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Yderligere oplysninger fås på følgende websteder, hvor
man også kan downloade MoReq2 og testmateriale:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq
MoReq2 blev udviklet for Europa-Kommissionen af
Serco Consulting med ﬁnansiel bistand fra EU’s IDABC-program.

MoReq2 Ajourføring og udbygning af »Model Requirements for the Management of Electronic Records«
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

DLM Forum er ansvarlig for styringen af MoReq2.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til DLM
Forum (www.dlm-network.org).

Ajourføring og
udbygning af
»Model Requirements
for the Management
of Electronic Records«

MoReq2

↘
MoReq2
Mo
MoRe
Req2
q2 beskriver
bes
beskr
kriv
iver de gene
generiske
neriske krav til forvaltningen
ning
ngen af et elektronisk
ellektronisk databasesystem.
atabas
asesyste Den
en er
en a
ajourført
jourført
rt o
og
g udvidet
udvidet version
ve ion af den tidligere
tidlige
»Model
»Model R
»M
Requirements
equirement for the
th Manage
Management
ment of
Electronic
Electron Rec
Records«,
ecor «, som
som ble
blev offentliggjort
fentligg
i
2001.
Den oprindelige speciﬁkation
kat
var meget nyttig og
er blevet anvendt i stort omfang både i og uden
for Europa. Den har været omtalt mange gange
og kom til at spille en vigtig rolle i forvaltningen
af elektroniske registre. Men der er sket meget
siden 2001. Teknologisk vækst og udvikling har
haft stor indﬂydelse på oprettelsen, registreringen og administrationen af elektroniske registre.
Der stilles nye krav, og bedste praksis er blevet
etableret. Hvis MoReq skal bevare sin høje status,
skal kravene til modellen ajourføres og udbygges,
så de dækker nogle nye områder, der har fået betydning inden for de senere år.

MoReq2
MoReq2 tager højde for den teknologiske udvikling, de nye
krav og bedste praksis. MoReq2 er blevet revideret på vigtige stadier i sin udvikling af dusinvis af brugere, konsulenter, leverandører, akademikere og erhvervsorganisationer
fra hele verden. Derfor nyder MoReq2 stor anseelse og vil
være til stor nytte for alle, der er beskæftiget med forvaltning af elektroniske registre.
Det er hensigten, at MoReq2 skal kunne anvendes af et
bredt spektrum af offentlige og private organisationer, som
ønsker at udvikle et system til forvaltning af elektroniske
databaser (ERMS — Electronic Records Management System). Den kan anvendes ved udarbejdelse af anmodninger
om forslag, ved evaluering af eksisterende systemer, ved
forberedelse af uddannelsesmateriale om administration
af optegnelser osv. Det er tanken, at den skal blive det
ledende princip for systemleverandører og -udviklere af
ERM. Det er hensigten, at MoReq2 skal anvendes i hele
EU, og den formodes at få væsentlig betydning på verdensplan.

Fleksibilitet
Det er tanken, at MoReq2 skal anvendes i hele Europa. Der
skal derfor være indbygget en vis grad af ﬂeksibilitet for at
kunne tage højde for forskellige lovkrav til forvaltningen
af databaser, forskellige traditioner herfor og forskellige
behov. MoReq2 blev derfor udviklet som en modulspeciﬁ-

kation, der kan tilpasses til forskellige miljøer. Den består
af et grundlæggende modul, som indeholder de helt basale
krav, der er nødvendige for at kunne sikre troværdig forvaltning af elektroniske registre, og valgfrie moduler, der
kan tilføjes, hvis en yderligere funktion ønskes.
I MoReq2 introduceres også det såkaldte »Chapter Zero«.
Hensigten hermed er at give alle medlemsstater mulighed for at tilføje deres egne nationale krav og derved tage
hensyn til forskellige sprog, lovgivning, forskrifter og traditioner for dataregistrering.

Systemtest
MoReq2 blev udarbejdet af Europa-Kommissionen på
anmodning af DLM Forum, som er en uafhængig europæisk organisation af arkiver og andre offentlige og private organisationer, der er interesserede i arkivering og
administration af registre og oplysninger.

DLM Forum
MoReq2 blev udarbejdet af Europa-Kommissionen på
anmodning af DLM Forum, som er en uafhængig europæisk organisation af arkiver og andre offentlige og private organisationer, der er interesserede i arkivering og
administration af registre og oplysninger.

