Egenerklæringsskjema for godkjenning av
Noark 5-løsning
Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5løsning (leverandører, utviklere, organ som har utviklet systemet selv), heretter kalt utfyller.

Det skal søkes om godkjenning for alle typer løsninger som har funksjoner for elektronisk journalføring og
arkivering av dokumenter. Eksempler på slike løsninger er generelle journal-, arkiv- og
saksbehandlings-systemer (også kalt sakarkivsystemer), fagsystemer og andre spesialiserte system med
elektroniske saksdokumenter og system for spesielle dokumenttyper så som kart og tegninger. Det kan
dreie seg både om standardløsninger som tilbys i markedet (såkalt hyllevare), og om løsninger som er
spesialutviklet for en bestemt bruker (kundespesifikke løsninger). Hvilken type system det søkes
godkjenning for, skal angis ved å krysse av for en eller flere av valgmulighetene nedenfor.

Noark 5-standarden skiller mellom tre ulike typer krav: Obligatoriske (O-krav), betinget obligatoriske (Bkrav) og valgfrie (V-krav). Det skal angis i kolonnen for oppfyllingsgrad om kravene oppfylles eller ikke.
Normalt skal alle O-krav oppfylles. Hvis et obligatorisk krav ikke blir oppfylt, skal dette begrunnes i et eget
vedlegg. Når det gjelder B-kravene, er det i fotnoter til skjemaet angitt for hvilke typer systemer kravene er
obligatoriske. Nummeret til de B-kravene som ikke oppfylles, skal angis på en egen linje i dette skjemaet.
Ytterligere kommentarer til hvorfor bestemte krav ikke oppfylles, gis i vedlegget.

For hyllevareløsninger skal alle deler av skjemaet besvares med Ja eller Nei. Når det gjelder kundespesifikke
løsninger, kan det angis i en egen kolonne (IA) at kravet ikke er relevant.
Utfyller skal også angi hvilke V-krav krav som oppfylles. Er det behov for ytterligere presisering, brukes
vedlegget.

Overordnet informasjon om løsningen
Betegnelse/navn på løsningen:

Kort beskrivelse av løsningen:
Navn på leverandør/organ som har utviklet systemet:

braArkiv N5
Elektronisk arkiv for skannede historiske dokumenter.
Løsningen har 3-nivå registrering med Mappe, Registrering
og Dokument i tillegg til Arkiv og Arkivdel. Løsningen har
egendefinerte klassifikasjonssystem og klasser.

Kontaktinformasjon og adresse til leverandør/organ som har utviklet systemet:

Geomatikk IKT AS
Geomatikk IKT AS
Otto Nielsens vei 12
7052 Trondheim

Opplysningene er utfylt av (navn, tittel, rolle og arbeidssted):

Per Ø. Markussen
Avdelingsleder
Produkteier braArkiv
Trondheim

Sted og dato:

Trondheim, 2. oktober-2013

Signatur:

Type løsning

Kryss av for en eller flere rader

Ikke sakarkiv
Frittstående Noark 5-kjerne
Sakarkiv
Sakarkiv med saksbehandlingsfunksjonalitet
Sakarkiv med e-postløsning
Sakarkiv med møte- og utvalgsløsning
Sakarkiv med statistikker
Sakarkiv med brukeradministrajonsløsninger
Sakarkiv med sikkerhets- og tilgangsløsninger
Sakarkiv med logg- og sporingsløsninger
Sakarkiv med tjenestegrensesnitt i henhold til Geointegrasjonsmodellen
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