet
2. Forslag til typer af data (dataklassifikation)
3. Forslag til beskrivelse af den løsning der skal udvikles
4. Overblik over relevante gældende regler og lovgivning
5. Beskrivelse af forskellige etiske og integritetsmæssige hensyn
6. Udkast til guiden
7. Specifikation af kravene til et interaktivt værktøj

Status
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
N/A
N/A
Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering
Projektet leverer månedlige statusrapporter til DM Forum. På trods af ressourcemæssige udfordringer, er der fortsat fremdrift i projektet. Der
blev som planlagt afholdt workshop med forskere og personer ansat i forskersupport mandag d. 12. december. Formålet var at finde ud af,
hvordan guiden kan struktureres mest logisk. Som udgangspunkt blev deltagerne præsenteret for en model med 17 temaer baseret på
Horizon2020 DMPOnline template.
Produkter, aktiviteter eller leverance færdiggjort siden sidste status:
Ad leverance 1 vedrørende Oversigt over relevante løsninger, som kan indgå i udviklingsarbejdet . Indsatsen er afsluttet.
Ad leverance 2 Oversigt over typer af data . Indsatsen er afsluttet.
Ad leverance 3 vedrørende en løsningsbeskrivelse. Der foreligger et forslag til rammerne for det færdige værktøj (løsningsbeskrivelsen).
Ad leverance 4 Vedrørende Overblik over relevante gældende regler og lovgivning . Der er udarbejdet en ovesigt der er sendt til kommentering i
juridsk netværk /DeiC.
Ad leverance 5 Vedrørende Beskrivelse af forskellige etiske og integritetsmæssige hensyn. Indsatsen er afsluttet.
Ad leverance 6 – 9. Udkast til guiden og Mock-up, Specifikation af kravene til et interaktivt værktøj, anbefalinger vedrørende organisatorisk
forankring og vedligehold af DM Guiden og Forslag til implementeringsplan. Arbejde med udkast til guiden og specifikation af kravene til et
interaktivt værktøj foregår løbende og især i forbindelse med arbejdet med løsningsbeskrivelsen.
Kort om planen for arbejdet indtil næste afrapportering. Projektgruppen arbejder med videreudvikling af prototypen og kravspecifikation til
værktøjet. Derudover arbejdes der på forslag til implementeringsplan
Eventuelle udfordringer eller andet. Projektet mangler ressourcer. Der udarbejdes en revideret plan til formand for DM Forum og til
styregruppen.

.

