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Endelig godkjenning av N5D / Noark 5 for Documentum versjon 2.4
som Noark 5 versjon 4.0 arkivkjerne
Riksarkivaren gir med dette N5D / Noark for Documentum versjon 2.4 godkjenning i henhold til
Noark 5 versjon 4.0. Løsningen godkjennes som en frittstående Noark-kjerne for håndtering av
basisarkiv og integrasjon med fagsystemer. Når det gjelder mer detaljert informasjon om hvilken
funksjonalitet som finnes i løsningen, henvises det til egenerklæringen.

Den midlertidige godkjenningen som komplett Noark 5-løsning for registrering av
journalføringspliktige saksdokumenter av 04.03.2015 har ikke endret status, og det betyr at den
løsningen fortsatt er midlertidig godkjent til bruk for dette formålet, jf. arkivforskriften § 11.

Godkjenningen av N5D / Noark 5 for Documentum versjon 2.4 bygger på:
1. Søknad om midlertidig Noark 5-godkjenning for Dokumentum versjon 1.7 av 26.06.2012.
2. Formøte med Ciber og Patentstyret den 23.08.2018.
3. Møte med Ciber og Patentstyret den 16.10.2018 hvor løsning ble presentert og
uttrekksfunksjonalitet ble demonstrert og «lite» uttrekk ble generert.
4. Arkivuttrekk (TAR) overlevert for testing 12.12.2018 og godkjent av tester den 02.01.2019.
5. Søknad om endelig Noark 5 versjon 4.0 godkjenning av 12.12.2018 med egenerklæringskjema
av 05.12.2018 og vedlegg til egenerklæringsskjema av 12.12.2018.

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og
funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet. Experis Ciber AS
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(tidligere Ciber AS) er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i
N5D / Noark 5 for Documentum versjon 2.4. De er også ansvarlig for at de strukturelle og
funksjonelle kravene som oppgis oppfylt i egenerklæringsskjemaet, herunder fremstilling av et
gyldig arkivuttrekk, tilfredsstilles ved fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor rammene av
Noark 5 versjon 4.0.

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å trekke tilbake
godkjenningen hvis det ikke kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt.
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