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Publika profiler i LUCRIS
Alla med en verksamhetsroll finns med i
LUCRIS. Administratörer är automatiskt
”Backend –restricted to LUCRIS users”,
vilket gör att de inte syns i den publika
Research portal. Det är enkelt att dölja en
person som syns publikt och tvärt om. Endast
personer med verksamhetsroller associerade
med forskning och undervisning hamnar
automatiskt publikt. En person med
administrativ verksamhetsroll som aktivt
ingår i en forskargrupp och kan göras synlig.

LUCAT:

Verksamhetsroll
Bilden visar en profil i Research portal. Verksamhetsrollen, som importerats från LUCAT är
inringad. När en person får verksamhetsroll så är det därför viktigt att se över titeln i LUCAT.
Ett vanligt fel är att doktorand-titeln är kvar även då personen disputerat.
Svenska:

Engelska:

Befattning
Nedan är personens uppdrag och befattning på Ekonomihögskolan inringad. Befattningen
läggs in i Primula av person med personalansvar på Ekonomihögskolan/institutionen. Sedan
importeras befattningen in från Primula till LUCAT.
Svenska:

Engelska:

LUCAT:

I exemplet upprepas titlarna: Universitetslektor, docent, docent. Det beror på att
verksamhetsroll och befattning låg på två olika ställen i den äldre versionen av Research
Portal:

Det var då en bra idé att lägga till verksamhetsrollen bredvid befattningen genom att gå in i
LUCRIS. När man upptäcker en upprepning av detta slag så kan man mejla till
Ekonomihögskolans bibliotek för att få det borttaget. Research_Support@ehl.lu.se
Om man har fått rollen ”Editor of Persons” så kan man enkelt ändra på det själv. Man kan
också visa forskaren hur det ska göras:

Retursymbolen visar att ”Senior Lecturer” är importerad från ett annat system – i detta fall
Primula. ”Associate Professor” har lagts till i LUCRIS. Ta bort det genom att klicka på
minussymbolen. Tryck på ”Save” längst ned på sidan. Nu ser det ut så här:

Ibland är verksamhetsroll och befattning samma titel och då går det dessvärre inte att göra
något åt upprepningen. Exempel:

Hemsnickrade titlar i LUCRIS
Alla personer i LUCRIS kan själva lägga in extratitlar som kommer att synas publikt i
Research Portal. Om en person tex är docent vid ett annat lärosäte men varken har docent som
roll eller befattning på EHL bör hen nöja sig med att nämna titeln i sin presentationstext.

Länkar i LUCAT
Länkar kan läggas in direkt i LUCRIS, men länkar i LUCAT importeras också till LUCRIS.
Dessa bör ses över så att de exempelvis inte är inaktuella eller går till sidan i LUCRIS.
Retursymbolen i LUCRIS visar om informationen kommer från LUCAT.

Institutionens egen sida i Research portal
Beskrivningen av organisationen importeras från LUCAT till LUCRIS. En beskrivning behövs
på både svenska och engelska eftersom forskningsportalen är tvåspråkig.

Om man önskar att en bild läggs in på institutionens förstasida, en s.k. hero image så kan man
maila till ekonomihögskolans bibliotek. Research_Support@ehl.lu.se

