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E-depot ved IKA i bilder

●Startet med hylle i papirmagasinet
●Videre et spesialskap samme sted
●Er i dag i ESSArch:
●2 steder i Trondheim - base og backup
●Tape ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
●Tape ved Riksarkivet i Oslo
●Sikret etter alle kunstens regler inkl. EMP.



Status

● «Virtuelle reoler» på plass med depotforvaltingsystemet EssArch

● Ajour med opplasting av ferdige arkivpakker i EssArch

● «Produksjonslinje» for håndtering og «ordning» av fagsystem implementeres

● Testing automatiseres mer med hjelp av spesialprogram som:

● Arkade5, Documaster N5 Validator, Documaster Decom, KDRS Innsyn, m.fl.

● “Dobbel brannmur” lokalt hos IKA med sikker VPN til KDRS sin enhet for masselagring 

er på plass. (EPP – EssArch Preservation Platform).

● Det nasjonale kompetansenettverket via KDRS blir stadig viktigere, og IKA er aktiv bruker 

og bidragsyter i dette nettverket. Her skjer det mye inovasjon

● Katalogisering i ASTA av materiale I EssArch EPP pågår.

https://www.kdrs.no/


ESSArch - depotforvaltningssystem

● Et «OpenRepository»-system basert på fri programvare/åpen 

kildekode. (GPLv3)

● DIAS-versj. av ESSArch er derfor tilgjengelig for «alt og alle».

● Kjører på Linux-plattform

● IKA har tilgang til systemet via KDRS

● Brukes av KAI-miljøet og Arkivverket i Norge

● Brukes også bl.a. av Riksarkivet i Sverige.

http://www.essolutions.se/


ESSArch - depotforvaltningssystem

● ESSArch håndterer lagringsadministrasjon i arkiv - dvs.:

● Skriving til alternativt valgte medier

● Migrering mellom medier

● Verifisering ved kopiering

● Kan derfor brukes som et samlet depotstyringssystem

● både for enkle og avanserte lagringsløsninger.



ESSArch Tools ETP, ETA, EPP - sjermbilder
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● 105 arkivpakker er godkjente

● 105 arkivpakker er lastet opp på ESSArch EPP

● 3 arkivpakker er under ordning i Decom

● EssArch har 4 lagringssteder (Trondheim 2, Mo i Rana 1 og Oslo 1)

● Lokal lagring inn til videre (2 par identiske USB-disker og optisk lagring - DVD)

● 13 digitaliserte fotosamlinger (4 pågående digitaliseringsprosjekt)

● ASTA registrering pågår.


