
Fra produksjonsmiljø til bevaring
- produksjonslinje for eArkiv

v/Sigve Espeland og Harald Nordli



OAIS – Open Archival Information System (ISO 14721)

● Open Archival Information System 
(OAIS) ble publisert i 2002.

● Utviklet av The Consultative 
Committee for Space Data 
Systems (CCSDS), et 
internasjonalt forum av 
romfartsorganisasjoner.

● OAIS beskriver funksjoner og 
avhengigheter et arkiv har, 
uavhengig av type materiale – 
enten det handler om månesteiner 
eller xml-uttrekk.

● Standarden lanserte en ny 
terminologi og har raskt fått aksept 
over hele verden.



Prosseser for digitalt depot - KDRS

● Dette er OAIS

● Tilrettelagt for bl.a. IKA

● Vi skal se nærmere på  
produksjonslinjen som 
KDRS-miljøet bygger opp for 
KAI-institusjoner utledet av 
OAIS modellen.

● Vi skal også vise hvordan 
kommuner kan kobles på 
denne produksjonslinjen

● “Forberedelse til 
deponering” er viktig her. 



Produksjonslinja



Driftsmiljø - “lage uttrekk fra IT-system”

Fagsystemer

Frittstående Noark-kjerne

Noark-system

«SIARD-veien» til IKA

«NOARK-veien» til IKA



Hvorfor produksjonslinje?

● For å standardisere og effektivisere bevaringsarbeidet.

● For å fange etterslepet på en effektiv måte,

● og ha et framtidsrettet bevaringssystem

● Vi skal se nærmere på disse to “veiene” inn i produksjonslinja.



“Siard-veien” - Hva er SIARD?

“An open format developed by the Swiss Federal Archives, designed for archiving 
relational databases in a vendor-neutral form. A SIARD archive is a ZIP-based package 
of files based on XML and SQL:1999. A SIARD file incorporates not only the database 
content, but also machine-processable structural metadata that records the structure of 
database tables and their relationships. The ZIP file contains an XML file describing the 
database structure (metadata.xml) as well as a collection of XML files, one per table, 
capturing the table content. The SIARD archive may also contain text files and binary 
files representing database large objects (BLOBs and CLOBs). SIARD permits direct 
access to individual tables by exploring with ZIP tools. A SIARD archive is not an 
operational database but supports re-integration of the archived database into another 
relational database management system (RDBMS) that supports SQL:1999. In addition, 
SIARD supports the addition of descriptive and contextual metadata that is not 
recorded in the database itself and the embedding of documentation files in the 
archive”.

Finnes i dag i 3 versjoner: 1.x, 2.0 og 2.1

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000426.shtml


Programvare som produserer SIARD-filer

● SiardEdit 1.x (Siard 1.x filer)

● SiardGUI 2.1 (Siard 2.1 filer)

● Database Preservation Toolkit (Siard 2.0 filer)

● Spectral Core – Full Convert (Siard 2.0 og muligens 2.1 filer?)



SiardEdit 1.x

● Produserer siard 1.x filer

● Gratis programvare utviklet for det sveitsiske 
nasjonalarkivet.

● Dere kan få en kopi  programmet av IKA.

● Tilhørende dokument ligger innbakt i siard-fila som 
binary larg object (BLOB/CLOB) i 
produksjonsformat. Det må derfor gjøres en jobb 
mot dokumentene før avleveringen kan 
godkjennes.

● Kan kjøres via brukergrensesnitt (GUI).

● Eller via CMD og ei bat-file. Forutsetter at Java JDK 
er installert.

● IKA har mye er faring med bruk av dette 
programmet



SiardGui 2.1

● Produserer siard 2.1 filer

● Gratis programvare utviklet for det sveitsiske 
nasjonalarkivet.

● Kan lastes ned hos det hos det sveitsiske 
nasjonalarkivet eller få en kopi av IKA.

● Tilhørende dokument ligger innbakt i siard-fila som 
binary larg object (BLOB/CLOB) i 
produksjonsformat. Det må derfor gjøres en jobb 
mot dokumentene før avleveringen kan godkjennes.

● Kan kjøres via brukergrensesnitt (GUI).

● Eller via CMD og ei bat-file. Forutsetter at Java JDK 
er installert.

● Nytt program - lite testet ved IKA foreløpig.

https://www.bar.admin.ch/bar/en/home/archiving/tools/siard-suite.html


Database Preservation Toolkit

● Produserer siard 2.0 filer

● Gratis programvare utviklet av et EU 
finansiert prosjekt.

● Kan lastes ned på EU prosjektets webside 
eller få en kopi av IKA.

● Tilhørende dokument legges utenfor siard-fila 
i produksjonsformat. Og evt. BLOB/CLOB 
erstattes av en relativ dokumentsti i siard-fila.

● Kan kun kjøres via CMD og ei bat-file. 
Forutsetter at Java JDK er installert.

● IKA har en del erfaring med dette 
programmet.

https://www.database-preservation.com/


Spectral Core – Full Convert

● Produserer siard 2.0 filer

● Lisensiert programvare

● Kan kjøpes på Spectral Core sin webside.

● Tilhørende dokument legges utenfor siard-fila 
i produksjonsformat. Og evt. BLOB/CLOB 
erstattes av en relativ dokumentsti i siard-fila.

● Kan kun kjøres via GUI, som er brukervennlig.

