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Midlertidig godkjenning av den integrerte Noark 5-kjernen i 

fagsystemet for Skipsregistrene 
 

Riksarkivaren godkjenner herved den integrerte arkivkjernen i fagsystemet for 

Skipsregistrene som en spesialutviklet, kundespesifikk Noark 5-kjerne. God- 

kjenningen er midlertidig, og gis i henhold til Noark 5 versjon 2.0. Godkjenningen 

gjelder bare for denne konkrete løsningen som omfatter Norsk ordinært skipsregister 

(NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).  Dette er en fagsystemløsning 

med journalføringsfunksjonalitet, og fra denne løsningen skal informasjon avleveres 

til Arkivverket. I tillegg til Noark 5-metadata, inneholder også uttrekket virksom-

hetsspesifikke metadata om de enkelte skipene.   

 

Noark 5-kjernen i fagsystemet for Skipsregistrene oppfyller Noark 5-kravene med 

noen forbehold. De mest sentrale av disse er angitt under. De øvrige begrensningene 

er beskrevet i egenmeldingen med vedlegg. 

  

 Løsningen har ingen funksjonalitet for påføring av metadata for skjerming av 

informasjon for allmennheten, men det er lagt til rette for slik funksjonalitet i 

datamodellen. Det betyr at det ikke skal finnes informasjon som har behov 

for skjerming i Noark 5-kjernen. 

 Løsningen har ingen funksjonalitet for periodisering, men det er lagt til rette 

for slik funksjonalitet i datamodellen. 

 Løsningen har begrenset funksjonalitet for påføring av metadata for 

kassasjon. 

 Det er ikke lagt til rette for migrering mellom Noark-løsninger i henhold til 

Noark 5 kapittel 6.3.6.   

 

Godkjenningen av integrert Noark 5-kjerne i fagsystemet for Skipsregistrene bygger 

på følgende elementer: 

 Innsendt egenmeldingsskjema av 17.3.2010 
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 Presentasjon av funksjon for produksjon av avleveringsuttrekk i møte 

mellom BOOS og Riksarkivet 27.4.2010 

 Godkjente avleveringsuttrekk fra NOR og NIS mottatt 30.4.2010.  

 

Det presiseres at denne godkjenningen bare gjelder for fagsystemet for 

Skipsregistrene.  Det må søkes om egen godkjenning for løsningen som skal 

håndtere det administrative arkivet.  

 

Endelig godkjenning av løsningen vil skje i henhold til Noark 5 versjon 2.1 eller 

senere versjon.  
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