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http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 vyvinula pro Evropskou komisi společnost
Serco Consulting. Financován byl z programu Evropské
unie IDABC.

MoReq2 Aktualizace a rozšíření vzorových požadavků na systémy správy elektronických dokumentů a archivů
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Další informace, soubory MoReq2 ke stažení a zkušební
materiály lze získat na těchto stránkách:
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Původní specifikace
ik
byla velmi úspěšná a byla
běžně používána v celé Evropě i mimo ni. Často
se na ni odkazovalo a při správě elektronických
dokumentů a archivů hrála ústřední úlohu. Od
roku 2001 se však mnoho změnilo. Technologický
růst a technologické změny mají velký dopad na
vytváření, uchovávání a správu elektronických
dokumentů a archivů. Vyvíjejí se nové normy
a osvědčené postupy. Aby se zachoval status
MoReq, bylo nezbytné aktualizovat vzorové
požadavky a rozšířit je tak, aby zahrnovaly některé
nové oblasti, které v posledních letech nabyly
na významu.

MoReq2
MoReq2 reaguje na dopady technologických změn
a zohledňuje nové normy a osvědčené postupy. V klíčových
stadiích svého vývoje byl MoReq2 revidován desítkami
uživatelů, konzultantů, dodavatelů, akademických
pracovníků a odborných subjektů z celého světa. MoReq2
tím získal jedinečnou míru autority a pro všechny osoby, jež
se podílejí na správě elektronických dokumentů a archivů,
bude mít velkou hodnotu.
MoReq2 má být využíván širokou škálou organizací
veřejného i soukromého sektoru, které usilují o vytvoření
systému správy elektronických dokumentů a archivů.
Je možné jej využít při přípravě výzev k předkládání
návrhů, hodnocení stávajících systémů, přípravě
vzdělávacích podkladů v oblasti správy dokumentů
a archivů apod. Byl navržen tak, aby se podle něj mohli
řídit dodavatelé a tvůrci systémů správy elektronických
dokumentů a archivů. MoReq2 je určen k využití v rámci
celé Evropské unie a pravděpodobně bude plnit i významnou
celosvětovou úlohu.

MoReq2 rovněž zavádí tzv. nultou kapitolu, která má členským
státům umožnit doplnění specifických vnitrostátních
požadavků, a která tedy zohledňuje různé jazyky, právní
úpravu, předpisy a tradice uchovávání dokumentů.

Prověrky shody
MoReq2 poprvé umožňuje, aby byl zaveden režim
prověřování programového vybavení. Režim je speciálně
navržen na podporu realizace nezávislých prověrek shody.
Za tímto účelem byly vedle samotných vzorových požadavků
vyvinuty moduly pro prověrky shody.

Fórum DLM
Evropská komise vyvinula MoReq2 na žádost Fóra DLM,
nezávislé evropské organizace sdružující archivy a další
veřejné a soukromé subjekty zabývající se archivy a záznamy
a správou informací.

Pružnost
MoReq2 je určen k využití v celé Evropě. Musí být dostatečně
pružný, aby zohlednil různé právní požadavky týkající se
správy dokumentů a archivů a různé tradice a potřeby
v této oblasti. Z toho důvodu byl MoReq2 vytvořen jako
modulární specifikace, jež může být upravena podle
jednotlivých prostředí. Má základní modul, který splňuje
hlavní požadavky nezbytné pro důvěryhodnou správu
elektronických dokumentů a archivů, a fakultativní moduly,
které lze připojit, požaduje-li se dodatečná funkce.

Fórum DLM odpovídá za řízení MoReq2. Více informací lze
získat přímo ze stránek Fóra DLM (www.dlm-network.org).

