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Midlertidig godkjenning av Engrafo sak/arkiv versjon 1.0 som Noark 
5 versjon 5.0 system 
 
Riksarkivaren gir med dette løsningen Engrafo sak/arkiv versjon 1.0 fra Kirkedata AS midlertidig 

godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 5.0. 

 

Løsningen kan fungere frittstående som et sak-/arkivsystem og godkjennes som en Noark 5-

løsning for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv). I tillegg 

godkjennes løsningen som en Noark 5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere 

fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger. Løsningen har funksjonalitet for journalføring og 

arkivering av e-post, sikkerhet- og tilgangsløsninger og logg- og sporingsløsninger. Når det gjelder 

mer detaljert informasjon om hvilken funksjonalitet som finnes i løsningen, samt grad av 

oppfyllelse av Noark 5.5.0-kravene, henvises det til egenerklæringen med vedlegg. 

 

Den midlertidige godkjenningen av Engrafo sak/arkiv versjon 1.0 bygger på:  
1. Søknad om midlertidig godkjenning ihht. Noark 5 versjon 5.0 datert 04.05.2020. 

2. Egenerklæring og vedlegg datert 04.05.2020 (versjon 1) og 24.09.2020 (siste versjon). 

3. Demonstrasjon av funksjonalitet, testing og godkjenning av arkivuttrekk mottatt i møte 

24.08.2020 samt avklaringsmøte 25.09.2020. 

 

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og 

funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet med vedlegg. Kirkedata 

AS er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i Engrafo sak/arkiv 

versjon 1.0. 

 

Kirkedata AS er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis oppfylt i 

egenerklæringsskjemaet med vedlegg, herunder fremstilling av et gyldig arkivuttrekk, tilfredsstilles 

ved alle fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor rammene av Noark 5 versjon 5.0. De 
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samme kravene skal også tilfredsstilles ved eventuelle integreringer med fagsystemer eller andre 

systemer. 

 

Kirkedata AS har informert oss om at offentlige kunder (Kirkekontorene) som har kjøpt Engrafo 

sak/arkiv før Kirkedata AS mottok sin midlertidige godkjenning på løsningen, vil få tilbud om å 

kjøpe Engrafo sak/arkiv versjon 1.0. Dette for å sikre at offentlige kunder kun bruker en godkjent 

løsning, jf. forskrift om offentlege arkiv § 11.   

 

Arkivverket ber Kirkedata AS melde ifra når deres første kunde har installert og tatt i bruk Engrafo 

sak/arkiv versjon 1.0. Vi forventer at første kunde benyttes i forbindelse med søknad om endelig 

godkjenning på produktet Engrafo sak/arkiv, og at slik søknad er mottatt senest 06.11.2021. I 

søknaden må dere oppgi hvilken kunde dere ønsker å benytte i forbindelse med endelig 

godkjenning. 

 

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å inspisere vilkårlige 

installasjoner av løsningen og trekke tilbake godkjenningen hvis det ikke kan dokumenteres at 

kravene godkjenningen baserer seg på er tilfredsstilt. 

 

 

Med hilsen 
       

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 
 
Vedlegg 
1 Egenerklæring av 17 09 2020 
2 Vedlegg til egenerklæringsskjema av 17 09 2020 

 

Espen Sjøvoll Kjetil Reithaug 

avdelingsdirektør fagdirektør 
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