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Vi håber at I har haft en rigtig god sommerferie.  Hermed lidt portal-nyt fra NORA teamet. 

Generelle justeringer af søgefunktionalitet i alle databaser 

Ud over en række løbende justeringer som er foretaget mhp. at forbedre søgeoplevelsen, er der 

også tilføjet ny funktionalitet. Mange brugere har efterlyst muligheden for at gemme en søgning. 

Det har vi lyttet til, og der er nu implementeret en ”Save query” funktionalitet i alle fire databaser.   
 

Vi arbejder derudover på højtryk for at få at give flere muligheder for at eksportere/downloade 

søgeresultater. 

• I databasen med data fra lokale systemer kommer man til at kunne eksportere posterne i 

fuldt Excel-format, i flere forskellige reference-formater, samt lokale post-ID’er alene. 

• I databaserne med data fra globale systemer kommer man til at kunne eksportere posterne i 

form af de globale leverandørers post-ID’er, som man så kan bruge i leverandørens eget 

system. Vi håber også at kunne få lov til at eksportere i et eller flere referenceformater.  

Nye institutioner i databasen med data fra lokale systemer – og flere på vej 

Siden foråret har NORA teamet forberedt inklusion af data fra nye institutioner i databasen med 

data fra lokale systemer. Indtil nu har vi udelukkende udstillet publikationsdata fra universiteterne, 

men inden længe vil I kunne søge i publikationer fra VIVE, Kulturministeriets institutioner, KDAK 

samt de danske professionshøjskoler – og der er flere institutioner på vej. Pt. tester vi data i 

samarbejde med lokale nøglepersoner, og vi glæder os til at åbne op for denne mulighed og give 

forskningsportalens brugere adgang til forsknings- og formidlingsresultater fra endnu flere danske 

institutioner.  
 

Opstartsmøde i Advisory Board  

Den 23. maj var der opstartsmøde i Advisory Board for Danmarks Forskningsportal. På mødet blev 

der præsenteret og drøftet nuværende indsatser, planer for kommende indsatser samt en demo af 

forskningsportalen. Der var mange gode input, spørgsmål og feedback. Næste møde i Advisory Board 

er den 18. november 2022. Læs mere og se en liste over medlemmerne på hjemmesiden. 
 

Webinarer i september  

Da vi løbende modtager mange spørgsmål og henvendelser om Danmarks Forskningsportal, har vi 

valgt at udbyde en række webinarer, hvor vi dels giver en generel intro til NORA og Danmarks 

Forskningsportal, og dels giver en demo. Derudover vil der være masser af tid til spørgsmål. I kan 

læse mere om webinarerne samt tilmelde jer på hjemmesiden. 

I må meget gerne sprede budskabet blandt kollegaer, netværk mm. Der bliver afhold webinar på 

både dansk og engelsk, så alle kan være med.    
 

De næste skridt  

Frem mod årsafslutningen arbejdes der med indsatser såsom:  

• Udvidelse af de globale databaser med data om patenter  

• Udvikling af prototyper for analysemoduler for hhv. grøn forskning, forskningssamarbejde og 

FN’s bæredygtighedsmål  

• Videreudvikling af databasen med data fra lokale systemer, så der også kan tilgås en 

dedupliceret version af databasen.  

Vi er som altid meget interesserede i feedback, input og spørgsmål på nora.feedback@dtu.dk. Vi ser 

frem til at høre fra jer. 

https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/advisory-board/
https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/arrangementer/

