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Kravnummer/ 
Metadata nr. 

Kommentar/ begrunnelse 

2.3.2 Det finnes ikke funksjonalitet for å slette et helt arkiv med underliggende nivåer i 
en operasjon. Derfor er kravet ikke relevant for Public 360°. 

2.8.20 / 
6.1.20 

I Public 360 håndteres dette via rutiner. En presedenssak vil arve bevarings- og 
kassasjonsinformasjon fra tilknyttet klasse. På presedenssaken i Public 360° kan 
bevarings- og kassasjonsinformasjonen manuelt overskrives og settes til 
«Bevares» om klassen saken tilhører har et annet bevarings- og 
kassasjonsoppsett. Bevarings- og kassasjonsinformasjon satt på presedenssaken 
vil arves til tilhørende registreringer og dokumenter (filer). 

3.1.12 / 
3.1.13 / 
3.1.16/ 
3.1.18  

Public 360° har ikke innebygget funksjonalitet for kryptering/dekryptering av 
dokumenter. Ved bruk av offentlige ekspederingskanaler i Public 360° som 
SvarUt/SvarInn og eFormidling skjer kryptering/dekryptering automatisk i 
kanalene og er dermed transparent for Public 360°.  Public 360° har i tillegg støtte 
for elektronisk signering av dokumenter via DIFI sin tjeneste for eSignering. 

3.2.30  I Public 360° oppdateres dokumentstatus (filstatus) automatisk når status på 
registering oppdateres. Inneholder registreringen dokumenter (filer) som er 
sjekket ut og under arbeid er det ikke mulig å endre status til ”Ekspedert”, 
”Journalført” eller ”Arkivert”.  

6.1.3  I Public 360° arves verdier angitt på klasse til underliggende nivåer. Om det ikke er 
angitt verdi på klassenivå, vil en generell standardverdi benyttes. Bevaring og 
kassasjon arves ikke fra arkivdel. 

6.1.9 Det er mulig å manuelt overstyre informasjon om bevaring og kassasjon til 
underliggende objekter. Om klassen endres på mappenivå kan man velge om ny 
bevarings- og kassasjonsinformasjon skal aves til eksisterende objekter eller kun 
til nye objekter som tilknyttes mappen.  

6.5.1 Fra rapporten i Public 360 er det kun mulig å selektere på Periode start, Periode 
slutt og Arkivdel. Selektering på andre felter vil vurderes inkludert om det 
etterspørres av brukere av løsningen.  


