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Hva skal jeg snakke om?

• De nye retningslinjene

• Databaser og ulike typer uttrekk

• Ulike typer elektroniske arkiv

• Avleveringsprosessen

• Ny sjekkliste for overlevering av elektronisk arkivmateriale



Nye retningslinjer – hva er nytt?

• Kortere

• Enklere (mindre tekno- og jusprat)

• Oppdatert

• På tampen skal jeg vise hvor vi finner dem.



Litt om databaser og hvordan få data ut av dem

• Database – hva er det?

• Dump / råkopi

• Uttrekk

• Tabelluttrekk

• Noark-uttrekk



Tabelluttrekk

• Er i praksis en kopi av hele eller deler av databasen

• Resultatet er å anse som et uordnet arkiv

• Gjøres gjerne i form av en full backup

• En ren dump av basen som konverteres til godkjent arkivformat



Hva er så SIARD?

• Er blitt godkjent arkivformat.

• Software Independent Archiving of Relational Databases

• Det finnes mange produsenter av relasjonsdatabaser, som alle er teknisk ulike.

• SIARD standardiserer på sett og vis databasen til et format som «står seg».

• Utviklet av de Sveitsiske Føderale Arkivene i 2007.

• Basert på XML. Bevarer både data og struktur. 

• Gir mulighet til å berike databasen med beskrivelser av data og datastruktur.



Noark-uttrekk

• Er å anse som et ordnet arkiv

• Henter ikke ut all data, bare den data og metadata som er vurdert bevaringsverdig

• XML

• Alle godkjente Noark 4 og 5-systemer skal ha mulighet for uttrekk



Hva er Noark?

• Norsk arkivstandard

• Felles standard for elektronisk saksbehandling i offentlig forvaltning



Tre typer elektroniske arkiv

• Sak og arkiv (Noark 3)

• Sak og arkiv (Noark 4 / 5)

• Fagsystemer



Noark 3

1994 → 1999

Har et «stesøsken» med navn Koark.

Omfatter bare journalføringen og skal ledsages av et papirarkiv

Avviklet i dag, men…

…det er ennå mange Noark 3-systemer der ute som ikke er avlevert til depot!

For Noark 3-systemer vil vi ta tabelluttrekk.



Noark 4 og 5

Noark 4: 1999 → 2008

Fullstendig arkivsystem

Noark 5: 2008 →

For disse foretas det Noark-uttrekk.



Fagsystemer

• Saksbehandlingsystemer for ulike fagområder

• Eksempelvis:

• Nav

• Barnevernstjenesten

• Skoleadministrative systemer

• Etc…



Avleveringsprosessen på 1-2-3

1. Kontakt Arkiv Troms!

2. Kontakt Arkiv Troms!!

3. Kontakt Arkiv Troms!!!



Avleveringsprosessen (den litt lengre versjonen)

Kontakt Arkiv Troms

Samle dokumentasjon

Produser uttrekk (enten av leverandør eller arkivskaper)

Lag avleveringspakke (her kunne vi si mye – men husk forrige slide)

Fyll ut og send følgeskriv

Send avleveringspakke til Arkiv Troms

Håndter avvik



Følgeskrivet

«Informasjon om innlevering»

Inneholder grunnleggende informasjon om avleveringen.

(periodisering, type arkiv, arkivskaper, versjon osv.)

Herunder sjekksummen for avleveringspakken.

(sjekksummen garanterer for at pakken ikke er blitt tuklet med)



Avvik?

• Avvik vil forekomme

• Ofte kan de handteres ved å dokumentere dem

• I verste fall må man starte på nytt.

• …men dit vil vi ikke.



Hvilken sjekkliste sa du…?

Sjekkliste for overlevering av elektronisk arkivmateriale!

Ja, men hvem…?

Arkivverket!

Gjelder i utgangspunktet for avlevering til Arkivverket, men…

…Arkiv Troms forholder seg også til den!



Hva inneholder sjekklisten?

30 krav

Fordelt på fire faser:

• Før uttrekket tas

• Når uttrekket tas

• Før oversendelse

• Ved oversendelse



Hvem bruker så sjekklisten?

• Den som foretar uttrekk

• Det vil som oftest si leverandøren av systemet

• Brukes på Noark-uttrekk



Hver er nytt?

• Scripting for å korrigere avvik er FY-FY!

• Hva er scripting?

• Automatiserte rutiner

• Eksempelvis å automatisk avslutte alle åpne saker, endre 
statuser eller føre inn saksbehandlernavn «N.N.».



Hva betyr det for deg?

Det er viktig at den som utfører uttrekket er klar over sjekklisten.

Ved spørsmål om scripting eller automatiserte rutiner bør du rådføre deg med Arkiv 
Troms.



Elektroniske arkiv

Technology this, technology that, it's all poppycock! 
At heart, Government will always revolve around 
paper. It burns quicker.

- Sir Humphrey Appleby


