
Noark-4, Del 1 og 2: kravtabeller 

Her publiseres et utdrag fra Noark-4.1, Del 1 og 2. Utdraget omfatter de formaliserte 

kravene som er sammenfattet i tabellform og integrert i teksten i rapportens enkelte 

kapitler. Disse kravtabellene er her lagt ut og fortløpende nummerert under sine 

respektive kapitler, på samme måte som i den fullstendige rapporten. Oversikten 

omfatter bare kapitler og underkapitler hvor det forekommer kravtabeller. 

Kapitelnumrene viser til den trykte rapporten.  

Kravtabellene i Noark-4 har 3 kolonner: kravets nummer, tekst og kravets type/nivå. 

Kategorien type/nivå trenger en nærmere forklaring. Det kreves ikke at all funksjonalitet i 

Noark-4 må være implementert i ethvert Noark-system. Kravspesifikasjonen er skalérbar, og 

skal kunne realiseres i varierende grad, avhengig av brukerens behov. Derfor er 

funksjonskravene gruppert etter hvilket område eller nivå funksjonen dekker. Hvert av disse 

områdene angis med en egen bokstav: 

Type/nivå = O betyr at kravet er obligatorisk. O-kravene representerer basisversjonen av 

Noark-4, og må følgelig oppfylles av enhver Noark-versjon. Noark-4 i sin enkleste versjon vil 

mao. bare inneholde O-krav. Følgende koder brukes for ulike typer tilleggsfunksjonalitet: 

E = basisversjon for funksjonalitet knyttet til integrert e-post S = basisversjon for 

funksjonalitet knyttet til integrering med saksbehandling U = basisversjon for funksjonalitet 

knyttet til utvalgsbehandling 

I tillegg er det definert: 

 utvidelser med mer avansert tilleggsfunksjonalitet til hver enkelt basisversjon: 

henholdsvis O1, E1, S1 og U1  

 en basisversjon med fullstendig tilleggsfunksjonalitet: O2  

 tilleggsfunksjonalitet for arkivering av (visse typer) elektroniske dokumenter uten 

journalføring (tillegg 01.03.2004): O3  

 anbefalinger: A.  

Kravtype E, S, U, O1, E1 osv. betyr at vedkommende krav gjelder når et Noark-system 

leveres med slik tilleggsfunksjonalitet. Anbefalinger (A) er derimot ikke krav, og de kan 

anvendes både på basisversjonen og på de høyere nivåene. 

Se en mer fullstendig oversikt over kravnivåene og kodene for kravtype i Noark-4.1. 

Alle tabellene nedenfor er oppdatert med rettelser og endringer i Noark-4.1 pr. 17.08.2005. 

Gå til kapitler med kravtabeller: 

Del 1: 

kap. 3: Presentasjon av Noark-4 

kap. 4: Modul for journal og arkivstyring 

kap. 5: Modul for elektronisk arkiv 

kap. 6: Prosesstyring i dokumentbehandlingen 

kap. 7: Modul for administrativ oppbygning og arkivstruktur 

kap. 8: Modul for tilgangsstyring og brukeradministrasjon 

kap. 9: Modul for utvalgsbehandling 

http://rax01/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4/krav.html
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kap. 10: E-post og digitale signaturer 

kap. 11: Rapporter 

kap. 12: Periodisering, bortsetting og avlevering til arkivdepot 

Del 2: 

kap. 15: Formater for utveksling og avlevering (revidert 2002) 

kap. 17: Integrasjon med saksbehandlingssystem mv 
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