EASY
Onderzoekdata online duurzaam en gecertiﬁceerd archiveren, publiceren en data
makkelijk downloaden voor hergebruik. Dat is EASY.
Bent u op zoek naar een plek om onderzoekdata veilig

Keurmerken

en duurzaam online te archiveren en te publiceren?

EASY is gecertiﬁceerd volgens de richtlijnen van het

Of wilt u toegang tot duizenden bestaande datasets

Data Seal of Approval (DSA), het World Data System

voor hergebruik? Met het online archiveringssysteem

(WDS) en Nestor. Deze internationale datakeurmerken

EASY kunnen onderzoekers eenvoudig zelf weten-

worden verleend aan databewaarplaatsen die aan een

schappelijke data deponeren, op een veilige en duur-

aantal transparante criteria voldoen op het gebied van

zame manier data delen met anderen, en data van

kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid.

anderen hergebruiken.

Stappen voor gebruik

EASY bevat bijna 40.000 datasets, voornamelijk uit

Data deponeren

de geesteswetenschappen, maatschappij- en gedrags-

1 Data voorbereiden: selecteer uw relevante

wetenschappen, gezondheidswetenschappen, ruimte-

databestanden en controleer eventuele

lijke wetenschappen en archeologie.

Open access
De onderzoeker die data in EASY onderbrengt, kiest
zelf de toegangscategorie (licenties) van de data,

privacygevoelige aspecten en bestandsformaten.
2 Log in op https://easy.dans.knaw.nl.
Nieuwe gebruikers maken eerst een account aan.
3 Start met deponeren: ga in EASY naar ‘Deposit your
data’, kies uw discipline en klik op ‘deposit your data’.

uiteenlopend van open access tot restricted access.

Persistent identiﬁer

Data downloaden
1 Zoek of browse, en verﬁjn eventueel uw

Bij DANS krijgt iedere gedeponeerde dataset een

zoekresultaten, totdat u de juiste dataset heeft

persistent identiﬁer. Zo blijven gegevens duurzaam

gevonden via https://easy.dans.knaw.nl.

toegankelijk, ook als de informatie van locatie
verandert. EASY maakt voor de persistent identiﬁer
gebruik van het DOI-systeem.

2 Beoordeel via de metadata of de dataset aan uw
wensen voldoet.
3 Afhankelijk van de toegangscategorie kunt u onder
het tabblad ‘Data ﬁles’ de data meteen downloaden,

Voordelen van EASY
• Gebruiksvriendelijk: na een eenvoudige

downloaden na inlog, of het downloaden aanvragen.
4 Zie onder ‘Cite as’ op welke manier u de data correct
kunt citeren.

registratie en inlog direct klaar voor gebruik
• Betrouwbaar en veilig: EASY is DSA-gecertiﬁceerd.
De data worden in Nederland opgeslagen.
• Toegankelijk: de service kan online worden
geraadpleegd, overal en altijd.
• Veelzijdig in gebruik: EASY maakt het mogelijk
eenvoudig zelf wetenschappelijke data online te
deponeren en beschikbaar te stellen, en zelf data
te downloaden voor hergebruik.
• De datasets in EASY zijn ook zichtbaar in NARCIS.
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Samenwerking
Met een aantal (universitaire) onderzoeksinstituten

Data Archiving and Networked
Services (DANS)

heeft DANS afspraken om grotere hoeveelheden

DANS bevordert duurzame toegang tot digitale

datasets geautomatiseerd in EASY te importeren.

onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat

Hiervoor worden op instituutsniveau licenties

wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam

afgesloten. Neem voor de mogelijkheden contact

archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het

op met DANS.

online archiveringssysteem EASY (easy.dans.knaw.nl)
en DataverseNL (dataverse.nl). Tevens biedt DANS

DANS controleert de data voor publicatie op

(dans.knaw.nl) met NARCIS (narcis.nl) toegang tot

volledigheid, inzichtelijkheid, privacygevoelige

duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en

aspecten, bestandsformaten en juridische aspecten.

andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast

Voor vragen bij deponering of het downloaden heeft

verzorgt het instituut training en consultancy en doet

DANS een servicedesk. DANS houdt van alle datasets

het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale

het gebruik bij.

informatie.

Kosten

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn

DANS hanteert verschillende tarieven voor het

dienstverlening en deelname in (inter-)nationale

deponeren van data in EASY, afhankelijk van de eisen

projecten en netwerken voor dat de toegang tot

en wensen van de instelling. Neem voor meer infor-

digitale onderzoeksgegevens verder verbetert.

matie over de prijzen contact met DANS op.

DANS is een instituut van KNAW en NWO.

EASY is 2005 door DANS gebouwd en wordt doorlopend verder ontwikkeld. Het e-depot Nederlandse
Archeologie is onderdeel van EASY. Ook de collecties
van het voormalige Nederlands Historisch Data-archief
(NHDA), het Steinmetz-archief en het Wetenschappelijk
Statistisch Agentschap (WSA) zijn in EASY ondergebracht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op easy.dans.knaw.nl en op
de website van DANS. Neem bij vragen contact op met
een datamanagers van DANS via info@dans.knaw.nl.

Data Archiving and Networked Services (DANS)
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Gedreven door data

