Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
In de loop van 2021 zullen onderzoeksdata die nu op SURFdrive staan overgezet gaan worden naar
HU Research Drive. Het overzetten van de data is een gezamenlijke inspanning van de datasteward
en de betreffende onderzoeker of projectleider.
Hieronder nemen wij je stap voor stap mee in het overzetten van jouw data van SURFdrive naar HU
Research Drive. Mochten er na dit stappenplan nog vragen zijn, schroom dan niet om contact op te
nemen met Team Digitale Onderzoeksomgeving via onderzoeksupport@hu.nl.
Stap 1 Onderzoeker: Vraag een projectruimte aan op HU Research Drive. Dit kan via het
aanvraagformulier. De datasteward van het Kenniscentrum neemt contact met je op om de inrichting
van de projectruimte te bespreken. Dit wordt de doelmap van de migratie.
Neem contact op met je datasteward als er al een projectruimte is aangemaakt voor het betreffende
onderzoeksproject.
Stap 2 Datasteward: Zoek je Federated Cloud ID op in HU Research Drive en geef deze door aan de
onderzoeker. Dit is straks nodig voor het delen van de mappen. Het is in HU Research Drive te vinden
onder “Instellingen”> “Algemeen “en zal de vorm hebben van:
emailadres@hu.data.surfsara.nl (HU RD) of emailadres@researchdrive.surfsara.nl (SURF RD)

Scroll op de pagina helemaal naar onderen en je vindt:

Stap 3 Onderzoeker:

Plaats de data in een map. Het overzetten gebeurt door het delen van deze map. Klik hiervoor op
naast de map.
Bij het delen in SURFdrive van de map wordt de Federated Cloud ID van de datasteward ingevuld.

Klik hier op de gevonden Federated Cloud ID van de datasteward, klik op het wieltje en vink alle
opties aan. De map wordt gedeeld met HU Research Drive.

Stap 4 Datasteward: In HU Research Drive accepteert de datasteward bij het belletje van de
berichten de share. Nu verschijnt de map uit SURFdrive als gedeelde map in HU Research Drive. Zie:
Mochten er meerdere berichten staan schuif
dan de grijze zijbalk naar beneden tot je
de knop Accept ziet staan.
Stap 5 Datasteward: Kopieer in HU Research Drive de map naar de projectruimte die in Stap 1 is
aangemaakt.
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Controleer altijd of alle data juist gemigreerd zijn. Niet alleen op hoofdniveau van de
mappenstructuur, maar controleer ook een aantal dieperliggende mappen.
Stap 6 Datasteward: Vraag de onderzoeker het delen van de map in SURFdrive te stoppen na
controle of de data juist is opgeslagen in de projectruimte op HU Research Drive
Stap 7 Onderzoeker: Nu werk je verder op HU Research Drive. Verwijder je bestanden op SURFdrive
niet direct maar als je ongeveer een maand op HU Research Drive werkt.
Zie ook:
https://wiki.surfnet.nl/display/RDRIVE/Data+migration
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