● IKA har en del erfaring med en testversjon av 
dette programmet.

https://www.spectralcore.com/fullconvert


Altså ...

● Det er som sagt flere måter å produsere ei SIARD-file på.

● Arkivskaper må selv lage SIARD-uttrekk fra fagsystem som har gått ut av 
produksjon og er bevaringsverdige.

● IKA produserer ikke SIARD-filer. Vi mottar og tester dem.

● MEN vi gir selvsagt opplæring i bruk av programvare for:

a) Produksjon av SIARD-filer.

b) Pakking av SIARD-filer

c) Overføring av SIARD-filer til IKA.



SIARD-pakking i Arkade5



Ved IKA går “SIARD-veien” inn i systemet Decom

● Documaster Decom utvikles til å bli et 
effektivt verktøt for å håndtere uttrekk 
fra fagsystem som SIARD-filer.

● Innheholder maler som beskriver 
systemet.

● Ordningsarbeidet gjøres en gang på 
mye brukte systemer. Resten blir 
kontroll iht. mal (template).

● “SIARD-veien” inn i Decom vil bli den 
ene av de to bevaringsveier hos IKA i 
årene som kommer.



Fra produksjonsmiljø til bevaring 

– produksjonslinje for eArkiv

«Noark-veien»
v/ Harald Nordli

Interkommunalt Arkiv i Rogaland



Noark

 NOrsk ARKivstandard

 Norsk standard for journalføring og arkivering av saksdokumenter

 Gjeldende versjon: Noark 5



Noark 5

arkiv

arkivdel

klasse

mappe

registrering

dokument 

beskrivelse

elektronisk 

dokument

katalogstrukturfil xml

dokument 

objekt

<arkiv>
<arkivdel>
<klasse>

<mappe>
<registrering>
<dokumentbeskrivelse>

<dokumentobjekt>
<\dokumentobjekt>

<\dokumentbeskrivelse>
<\registrering>

<\mappe>
<\klasse>

<\arkivdel>
<\arkiv>



Mottak – Ordning – Betjening

Noark 5
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Depot



Avlevering
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Arkade 5 fra Arkivverket

Tester uttrekk

Lager avleveringspakke (SIP)

Enkelt å installere og å bruke

Gratis

Tar de vanligste formatene:

N5, N4, N3, Fagsystem



Arkade 5 - eksempel



Avlevering

Lage Noark-uttrekk vha. sakssystemets 

eksport-modul  (K2 avlever, VSA…)

Teste uttrekket vha. Arkade 5

Lage testrapport

Feil og avvik kan oppdages mye tidligere, noe 

som sparer tid og kostnad for alle involverte

Lage avleveringspakke (SIP) vha. Arkade 5

SIP - Submission Information Package  (arkiv + 

info om arkivet)

Fylle ut skjema «Informasjon om avlevering»



«Informasjon om avlevering»



Ordning/Bevaring

Noark 5

Avlevering Ordning/Bevaring Betjening

Databaser

- Fagsystemer

- Noark

Digitalt Sikrings-

Magasin

Innsyn

SIP

DIPAIP

Uttrekksbehandling

DBPTK

SiardSuite

SpectralCore

Arkade 5
Decom

N5 Validator

EssArch AIP

EssArch depotstyring

KDRS 

Innsyn

Depot



Hva skjer når uttrekket kommer til IKA?

Sender kvittering for mottak

Karantene

Virussjekk

Integritetssjekk (sjekksum)



Hva skjer hos IKA

Testing

Arkade 5

Decom N5 Validator (mer detaljert testing)

Manuell inspeksjon 

Godkjente dokumentformater (PDF/A, JPG, .txt…)

Verifisering av gyldig PDF/A

Vurdering av avlevering, lager detaljert 
rapport

Hvis alvorlige mangler, avvise uttrekk og ber 
om nytt

Hvis OK, overføre til langtidslagring



Overføre til langtidslagring

AIP/DSM

Avlevering Ordning/Bevaring Betjening

Databaser
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Depot



Begrep

 AIP/DSM

 AIP - Archival Information Package, en eller flere SIP + metadata + 

rapporter/testresultater (zip)

 DSM – Digitalt SikringsMagasin (langtidslagring)

 Bruker EssArch (system for langtidslagring)



Langtidslagring

 Overføres på sikker linje til KDRS i Trondheim

 Tre uavhengige kopier

 Trondheim

 Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

 Riksarkivet i Oslo

 Oppsett/regime som vil sikre langtidslagring

 Kopiering til nye taper periodisk

 Migrering til nye lagringsformat (f.eks. nye typer tape)

 Migrering til nye filtyper, hvis aktuelt (ny PDF-versjon?)



Betjening / Innsynsforespørsel

Avlevering Ordning/Bevaring Betjening

Databaser

- Fagsystemer

- Noark

Digitalt Sikrings-

Magasin

Innsyn

SIP

DIPAIP
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DBPTK

SiardSuite

SpectralCore

Arkade 5
Decom
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EssArch AIP

EssArch depotstyring

KDRS 
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Depot



Innsynsforespørsel

 Henter AIP (arkivpakke) fra Digitalt SikringsMagasin

 Verktøy - KDRS Innsyn

 Utviklet av piql AS

 Del av Produksjonslinje

 Fritt tilgjengelig, og svært lett installasjon

 Gir direkte innsyn i N5-uttrekk uten programmering

 Kan søke på sak eller person

 Kan åpne dokumenter knyttet til saken



KDRS Innsyn
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