Manual för registrering av examensarbeten i DiVA
administratörer
Uppdaterad 20111213

Enheten för Publiceringens infrastruktur
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)
Vid frågor: pi-support@lib.kth.se
För övriga kontaktuppgifter, se http://www.kth.se/kthb

Logga in i DiVA
Gå till inloggningssidan>> (https://kth.diva-portal.org/dream/login.jsf )
Logga in med användarnamn och lösenord.

Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer >>

Registrera metadata
Följande fält är obligatoriska i DiVA, även markerade med en röd stjärna i manualen.
Du kan även kontakta PI-enheten för vidare hjälp (pi-support@lib.kth.se)

(1) Namn (Efternamn och förnamn)
(2) Organisation
(3) Huvudtitel / Språk
(4) Examen (Uppsatsnivå, Högskolepoäng och Utbildningsprogram)
(5) År
(6) Nationell ämneskategori
(7) Uppsök ämneskategori
((8) Nyckelord / Språk))
((9) Abstract / Språk))

(1) Namn (Efternamn och förnamn)
Fyll i studentens Efternamn och
förnamn. (Det går att välja fler
än en författare genom att klicka
på ikonen Ytterligare författare).

Under namn kan Extern samarbetsparner fyllas i
Klicka i rutan så fälls fältet partner ut

(2) Organisation
Klicka på Välj organisation >> under
Institution, avdelning eller program.

Fyll antingen i namnet i sökrutan eller
bläddra via trädstrukturen. Använd plustecknet för att komma neråt i hierarkin.
Klicka sedan på korrekt avdelning (OBS
Viktigt att institution och avdelning anges
korrket, annars fungerar inte behörigheten
att gå in och godkänna arbetet).

(3) Huvudtitel / Språk

Fyll i Titel och specificera Språk. Om
titeln finns på flera språk, fyll i den under
Alternativ titel.

(4) Examen (Uppsatsnivå, Högskolepoäng och Utbildningsprogram)

Fyll i uppgifter för Uppsatsnivå,
Högskolepoäng och
Utbildningsprogram i rullistan. Det går
även att välja till en Ytterligare
examen.

(5) År

Fyll i År och Antal sidor.

(6) Nationell ämneskategori
Klicka på Nationell
ämneskategori.

Fyll i ämnet antingen i sökrutan eller bläddra
via trädstrukturen. Använd plus-tecknet för
att komma neråt i hierarkin. Klicka sedan på
korrekt ämne.

(7) Uppsök ämneskategori
Välj Uppsök Ämneskategori i rullistan.

((8) Nyckelord/Språk))

Kopiera gärna in Nyckelord (separeras
med kommatecken) om det finns
angivna i examensarbetet och speificera
Språk i rullistan.

((9) Abstract / Språk))

Kopiera in Abstract om det finns
angivna i examensarbetet och
speificera Språk i rullistan. Om det är
specialtecken i abstractet går det att
använda ikonerna för Insert/Edit
equation .

När registreringen är klar, klicka
på pilen för Fortsätt --> längst ner
på sidan.

Ladda upp fulltextfil/PDF

Klicka på Välj fil längt ner på sidan (Bör
vara i PDF-format). (Kan även stå
exempelvis Browse eller Bläddra på
ikonen, beroende på vilken webbläsare
man använder)

Namnge filen.
Godkänn publiceringsvillkoret (genom att
kryssa i rutan. Tänk på att först ha
studentens medgivande för detta).
(Gör inget övrigt vid Ladda upp fil. Ändra
alltså inte typen från fulltext under Typ, låt
alternativet Gör fritt tillgänglig stå kvar samt
rutan Print-on-demand vara obockad).

Klicka på pilen för Fortsätt -->

Kontrollera uppgifter
Sista sidan är en översiktsbild över posten. Kontrollera att allt ser bra ut, annars klicka på << Ändra uppgifter

Klicka seda

Fyll inte i något datum under Tillgänglig
från

Välj till sist Skicka in -->

Publicera examensarbetet (göra det synligt utåt i systemet)

Välj alternativet Publicera -->>

Klicka på rätt namn / Titel.

Klicka sedan på Fortsätt --> två gånger (högst upp
eller längst ner på varje sida).

Klicka till sist på Publicera --> (högst upp eller längst
ner på sista sidan).

Nu är det klart och examensarbetet ligger sökbart i DiVA >> (http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf)

