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Midlertidig godkjenning av Noark 5 for Documentum (N5D) 

versjon 2.0 fra Ciber Norge AS som Noark 5-løsning 
 

Riksarkivet gir med dette Noark 5 for Documentum versjon 2.0 fra Ciber Norge AS 

midlertidig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 3.1.  Denne godkjenningen 

erstatter godkjenningen datert 18.9.2012.  

 

Løsningen godkjennes som en komplett Noark 5-løsning for registrering av 

journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv).  Samtidig godkjennes løsningen 

som en selvstendig Noark 5-kjerne for sakarkiv og basisarkiv (ikke-sakarkiv) som 

kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger. 

 

Den midlertidige godkjenningen av Noark 5 for Documentum (N5D) versjon 2.0 

bygger på: 

1. Søknad om midlertidig Noark 5-godkjenning med egenerklæring og vedlegg 

datert 19.12.2014. 

2. Møte med presentasjon av løsningen og produksjon av arkivuttrekk 

10.2.2015. 

3. Testing og godkjenning av arkivuttrekk mottatt 10.2.2015. 

 

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

strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklærings-

skjemaet. Ciber Norge AS er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og 

komplett implementert i Noark 5 for Documentum (N5D) versjon 2.0.  

 

Ciber Norge AS er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene 

som oppgis oppfylt i egenerklæringsskjemaet, herunder fremstilling av et gyldig 

arkivuttrekk, tilfredsstilles ved alle fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor 
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rammene av Noark 5 versjon 3.1.  De samme kravene skal også tilfredsstilles ved 

alle integreringer med fagsystemer.  

 

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 er tilfredsstilt. 

 

Endelig godkjenning vil kunne gis etter ny søknad, og forutsetter at det vedlegges et 

arkivuttrekk med reelle data fra en løsning som har vært i produksjon i minst et 

halvt år hos en kunde.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inga Bolstad 

riksarkivar 

 Gunnar Urtegaard 

 avdelingsdirektør 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 


