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Institutional Repository : The Next Level

Een kijk onder de motorkap



Inhoud

• Institutional repositories/Academische Bibliografie
• Inleiding
• Context: IR/AB als beleidsinstrument
• Repository Universiteit Antwerpen: cijfers en demo
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• Beheer onderzoeksinformatie
• Van repository naar CRIS
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Institutional Repository/Academische 
bibliografie
• Repository (IR): platform voor het beheren, archiveren en 

publiceren van onderzoeksoutput
• Publicaties, datasets, non-written output

• Essentieel voor green open access road

• Dynamische overzichten per auteur, onderzoeksgroep en faculteit

• Geavanceerde zoek, filter- en exportfaciliteiten

• Visitekaart en beleidsinstrument

• Academische bibliografie (AB):
• Vlaamse context

• Deel van IR

• Individuele lijsten met alle publicaties van een onderzoeker, 
onderzoeksgroep of faculteit

• Van papieren uitgaven naar digitale omgeving
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Beleidsinstrument
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• Procedure en regelgeving Universiteit Antwerpen

• Commissie Academische Bibliografie

• Adviserend aan Onderzoeksraad

• Beheer toegewezen aan bibliotheek

• Beheer metadata (catalografie en kwaliteitscontrole)

• Technisch beheer : implementatie van repository
technologie, standaarden en protocols



Beleidsinstrument

• Compleet en actueel overzicht van publicaties

• Volledig geïntegreerd in het e-CV
• Belangrijk voor sollicitaties, promoties, evaluaties, projectoproepen

• Bron voor externe rapportering
• VABB (www.ecoom.be/vabb) 

• FRIS Research Portal (https://researchportal.be/nl) 

• Jaarverslagen

• Export
• FWO-MODS, VABB-MODS

• ORCID

• Reference management tools (RIS en COINS)

• OAI-PMH (OpenAire, Base, …)

• CERIF-XML
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http://www.ecoom.be/vabb
https://researchportal.be/nl


Internationaal: http://www.opendoar.org/
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Repository Software
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Aantal geregistreerde publicaties per jaar

9



Aantal bibliografische referenties
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Demo, tips and tricks

https://repository.uantwerpen.be

• Individuele overzichten

• Geavanceerd zoeken

• Exporteren (RIS, Bibtex, …)

• Zotero instructie (!frames….)

• Resultaat verfijnen via beperk of facetten

• Opac in Brocade openen => exporteer naar lijsten

• Zoeken via tags 

• Persistent URL maken van zoekvraag, inclusief header in 
url
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https://repository.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra

=pattern=staff:03366~lg=N~header=%20(Jan Corthouts)

https://repository.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra

=pattern=studyitac:(ua_21041)((cochlea)%20OR%20abstract:(cochlea))~lg=E~header=Pub

lications%20BIMEF

https://repository.uantwerpen.be/
https://repository.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=staff:03366~lg=N~header= (Jan Corthouts)
https://repository.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=studyitac:(ua_21041)((cochlea) OR abstract:(cochlea))~lg=E~header=Publications BIMEF


Tools voor een Brocade repository

• Integratie ORCID en andere identifiers

• Optimalisering voor zoekrobots

• Sitemaps, schema.org, metatags, …

• Digidav en helpdesk workflow voor open access (Nils)
• Kort op beleid UA

• Cijfers : Green vs gold (cijfers verzamelen via gebruikersprocessen)

• Helpdesk workflow (Romeo Sherpa, ….)

• Digidav (open, closed, embargo, intranet versie, …)

• OpenAire compliancy

• Brocade logfiles
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Integratie met ORCID

• Wat is ORCID?

• Waarom ORCID?

• ORCID en Brocade repositories
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Wat is ORCID?

• Open Researcher and Contributor Identifier = Een 
systeem om onderzoeker uniek te identificeren

• Neutrale partij (non-proprietary, not-for-profit
organization)

• <> ResearcherID (Clarivate Analytics, ScopusID
(Elsevier), Google ScholarID

• Open architectuur:

• API

• Data van ORCID overnemen in IR (bv. biografie)

• Data van IR overnemen in ORCID (bv. publicaties)
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Waarom ORCID?

