BIRD og Digitale læringsressurser (DLR):
Erfaringer med bruk av BIRD og DLR institusjonsarkiv for deling av
forskningsdata og læringsressurser
Del 1: BIRD og DLR: Konsortiemodell og funksjonalitet: Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI
Del 2: Demo og erfaringer BIRD: Charlotte Buus Jensen, NIBIO
Del 3: Demo DRL, Linda Østby, NTNU
Del 4: Erfaringer DLR og oppsummering: Trude Eikebrokk, OsloMet

To tjenester fra Unit - hvem er med?

https://www.unit.no/tjenester

Konsortie-deltagere:
• NIBIO
• BI

Konsortie-deltagere:
• OsloMet
• NTNU
• BI

Hvilke prosesser støtter BIRD og DLR?
BIRD - Forskning:

DLR - Undervisning:

• Bidrar til bedre dataforvaltning og støtter
forskeren i hele prosessen:
Lagring, deling av datasett, dokumentasjon
og eventuell involvering av kurator

•
•

•

• Knytter sammen datasett og publikasjon
• Integrasjon med prosjekt i Cristin
• Integrasjon med easyDMP – verktøy for
datahåndteringsplan
• Vil samhandle tett med Nasjonalt
vitenarkiv
 Støtter opp om åpen forskning og FAIRprinsippene

•

Støtter lagring, publisering og gjenfinning av
digitale læringsressurser
Fremmer gjenbruk og deling
Gjør bytte av læringsplattform enklere og
billigere ved at læringsressurser er
vedlikeholdt og lagret separat
DLR er integrert i mange læringsplattformer
og ulike produsentløsninger av
læringsressurser som Mediasite, Office365,
OneDrive og YouTube

Felles teknisk plattform og design
BIRD

DLR

BIRD og DLR - Felles funksjonalitet og teknisk
løsning

Funksjonalitet:
Pålogging med Feide
Støtter «alle» filformater
Registrering av metadata
Registrering av ressurser lagret andre steder
Tilgangskontroll
Versjonering
Lisenser
Søkegrensesnitt
Handle og DOI – unike, persistente lenker
Arbeidsflyt - tildeling av roller
Brukersupport

Teknisk:
 Nye tjenester fra utviklerteamet
til Unit
 Kjører på Amazon skyserver
 Skreddersøm til institusjonene
 90+ mikrotjenester
 API-programmeringsgrensesnitt
(Application Programming
Interface)

BIRD og DLR – impliserer arbeidsprosesser og
lokal policy som er systemuavhengige
• «20 % teknisk løsning og 80% organisering»
• DLR og BIRD berører mange ulike avdelinger og ansvarsområder hos
institusjonene
• Roller – arbeidsflyt: Kvalitetssikring og godkjenning
• Lisenser: Institusjonene må ta selv ta stilling til hvilke lisenser (regler for
gjenbruk) som skal gjelde
• Eierforhold
• Kurator-rollen
• Insentivordninger
• Markedsføring

Konsortiemodell
Egne styrer med en representant fra hver deltagende institusjon
• Godkjenner budsjett og utviklingsplaner basert på innspill fra
arbeidsgruppen.
Arbeidsgrupper
• Arbeidsgruppene oppnevnes av styrene.
• Ett medlem fra hver av deltagende institusjon
• Observatørstatus mens løsningen blir evaluert

• Tester funksjonalitet og utarbeider forslag til videreutvikling og
prioriteringer.
• På ønskelisten: Utarbeidelse av fellesmateriale.

Erfaringer BI
• Visjon for arkivet:
Inspirere til økt gjenbruk og deling av digitale læringsressurser.
Etablering av et egnet sted for lagring og gjenfinning av læringsressurser.
• Høst 2017: Gjennomførte en informasjonsforespørsel i markedet (RFI)
• Februar 2018: Besluttet å gjennomføre en pilot med DLR-løsningen fra Unit med utgangspunkt i Executive
Bachelor (nettstudier med 3500 studenter).
• Mai 2018: Oppstart registrering
• Mars 2019: Ca 225 objekter i arkivet.
11 fagansatte er opphavere til disse ressursene som er tilknyttet 15 (av 70) ulike kurs.
• Registreringen oppleves som brukervennlig og enkel. Lett å finne igjen objekter og filtrere på aktuelle
metadata.
• Integrasjon mot itslearning gjør at man på en enkel måte kan importere objekter direkte fra DLR til kursrom på
itslearning.
• Pålogging til læringsplattform og studentportalen på BI skjer via S-nummer og passord.
Ikke optimalt at studentene må igjennom en ny FEIDE-pålogging for å se ressursene.
• DLR lanseres for hele BI i disse dager til tross for at bruken fra itslearning ikke er helt ideell ennå.

