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Arbeidsflyten består av 5 delprosesser på overordnet nivå som vist i figuren. De to første 
delprosessene vil variere i innhold avhengig av kontekst gitt av hva slags type materiale som 
skal registreres og hvordan dette materialet blir gjort tilgjengelig for registrering i NVA (ulike 
scenarier). De tre siste arbeids-stegene vil ikke være relativt like uavhengig av materialet 
som registreres. På dette nivået er det ikke tatt stilling til om arbeids-stegene i modellen kan 
automatiseres eller må være manuelle, evt. om de er delautomatisert. Dette vil identifiseres 
når en går i dybden på de ulike scenariene. Dette er vist med et konkret eksempel: 
 
Arbeidssteg 1: Fange opp nytt materiale som skal registreres i NVA  

 
  

Dette arbeids-steget vil bestå av ulike varianter avhengig av hva slags type materiale som 
skal registreres og hvordan dette materialet blir gjort tilgjengelig for registrering i NVA. I 
noen tilfeller vil dette arbeids-steget være automatisert, mens i andre tilfeller vil det være 
helt manuelt, og i enkelte tilfeller delvis automatisert. 

Eksempel på en automatisert variant er vitenskapelige artikler som er publisert og tildelt en 
DOI1: 

 

                                                   
1 Digital Object Identifier 
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Alle tidskrifter som tildeler Document Object Identifier (DOI) til sine publikasjoner, må 
publisere metadata for å få utstedt en DOI. Det er et mindre antall “Registration Agents” 
(RA) som har lov til å dele ut DOI, for eksempel CrossRef, DataCite og EU.   

DataCite og CrossRef har etablert en tjeneste (DataCite Event Data) som beriker hverandre 
sine metadata. Selv om begge RA tildeler DOI til alle typer dokumenter, så er CrossRef 
favorisert av tradisjonelle forleggere – der majoriteten av vitenskapelige artikler blir 
publisert – og DataCite er favorisert for DOI på forskningsdata.  

Årsaken til denne favoriseringen av RA er mest historisk, men de har også ulike metadata 
schema for å beskrive primærobjektene (artikkel vs. data) optimalt.  Event Data 
gjennomløper metadata katalogen til både DataCite og CrossRef og den overvåker andre 
endringer (“events”) som er relevant for objekter i en av disse to katalogene – og forbedrer 
metadata fortløpende. For eksempel vil registrering av en artikkel (CrossRef) som siterer et 
datasett (DataCite), medføre at Event Data oppdaterer metadata hos DataCite, slik at også 
datasettet lenker til artikkelen i CrossRef.  

Alle metadata på DOI er åpne data, publisert for gjenbruk. NVA kan, ved å høste metadata 
fra DataCite og CrossRef, fortløpende finne relevante publiseringer (basert på forfatter, 
institusjon og andre metadata) og automatisk opprette disse i NVA. Gitt at både 
høstede metadata og prosjekt i Cristin inneholder sammenfallende finansieringsinformasjon 
(for eksempel en “Grant-ID") så blir artikkelen automatisk koblet til rett prosjekt. Kun 
dersom det ikke er mulig å lage en entydig kopling til prosjekt, vil en bruker måtte involveres 
for å kople publikasjonen til rett prosjekt. 
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