
Framtidstanker om eArkiv ....
v/Sigve Espeland, IKA Rogaland



I

● Utfordringene knyttet til bevaring av eArkiv er STORE.

● IKA har kun 2 stillinger rettet mot eArkiv

● Kommuner i Rogaland må i større grad lage og teste uttrekk sjøl.

● Ved IKA vil vi bort fra rollen som uttrekksprodusent,

● til rollen som tester, godkjenner og depotforvalter

● - våre primæroppgaver.

● Kan ikke lage arkivpakker som vi selv kontrollerer

● - «bukken og havresekken».



II

● Opplæring i arbeid med eArkiv vil bli viktig fremover for IKA.

● Det samme blir «pushing» av programvare,

● som kan styrke lokal produksjon av uttrekk

● og teste og validere slike før avlevering til IKA.

● IKA vil bidra til opplæring i bruk av verktøy,

● f.eks. validatorer og uttrekksverktøy – Arkade5 og SiardEdit.



III

● «No cure no pay» ved kjøp av uttrekkstjenester.

● Lokale testlooper før avlevering blir viktig fremover.

● Det er dumt å ha betalt for en jobb som avvises av IKA.

● Lokale testlooper er spesielt aktuelt for NOARK-avleveringer.



IV

● Kommuner bør kunne produsere uttrekk fra sine eArkiv,

● spesielt NOARK-uttrekk.

● Det er faktisk en del av jobben til arkivtjenesten.

● Forsikre dere derfor om at uttrekksverktøyet faktisk virker,

● spesielt fra NOARK-system.

● Foreta og lær av lokal testing før avlevering.

● IKA bidrar med kompetanse og verktøy for uttrekk fra fagsystem.



V

● IKA kommer fortsatt til å produsere uttrekk,

● men med fokus på gamle systemtyper som ikke brukes lenger

● - SAMDOK etterslepet

● og fagsystemer som ikke er NOARK.



VI

● Også viktig med fokus på arkivplanlegging mot eArkiv.

● Arkivplan er jo en forutsetning for helelektronisk arkiv.

● Arkivplanen bør ha bestemmelser om planmessig avlevering

● - knyttet til periodisering.

● Det er IKKE smart å ha eArkiv som ikke er periodisert,

● Jo større databasene og periodene blir,

● jo vanskeligere er de å håndtere som arkivpakker.
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