KA-81-08-415-SK-D

Viac informácií, súbory MoReq2 na stiahnutie a materiály na testovanie získate na týchto internetových
stránkach:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 vyvinula pre Európsku komisiu spoločnosť
Serco Consulting, pričom tento projekt získal ﬁnančnú
podporu z programu Európskej únie IDABC.

MoReq2 Aktualizácia a rozšírenie modelových požiadaviek na manažment elektronických záznamov
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Fórum DLM je zodpovedné za riadenie MoReq2. Bližšie
informácie je možné získať priamo na internetovej
stránke Fóra DLM (www.dlm-network.org).
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Pôvodná špeciﬁkácia
á
bola
ol veľmi úspešná a našla
široké využitie v celej Európe i mimo nej. Bola
často citovaná a zohrávala kľúčovú úlohu v oblasti manažmentu elektronických záznamov. Avšak
od roku 2001 sa mnohé veci zmenili. Technologický rast a s ním súvisiace zmeny vo veľkej miere
ovplyvnili vytváranie, zachytávanie a manažment
elektronických záznamov. Vyvinuli sa nové normy
a osvedčené postupy. Na udržanie pozície MoReq
bolo nevyhnutné aktualizovať modelové požiadavky a rozšíriť ich o nové oblasti, ktoré v posledných
rokoch získali na dôležitosti.

MoReq2
MoReq2 je odpoveďou na vplyvy technologických zmien
a zohľadňuje nové normy a osvedčené postupy. Počas kľúčových fáz vývoja bol MoReq2 preskúšaný mnohými užívateľmi, poradcami, dodávateľmi a tiež zástupcami akademickej obce a odborných orgánov z celého sveta. To mu
dodáva úroveň spoľahlivosti, aká tu ešte nebola. MoReq2
bude prinášať veľký úžitok všetkým, ktorí sa podieľajú na
manažovaní elektronických záznamov.
MoReq2 má byť využívaný širokým spektrom organizácií
vo verejnom a súkromnom sektore, ktoré majú záujem
na rozvoji systému manažmentu elektronických záznamov (ERMS). MoReq2 môže byť využitý pri príprave výziev
na predloženie návrhov, hodnotení súčasných systémov,
príprave materiálov na školenia v oblasti manažmentu
záznamov atď. Je predurčený na to, aby predstavoval riadiaci princíp, ktorý budú využívať dodávatelia a tvorcovia
systému manažmentu elektronických záznamov. MoReq2
má byť využívaný v celej Európskej únii a pravdepodobne
bude zohrávať dôležitú úlohu aj celosvetovo.

Flexibilita
MoReq2 je určený na využitie v celej Európe. Z tohto dôvodu
je potrebná určitá miera ﬂexibility, aby bolo možné zohľadniť rôzne právne požiadavky týkajúce sa manažmentu
záznamov a rôznych zaužívaných postupov a potrieb v tejto
oblasti. MoReq2 bol preto vyvinutý ako modulárna špeciﬁ-

kácia, ktorá môže byť prispôsobená rôznym prostrediam.
MoReq2 má základný modul, ktorý obsahuje zásadné požiadavky potrebné na zabezpečenie spoľahlivého manažmentu
elektronických záznamov, ako aj opčné moduly, ktoré môžu
byť pridané, ak sú potrebné doplnkové funkcie.
MoReq2 zároveň zavádza takzvanú kapitolu Nula, ktorá má
členským štátom umožniť pridanie vlastných špeciﬁckých
vnútroštátnych požiadaviek, zohľadňujúc tak rôzne jazyky,
legislatívu, predpisy a zaužívané postupy v oblasti uchovávania záznamov.

Testovanie zhody
MoReq2 po prvýkrát umožňuje uplatňovanie softvérového
testovacieho režimu, ktorý bol osobitne navrhnutý s cieľom
podporiť vykonávanie nezávislého testovania zhody. Na
tento účel boli paralelne k modelovým požiadavkám vypracované moduly na testovanie zhody.

Fórum DLM
Európska komisia vyvinula MoReq2 na základe žiadosti
Fóra DLM, nezávislej európskej organizácie združujúcej
archívy a ďalšie verejné a súkromné organizácie, ktoré sa
zaujímajú o archivovanie a manažment záznamov a informácií.

