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Dagens (hoved-)punkter – behov fra brukerperspektiv

1. Presentasjon av produktet

2. Re-etablere støtte for Noark-4?   

3. Etablere støtte for Noark 5.4/5.5 - planer

4. METS- versjoner

5. Feil-toleranse – gå videre om feil – spesielt ved «feil sjekksum»

6. «Pause/Gå videre» funksjonalitet

7. ADDML – behov for konvertering versjon 7.3 -> 8.3 (og Arkadukt)

8. Rapporter – forbedringspotensiale – kategorisering?

9. Annen ny funksjonalitet

10. Statistikk-løsning? Nytte? Behov?



1: Presentasjon av produktet



Spørsmål: Bruker noen Arkade fra kommandolinje? Eller på Linux?



2: Re-etablere støtte for Noark-4?

• En «halvveis» test fantes i de første versjoner av Arkade

• Det var basert på en massasje av NOARKIH fila, men

det virka ikke særlig bra

• Det er en relativt stor jobb å gjøre dette skikkelig.

Hva mener dere om behovet?



3: Etablere støtte for Noark 5.4/5.5 - planer

• 5.4/5.5 – kun små endringer – (elementnavn etc.) 

• Støtte kommer med i neste versjon (haster det for dere?)

• Hva er/blir relasjonen til Documasters N-5 test?



4: METS-versjoner

• Arkade versjon 1.3.2 er siste versjon som fungerte mot ESSArch

(METS 1.9.1 – kladd/påstartet – brukes nå av ESSArch)

• Arkade 1.4.0 bruker METS versjon 1.9

• Diskusjon – bør vi gå for 1.9.1 eller 1.9 – eller 1.12

(1.12 er siste internasjonale standard – med norsk tilpasning)

• Arkade skal kunne lese alle versjon – men skriver i siste versjon



5: Feil-toleranse – gå videre om feil – spesielt ved «feil sjekksum»

• Stopper ved ADDML struktur feil (gå videre og bare pakke?)

• Hvis feil sjekksum – teste likevel, men ikke pakke?

• - - - Noe annet som stopper?

• - - - Er «memory dump» feilene nå stort sett borte?



6: «Pause/Gå videre» funksjonalitet

• Ønsker ikke å pakke opp og ned store pakker ved nye kjøringer

• Rangér ønsket fra 1 til 10 - - - -

• Det må også tenkes personvern

• Og det er en større jobb



7: ADDML – behov for konvertering 7.2/7.3 (og om Arkadukt)

• Det ble laget en «halvt» funksjonell transformasjon i 2015

• Hva er behovet? (Hvor høyt) bør det prioriteres?

• Kort om status – Arkadukt – «ADDML» verktøyet

• Foreløpig er det ikke bevilget midler til å ruste opp programmet

Ref. også eget Forvaltningsforum for ADDML neste uke



8: Rapporter – forbedringspotensiale - kategorisering

• systemID-er rapporteres på forskjellig nivå. Vanskelig å gjenfinne.

• Vanskelig lesbare tekster?

• Bedre kategorisering – alvorlighetsgrad?

• Send oss gjerne forslag/detaljer (mail eller på Github)



9: Annen ny funksjonalitet - A

• Bedre test av fagsystemer/virksomhetsspesifikke metadata?

Er XSD-er er for generelle – mangler det referanser fra arkivstruktur.xsd?

• Utelate materiale med status «Utgår» fra testingen?

• Teste semantisk innholdet av felt (navn i «navn» etc.)

• Selektere tester (kan være stor jobb)



9: Annen ny funksjonalitet – B – Innspill – fra epost

a) Vil vi på en bedre måte kunne se integritet og autentisitet i arkivmaterialet? 

F. eks. ved å koble sammen merknader, endringslogg og arkivenheter?

b) Vil vi kunne teste møte/utvalgshåndtering – ut over å telle møtesaker, 

møteregistreringer og dokumenter av typen «saksinnstilling»? 

Her er nok noe av utfordringen at samtlige systemleverandører 

tolker Noark-standarden forskjellig.

c) Vil vi kunne teste hvor mye «valgfrie» metadata som er med i uttrekket?

d) Kan en se korrespondansepart opp mot dokumenttype? 

F.eks.: finnes det mottaker på et utgående dokument –

eller avsender på et innkommende dokument?



10: Statistikk-løsning – nytteverdi?

• NB – personvern og anonym «logging»