• Oplossing voor identieke auteursnamen

• Uniek toewijzen van een publicatie aan één persoon = 
de-dupliceren van publicaties (FRIS research portal, 
VABB, …)

• Automatisch toevoegen publicaties via Web of Science, 
Scopus, CrossRef, Repositories, …

• Sterke opgang in academische wereld

• Vereiste bij indienen artikels (Open Access) uitgevers

• Vereiste bij aanvragen subsidies bij research funders

• Blijft altijd hetzelfde ook al verander je van naam, 
instelling en discipline
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ORCID en Brocade Repositories

- Research identifiers zijn attributen bij authority records
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ORCID aanvragen en/of bestaande koppelen 
via self-service repository



ORCID
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• Biography

• Education

• Employment

• Funding

• Works
• Importeren van publicaties vanuit

diverse bronnen (ResearcherID, Scopus, 
PubMed, MLA, CrossRef, …)

• Importeren vanuit IRUAntwerpen
• Download publicaties in BibTeX

• Upload in ORCID

• Je bepaalt zelf welke informatie je publiek
beschikbaar stelt
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Optimalisering zoekrobots

• Zeer belangrijk voor zichtbaarheid onderzoekers : 
‘publish or perish’

• Metatags

• Specifieke richtlijnen voor Google Scholar. Highwire, 
Dublin Core metatags. Geen metatags, geen goede 
indexdekking

• Schema.org voor Google, Bing

• Te definiëren in meta-informatie opac

• Sitemaps
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Repository record voor 
het menselijk oog
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Repository record voor 
een robot, crawler, spider, 
…
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Repository record voor 
een robot, crawler, spider, 
browser…

Highwire meta tags
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Repository record voor 
een robot, crawler, spider, 
browser…

COinS Microfromat
Bibliographic Metadata
for Embedding in HTML



Meta-info Brocade opac
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Sitemaps in Brocade
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Sitemaps op webserver

28

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80919</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/8092</loc><lastmod>2013-07-
10</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80920</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80921</loc><lastmod>2013-07-
10</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80922</loc><lastmod>2013-07-
19</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80923</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80924</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80926</loc><lastmod>2016-12-
24</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80929</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/8093</loc><lastmod>2013-07-
10</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80930</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80931</loc><lastmod>2016-11-
22</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80932</loc><lastmod>2014-09-
11</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80933</loc><lastmod>2016-11-
22</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80934</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80935</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80936</loc><lastmod>2013-07-
10</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80937</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80939</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/8094</loc><lastmod>2013-07-
10</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80940</loc><lastmod>2014-09-
11</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80941</loc><lastmod>2014-09-
12</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80942</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80943</loc><lastmod>2017-01-
14</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80944</loc><lastmod>2017-01-
16</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80945</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80946</loc><lastmod>2015-12-
23</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80947</loc><lastmod>2017-01-
15</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url><url><loc>https://repository.uantwerpen.be/link/irua/80948</loc><lastmod>2017-01-
14</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url>



Google Result
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Google Scholar Result



Google Scholar author list
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Google Search Console
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• Opvolgen indexdekking : gedetailleerde rapportering
• Verwerking Sitemaps
• Statistieken over aantal bezoekers
• Info over gestructureerde gevensopmaak
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Open access: de basics

• Waarom open access?

• Internettechnologie

• Serials crisis

• Funder mandates – tax payer issue

• Wat is green open access?

• Wat is gold open access?

