Returadresse: Arkivverket
Pb.4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Nobly
Dato

13.06.2019

Din ref.
Vår ref.

2019/2788

Saksbehandler

MONDAN/DOFO

Midlertidig godkjenning av systemet OnBase Sak -og arkivløsning
(ECM) fra Nobly ApS/Hyland Software Inc. som Noark 5 versjon
5.0 løsning - ny utsendelse
Riksarkivaren gir med dette systemet OnBase Sak -og Arkivløsning ECM fra Nobly ApS/Hyland
Software Inc. som Noark 5 versjon 5.0.

Løsningen godkjennes som et system med komplett arkivstruktur i henhold til Noark 5 versjon 5.0
for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv). I tidligere
versjoner av Noark 5 har slik godkjenning vært omtalt som «komplett løsning». I tillegg
godkjennes løsningen som en Noark 5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere
fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger. Løsningen har arkivstruktur med møtemappe og
møteregistrering, håndtering av parter, presedens, godkjenningsflyt, avskrivning, bevaring -og
kassasjon, integrasjon ved hjelp av GeoIntegrasjonsstandarden og Noark 5 tjenestegrensesnitt.
Når det gjelder mer detaljert informasjon om hvilken funksjonalitet som finnes i løsningen, samt
eventuelle avvik fra Noark 5-kravene, henvises det til egenerklæringen.

Den midlertidige godkjenningen av systemet OnBase Sak -og Arkivløsning ECM fra Nobly
ApS/Hyland Software Inc. bygger på:
1. Søknad om midlertidig Noark 5 versjon 5.0 godkjenning datert 14.05.2019
2. Egenerklæring med gruppering v.0.920190514 datert 14.05.2019
3. Demonstrasjon av funksjonalitet, pre-testing av Noark 5 versjon 4.0 uttrekk og godkjenning
av arkivuttrekk mot versjon 5.0 mottatt 14.05.2019

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og
funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet. Nobly Aps/Hyland
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Software Inc. er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekte og komplett implementert i
systemet OnBase Sak – og Arkivløsning ECM.

Nobly Aps/Hyland Software Inc.er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene
som oppgis oppfylt i egenerklæringsskjemaet, herunder fremstillingen av et gyldig arkivuttrekk,
tilfredsstilles ved alle fremtidige oppdateringer og versjoneringer av løsningen innenfor rammene
av Noark 5 versjon 5.0. De samme kravene skal også tilfredsstilles ved eventuelle integreringer
med fagsystemer.

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å inspisere vilkårlige
installasjoner av løsningen og trekke tilbake den midlertidige godkjenningen hvis det ikke kan
dokumenteres at kravene er tilfredsstilt.

Følgende dokument legges til grunn for søknadeln og følger vedlagt:
1. Egenerklæringsskjema med gruppering v.0.920190514 datert 14.05.2019

Godkjenningsbrevet sendes ut på nytt grunnet en teknisk feil vi hadde ved forrige utsendelse,
signaturer var falt ut, vi beklager dette.

Med hilsen
Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør
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