Særlige forhold omkring NVivo:
1. Projektfil skal oprettes i en undermappe til P:\<projektmappe>
2. Project recovery file skal slås fra
3. Embedded audio/video skal slås fra

Placering af projektfil
NVIvo vil som udgangspunkt foreslå brugerens dokumentmappe. Dette skal ændres så man opretter filer på
P:\<projektmappe>. Gør man ikke det, vil der dels ikke være logning, og filerne kan ikke dels med andre i
projektet. Ydermere vil man ikke nødvendigvis kunne finde filerne igen når man logger på næste gang.
Vælges ifm oprettelse af projekt.

Project recovery file
NVivo vil som udgangspunkt vedligeholde en Project recovery file i brugerens dokument mappe. Ønsker
man at benytte project recovery file, bør man ændre placering (FILE->Options, Project Recovery) til en
placering under P:\<projektmappe>. Man kan her også vælge at der ikke skal dannes Recovery file. Der er
snapshots af data på P:\ for hver time, det vil typisk være tilstrækkeligt til beskyttelse.

Embedded Audio/Video
NVivo vil som udgangspunkt kopiere mediefiler ind i projektfilen, når de er mindre end 20 MB. Større filer
vil blive oprettet med en reference, så det er den oprindelige fil som benyttes. Det kan være
hensigtsmæssigt at slå denne mekanisme helt fra, så slipper man for at mediefilerne fylder i projektfilen, og
den logning som foretages vil stadig kunne skelne de enkelte filer, hvilket kan være hensigtsmæssigt hvis
filerne f.eks. ikke er fuldt pseudo-anonymiseret. Dog skal man være opmærksom på, at filerne så ikke skal
flyttes, og hvis man ønsker at flytte/kopiere projektfilen, følger filerne ikke med, men skal kopieres separat.

Flerbruger håndtering, skiftevis adgang vs konsolidering i master file
Det er ikke muligt for flere at tilgå den samme NVivo projektfil samtidig.

Skiftevis adgang
Den enkleste måde for flere forskere at deles om en NVivo fil er, at der kun er en ad gangen, som har filen
åben.

Konsolidering i master file
Er dette ikke praktisk muligt, f.eks. hvis der skal laves flere samtidige transkriberinger, kan man oprette
flere NVivo projekter, så hver forsker har sin egen, og når data så er færdigtranskriberet, kan man
konsolidere alle data i en master fil.

Problemer med import/afspilning af lydfiler i NVivo
Når man logge rpå en analyse server første gang, er der flere ting som ikke fungerer ordentligt, herunder
afspilning af lydfiler. Derfor, sørg for at skrivebordet på analyseserveren er det blå, men OPEN Analyse logo.
Hvis dette ikke er på plads, skal man lave sign-out og logge på igen, se vejledningen.