• Wat is het hybride access model?
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Green open access

• Onderzoekers maken hun artikels vrij toegankelijk door de 
finale gepeerreviewde auteursversie te deponeren in een 
repository

• Open access onmiddellijk of na een door uitgever opgelegde 
embargoperiode

• Geen kosten voor auteurs

• Voorkeur van universiteiten in Vlaanderen
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Gold open access

• Finale versie van artikel onmiddellijk beschikbaar

• De publicatie- en peer reviewkosten worden vaak gedekt door de auteurs 
die een zogenaamde Article Processing Charge (APC) betalen

• Indien geen kost voor de auteurs, vaak financiering op basis van publieke 
middelen, sponsoring, onderzoeksinstellingen,…

• Geen abonnementsformule

• Auteur draagt geen auteursrechten over aan uitgever

• Opletten voor predatory open access publishers

• Overzichten van betrouwbare open access tijdschriften

• DOAJ (http://www.doaj.org/)

• ROAD (http://road.issn.org/en)
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http://www.doaj.org/
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Hybride model

• Tijdschriften met abonnementsformule

• Auteurs hebben een open access optie

• Dure open access fee (APC): gemiddeld 2493 EUR1

• Weinig transparant model

• Double dipping

• Offsetting deals

• Grote uitgevers bieden meestal de optie aan

• Vaak titels met hoge impact factor

(1) https://github.com/OpenAPC/openapc-de
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https://github.com/OpenAPC/openapc-de


Open access beleid Universiteit Antwerpen

• Goedgekeurd door onderzoeksraad op 22 mei 2014

• Van toepassing sinds 1 oktober 2014

• Het beleid houdt in dat alle UAntwerpen auteurs verplicht zijn om bij de 
aanmelding van een gepeerreviewde publicatie aan 
helpdesk@library.uantwerpen.be de PDF van hetzij de finale 
auteursversie, hetzij de door de uitgever gelay-oute versie die via de 
repository vrij beschikbaar mag worden gesteld in bijlage toe te voegen

• Indien geen copyright belemmering wordt tekst ontsloten via de 
institutional repository: https://repository.uantwerpen.be

• Dit nieuwe beleid was nodig in het licht van de toenemende vereisten die 
onderzoeksfinanciers inzake open access opleggen (Europese Commissie, 
FWO, BELSPO…)
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Green model onder druk

• Reden: embargopolitiek uitgevers

• Vroeger:  auteursversies mogen onmiddellijk online voor 
meer dan 90% van de wetenschappelijke tijdschriften en 
meer dan 60% van toptijdschriften

• Nu: meer en meer auteursversies mogen pas online na 
verstrijken limiet die funder oplegt ( 6mnd voor de 
exacte wetenschappen, 12 maanden voor de sociale en 
humane wetenschappen)
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Open access aan de Universiteit Antwerpen: cijfers
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Bestanden opladen in Brocade
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Bestanden opladen in Brocade
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Bestanden opladen in Brocade
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Digidav:  een alternatieve manier

• Toepassing voor het opladen van bestanden met een Webdav server

• Toegankelijkheid van een bestand te bepalen bij upload

• Na installatie eenvoudig  te gebruiken door een catalograaf: 5 stappen

• Stap 1: Selecteer de juiste folder om het bestand op te slaan

• Stap 2: Geef het bestand een correcte naam

• Zonder embargo: sla op als cijfergedeelte cloi bv. 126993.pdf

• Met embargo: sla op als cijfergedeelte van de cloi.datum dat het embargo 
afloopt bv. 148714.2019-02-13

• Stap 3: start digidav

• Het bestand wordt vanuit een lokale map verplaatst naar de juiste 
uploadmap op de Webdrive + bewaard in een backup folder op je PC

• Stap 4: Een automatisch proces voegt de files toe aan de records en de 
bestanden worden verwijderd uit de mappen op de Webdrive
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Digidav: praktisch

• 1 Map op C-schijf: upload

• 3 submappen : uitgeversversie/auteursversie/preprint

• Elk van deze 3 heeft 2 submappen: openaccess/closedaccess

• De PDF wordt in 1 van deze laatste geplaatst 

• Digidav lanceren en de PDF wordt aangehecht met juiste toegangscode 
en eventueel embargo !

