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Midlertidig godkjenning av Steria Noark 5 kjerne. Oppdatert 
godkjenning

Denne godkjenningen er en utvidelse av godkjenningen av 14.12.2010. I forrige 
godkjenning ble det påpekt at ikke alle obligatoriske krav til sakarkiv var oppfylt. I
søknaden som ligger til grunn for denne utvidede godkjenningen oppgis at alle 
obligatoriske krav for sakarkiv oppfylt med ett unntak som nevnt under. 

Godkjenning av 22.3.2011 trekkes tilbake og erstattets av denne. 

Riksarkivaren gir herved Steria Noark 5 kjerne utviklet på basis av Documentum 
midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne som skal fungere frittstående for 
integrasjon med ett eller flere fagsystemer eller sakarkivsystemer. Steria Noark 5 
kjerne oppfyller kravene til Noark 5 kjerne med noen forbehold, hvor det viktigste
er oppgitt nedenfor. Steria Noark 5 kjerne oppfyller alle betinget obligatoriske krav 
til sakarkiv i indre og ytre kjerne. For øvrige forhold, se egenerklæring og 
tilhørende vedlegg.

Godkjenningen av Steria Noark 5 kjerne bygger på følgende elementer:
1. Egenerklæring med kommentarer mottatt 17.1.2011 med revisjon av 16.6.2011.
2. Kontroll av innleveringsuttrekk produsert under demonstrasjon 3.2.2011 og 

revisjon av 4.2.2011. 
3. Presentasjon og demonstrasjon av definerte egenskaper ved Steria Noark 5 

kjerne på møte mellom Steria A/S og Riksarkivaren 3.2.2011.

Det gis midlertidig godkjenning:
Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en systematisk testing av de strukturelle 
og funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet. Steria A/S 
er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i løsningen.
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Godkjenningen som gis, er midlertidig. Riksarkivaren forbeholder seg retten til å kreve 
at det produseres nytt avleveringsuttrekk for å opprettholde godkjenningen, og Steria 
A/S er forpliktet til å produsere nytt avleveringsuttrekk og rette opp feil som eventuelt
avdekkes under testen dersom Riksarkivaren krever det.

Forutsetninger for endelig godkjenning:
En endelig godkjenning vil bli gitt på bakgrunn av uttrekk fra en løsning integrert med
eller basert på Steria Noark 5 kjerne som har vært i produksjon i minst seks måneder. 
Det kreves da at det produseres et avleveringsuttrekk fra produksjonssystemet i tråd 
med godkjenningsprosedyren, og at avleveringsuttrekket godkjennes av Riksarkivaren. 
Det kreves videre at alle forutsetninger som er angitt i avsnittet under er oppfylt. 

Vi minner om at endelig godkjenning skal være gjennomført i løpet av løsningens 
første produksjonsår.

Steria Noark 5 kjerne godkjennes med følgende kommentar:

Krav 6.3.33 til import av alle metadata som er definert i Noark 5 fra andre
Noark løsninger er ikke implementert. Det er mulig å eksportere data fra 
løsningen ved hjelp av arkivuttrekk, men det er ingen funksjon for å importere 
data på den samme måten.
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