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A chter de schermen is er in de afgelopen 

maanden hard gewerkt om dat mogelijk 

te maken. Het lijkt zo voor de hand te liggen dat 

de invoer van gegevens voor de onderzoeks-

verslaglegging (METIS) gekoppeld is aan de 

invoer van fulltext publicaties in de repository, 

het digitale archief van publicaties dat door de 

bibliotheek wordt beheerd.

Eén keer aanleveren: dat is wat Kars op termijn 

zou willen. Maar zo ver is het nog niet. 

Toch zijn de mensen van het webplatform, de 

bibliotheek en de betrokkenen in de faculteit te-

vreden over het resultaat van de pilot MePa-DAI 

bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. De koppeling 

van de systemen is nu mogelijk gemaakt. Iedere 

medewerker heeft een Digital Author Identi-

fier (DAI) gekregen. Dat is een uniek nummer, 

waardoor de bestanden zonder fouten gekop-

peld kunnen worden. De repository is omgezet 

naar een geschikte MePa repository. En de 

gegevens die voor de verschillende publicatie-

soorten worden ingevuld, zijn in METIS en de 

repository gelijkgetrokken. Dat maakt dat in het 

aanleverloket rekening kan worden gehouden 

met gegevens die van belang zijn bij discipline-

specifieke publicatiesoorten, zoals bijvoorbeeld 

bij Rechten de noten bij uitspraken van rechters. 

Maar het belangrijkste is dat een medewerker 

met minimale inspanning een mooie publica-

tielijst op de MePa kan maken, met linkjes naar 

de full text.

Hoe krijg je zo’n lijst met 
publicaties?
Pictogram is natuurlijk niet de plaats om een 

uitgebreide gebruikershandleiding te presente-

ren. Toch leggen we hier even kort uit hoe je als 

medewerker van Rechten nu de publicatielijst 

op je MePa kan krijgen. Het maken van een 

publicatielijst is ook voor andere medewerkers 

mogelijk. Steeds vaker zal daarbij ook gekozen 

kunnen worden om links naar de full text aan te 

vinken. 

Alle informatie over de medewerkerspagina’s is 

te vinden op www.rug.nl/staff/ . 

Daar je eigen RUG e-mailadres achter zetten 

(tot aan het apenstaartje) en je komt op je eigen 

MePa. Zoeken op je eigen naam en dan het tab-

blad ‘personen’ aanklikken kan ook. Voor onze 

ambassador user is het adres van zijn MePa 

www.rug.nl/staff/k.j .de.graaf .

Na het inloggen verschijnt de optie onder 

‘Extra’ om de publicatielijst te bewerken. Dan 

wijst het zich verder vanzelf. De aangevinkte 

publicaties verschijnen onder de knop publica-

ties op de MePa. Medewerkers, die hun werk ook 

fulltext via de repository beschikbaar hebben 

gemaakt, kunnen deze versie aanvinken. Dat 

geeft dan een resultaat, waar de medewerkers 

van de pilot MePa-DAI trots op zijn: de mede-

werker krijgt een online visitekaartje, waarmee 

hij voor de dag kan komen. Het project toont de 

meerwaarde van het beschikbaar maken van full 

text publicaties via de repository.  <

Publicaties bij de 
medewerkerspagina

E s t h e r  H o o r n  / E . H o o r n @ r u g . n l

Kars de Graaf, universitair hoofddocent Bestuursrecht, is best tevreden. Hij wil in 

zijn medewerkerspagina (MePa) op het RUG-webplatform gewoon zijn publicaties 

presenteren met zo veel mogelijk linkjes naar de full text. Kars is namelijk ambassador 

user voor het MePa-DAI project, de pilot om via de juiste auteursgegevens de juiste 

publicaties van medewerkers op de eigen medwerkerspagina te krijgen.

• Alles over (het beheer van) de Medewerkerspagina’s (MePa’s): www.rug.nl/staff/docs/index

• Repositories: het hoe en wat  www.rug.nl/bibliotheek/catalogibestanden/elekpubrug/repositoriesUitleg

• Alle RUG-repositories: http://ir.ub.rug.nl/