• Auteursversies krijgen een coverpagina

• Verschillende opties toegankelijkheid

• Eens embargo afgelopen komt PDF automatisch ter beschikking van de 
gebruikers
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Auteursversie met embargo
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Uitgeversversie voor intranet

51



52



53



54



55



Helpdesk academische bibliografie: workflow

• Publicaties worden door onderzoekers aangemeld via een 
helpdeskbericht te sturen naar helpdesk@library.uantwerpen.be

• Onderwerp: Academische bibliografie

• Deze worden op deze manier per discipline verdeeld over de catalografen
van de academische bibliografie

• Zij voeren de nieuwe records toe en communiceren over de voortgang 
met diegene die de aanmelding deed.

• Bij problemen, onduidelijkheden of bepaalde aanvullingen (vragen rond 
publicatietypes, open access versies, GPRC-labels, projectnummers,…) 
worden deze doorgestuurd naar ons.

• Wij vullen aan of contacteren de betrokkenen en werken verder af
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Helpdesk: open access beleid

• Publicatie opzoeken/bekijken ( creative commons licentie, open access, 
free access,…)

• Veel mogelijkheden, vaak onduidelijk

• Romeo/Sherpa (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/)

• Website van uitgever

• De juiste versie bekomen voor het open access beleid van de Universiteit 
Antwerpen

• Unpaywall-extensie (http://unpaywall.org/ )

• Contacteer de auteur voor de juiste versie

• Geen correcte versie van peer reviewed publicatie -> publicatie on hold
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Statistieken over gebruik

• Brocade Log Files

• Google tool voor webmasters

58



Brocade log files

- Download informatie:

- Browser

- Systeem

- Tijdstip

- Docman file

- Strippen van spiders

- Importeer log file in Brocade

- Koppel log file aan catalografische beschrijvingen

- Verwerk met software naar keuze
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Aantal downloads Kolomlabels

Rijlabels 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal

jan 1607 1606 19965 23178

feb 3849 1619 4702 10170

mrt 1365 1611 2976

apr 1288 1641 2929

mei 1600 2104 3704

jun 1945 1840 3785

jul 2089 5833 7922

aug 1549 10216 11765

sep 1261 12083 13344

okt 235 2355 20304 22894

nov 1109 1699 19559 22367

dec 994 2005 17448 20447

Eindtotaal 2338 22612 95864 24667 145481



Beheer van onderzoeksinformatie: van 
repository naar CRIS
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- CRIS= Current Research Infomation System

- Beheer van projecten, personen, publicaties, organisatie 
en affiliaties en hun onderlinge relaties

- CERIF  data Model (Common European Research 
Information Format): www.eurocris.org

- De facto standaard voor het uitwisselen van 
onderzoeksinformatie

- Datamodel achter FRIS portaal Vlaamse overheid: 
https://researchportal.be/nl

Bron https://www.eurocris.org/why-does-one-need-cris

http://www.eurocris.org/
https://researchportal.be/nl


CRIS uitbreiding Brocade

67

- Web of Science import (metadata en citation metadata)
- Linking naar Web of Science
- Citation metadata up to date via web service



CRIS in Brocade
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- Onderzoekers: Afhandeling via Brocade helpdesk
- Catalografie: Afwerking geïmporteerde records



CRIS in Brocade

69

- Beheer van IR-projecten
- Beheer van IR-vakgroepen
- Beheer van onderzoekers



Beheer van projecten in Brocade

• Up-to-date lijst met projecten opgeladen uit onderzoeksdatabank
UAntwerpen

• Koppeling publicaties-projecten in repository

• Automatisch via upload onderzoeksdatabank

• Onderzoekers melden aan dat publicatie gefinancierd is

• Catalografen merken financiering op de publicatie op

• Mogelijkheid nieuwe projecten manueel aan te maken

• Nodig voor export naar Onderzoeksportals, OpenAire-project,…
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Beheer van projecten: visueel
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Toevoegen van projectinfo
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Lijst met alle projecten in Brocade
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Zoek het correcte project
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Veld Projectinfo
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Projectinfo in de OPAC
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Projectinformatie
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Beheer van de IR-projecten
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Nieuw project aanmaken
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Beheer van vakgroepen in Brocade
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Beheer van onderzoekers in Brocade

- In eindgebruikersrecord

- In Authority record

83



84



85



86




