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Statistik: fulltextpublicering 2020



Statistik: nedladdade fulltexter 2020



Tillgänglighets-
direktivet (WCAG)

När? 23 september 2020



Verktyg: Generera försättsblad

Anpassning till 
webbdirektivet



Senaste medlemmen!
I drift 5 maj 



Release frekvens-
Info om planerad nedtid



Uppslagstjänst: 
Nationell ämneskategori

Registreringsinformation i DiVA: Välja nationell ämneskategori

Vill man få förslag på ämneskategorier klickar man på den övre 
knappen. Då görs ett uppslag mot Swepubs (KB) Swepub 
Classify API

https://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=81232714
https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Classify%20API


Uppslag mot DiVA från SNDs DORIS



WebbsidorNedladdade fulltexter

WebbsidorNedladdade fulltexter

Drift - trafikläget

13 000 fulltextnedladdningar/timme

WebbsidorNedladdade fulltexter



Drift - tillgänglighet

• Förstärkt produktionsmiljö – Utveckling sker i classic 
• Förstärkt servermiljön med nya servrar
• Utökad monitorering (mätpunkter som visar belastningen av olika 

delar av systemet)
• Google Scholar hämtar numer max 2 fulltexter/sekund (men 

Google har fler indexerare…)
• Löpande analyser och utvärderingar
• Resurser



Utvecklingsstrategi

DiVA på Cora  DiVA-Classic

Organisation

Person

Person

Organisation

Användare Användare



På väg mot ett nytt läge! 
DiVA ett system med flera komponenter

Organisation

Person
Användare Användare

Admin

Sök

Person

Organisation
Sök och Redigera 

Klient och
API-tjänster



DiVA på Cora (TEST) https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/

https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/
https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/


Scrum och UX - Ramverk för att lösa komplexa 
problem
• Mod
• Fokus
• Förbindelse/Engagemang
• Respekt
• Öppenhet

Tid att lösa problemet
Sprint

Teamet



Vi kommunicerar utvecklingen via DiVAs wiki

Sprintredogörelser

Länkar till test och 
produktion

https://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=56099663


Publika sprintavslutningar 
– maila mig för inbjudan (daniel.wadskog at ub.uu.se)



UX och DiVA (demo)
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