
  

Utviklingstendenser rundt NOARK



  

Midlertidige godkjenninger iht.  NOARK5

● 13 leverandører midlertidig godkjent i årene 2009 – 2014

● Hvilke?

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5/Godkjente-loesninger/Midlertidig-godkjente-loesninger


  

Kommentarer midlertidige godkjenninger

● Flere store leverandører har kun midlertidig godkjenning.

● Stadig flere fagsystem får midlertidig godkjenning.



  

Endelige godkjenninger iht.  NOARK5

● 4 leverandører endelig godkjenning i perioden 2012 – 2014

● Økning med 3 i 2014

● Hvilke er endelig godkjent?

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5/Godkjente-loesninger/Endelig-godkjente-loesninger


  

Framtidsbildet disse 4 tegner:

● Komplette NOARK-løsninger som er frittstående sak/arkivsystem og 
samtidig fungere som kjerne for fagsystem.

● Dette er ofte systemer fra gamle leverandører av sak/arkivsystem som 
videreutvikler programmet til også å være kjerne for fagsystem.

● Vi får frittstående NOARK-kjerner for arkivering av saksdokumenter 
produsert i fagsystem.

● DOTS-kjernen er den første friprog kjernen som godkjennes. Denne 
gikk raskt gjennom og ble direkte godkjent uten først å ha fått 
midlertidig godkjent. Dette er en frittstående kjerne.

● Vi ser en tendens hvor arkivet skilles fra saksbehandlingsystemet og 
blir en egen arkivapplikasjon som lagrer dokumenter for 
saksbehandlingssystem.

● Økt fokus på funksjonalitet knyttet til oppbevaring og avlevering ligger 
bak denne utviklinga.



  

Litt om MOREQ

● Moreq – EU standard for «users and suppliers of electronic records 
management systems».

● Altså: EU sin NOARK-standard.

● Eller om man vil: NOARK er norsk Moreq tilpassing

● På SAMDOK konferansen i des. 2013 var det et foredrag hvor lederen 
for Moreq også signaliserte et framtidig behov for å skille arkivet ut fra 
«records management systems» (sak/arkivsystem).

● Tendensen til å skille sak og arkivsystem er altså en tiltakende 
utviklingstrend. 

http://moreq2.eu/


  

SAMDOK?

● SAMDOK/Samla samfunnsdokumentasjon

● Arkivverkets prioriterte satsingsområde i årene som kommer.

● Prosjektet har egen blogg hvor du kan abonnere på nyheter.

● Prosjektets 3 satsingsområder.

● 14 prioriterte arbeidsoppgaver under satsingsområdene.

http://samdok.com/
http://samdok.com/nytt-fra-prosjektene/
http://samdokdotcom.files.wordpress.com/2014/03/samdok-vedtekne-prioriteringar-2014_v100_12-mars-tlg.pdf


  

NOARK i SAMDOK

Arbeidsoppgaver i SAMDOK med NOARK relevans:

● 4 «Felles søketeneste i alle Noark-baserte uttrekk».

● 11 «Tenestegrensesnitt mot Noark5».

● 14 «Arkiv-kjerne som ein felleskomponent for offentleg 
sektor».

● Vi skal se litt nærmere på disse

http://samdokdotcom.files.wordpress.com/2014/03/samdok-vedtekne-prioriteringar-2014_v100_12-mars-tlg.pdf


  

Til slutt ...

● Vi kan ikke oppsummere framtiden ...

● Den må først komme ...

● Men vi ser hvor det bærer ...

● Var det noen spørsmål???
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