KA-81-08-415-LV-D

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

MoReq2 sistēmu izstrādāja uzņēmums Serco Consulting
Eiropas Komisijas uzdevumā, izmantojot finanšu
līdzekļus no Eiropas Savienības IDABC programmas.

MoReq2 Elektronisko ierakstu pārvaldības paraugprasību atjaunināšana un paplašināšana
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Lai iegūtu sīkāku informāciju un lejuplādētu MoReq2
un pārbaudes materiālus, ir pieejamas šādas tīmekļa
vietnes:
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plaši pielietoja visā Eiropā un citur pasaulē. To
daudzkārt izmantoja kā atsauci, un tai bija milzīga nozīme elektronisko ierakstu pārvaldībā.
Tomēr kopš 2001. gada ir notikušas ievērojamas
pārmaiņas. Izaugsme tehnoloģiju jomā un ar to
saistītās pārmaiņas ir būtiski ietekmējušas elektronisko ierakstu radīšanu, uzglabāšanu un pārvaldību. Šajā laikā ir izstrādāti jauni standarti un
radītas labākās prakses metodes. Lai saglabātu
elektronisko ierakstu pārvaldības paraugprasību nozīmi, tās bija jāatjaunina un jāpaplašina, lai
aptvertu jaunas jomas, kas pēdējos gados ir
kļuvušas svarīgas.

MoReq2
Ar MoReq2 sistēmu ņem vērā tehnoloģiju jomā notikušās
pārmaiņas, kā arī jaunos standartus un labākās prakses
metodes. Daudzi lietotāji, konsultanti, piegādātāji,
augstskolas un profesionālās organizācijas no visas
pasaules izvērtēja MoReq2 svarīgākajos šīs sistēmas
attīstības posmos. Tā rezultātā MoReq2 bauda līdz šīm
nebijušas uzticības pakāpi, un šī sistēma būs milzīgs
ieguvums visiem, kas nodarbojas ar elektronisko ierakstu
pārvaldību.
Paredzēts, ka MoReq2 sistēmu izmantos daudzas un
dažādas valsts un privātā sektora organizācijas, kas vēlas
izveidot elektronisko ierakstu pārvaldības sistēmu (ERMS).
MoReq2 var izmantot, izstrādājot priekšlikumu iesniegšanas
pieprasījumus, novērtējot pašreizējās sistēmas, sagatavojot
mācību materiālus ierakstu pārvaldības jomā u. tml.
Sagaidāms, ka MoReq2 kļūs par pamatprincipu, pēc kura
vadīsies ERMS piegādātāji un attīstītāji. Paredzēts, ka MoReq2
sistēmu izmantos visā Eiropas Savienībā, un ļoti ticams, ka
sistēmai būs liela nozīme visā pasaulē.

Elastība
MoReq2 sistēmu paredzēts izmantot visā Eiropā. Tādēļ
sistēmai zināmā mērā jābūt elastīgai, lai ņemtu vērā
atšķirīgās juridiskās prasības saistībā ar ierakstu pārvaldību, atšķirīgās ierakstu pārvaldības tradicionālās
metodes un atšķirīgās vajadzības. Tāpēc MoReq2 sistēmu
izveidoja kā uz moduļiem balstītu speciﬁkāciju, kuru var
pielāgot dažādiem apstākļiem. Sistēmai ir pamatmodulis,
kurā iekļautas tās pamatprasības, kas vajadzīgas, lai

nodrošinātu uzticamu elektronisko ierakstu pārvaldību,
kā arī izvēles moduļi, kurus var pievienot, ja lietotājs vēlas
izmantot papildfunkcijas.
MoReq2 ievieš arī tā saucamo nulles sadaļu, ļaujot
dalībvalstīm pievienot to specifiskās valsts prasības.
Tādējādi tiek ņemtas vērā atšķirīgās valodas, tiesību akti,
noteikumi un ierakstu pārvaldības ierastās metodes.

Atbilstības testēšana
Pateicoties MoReq2 sistēmai, pirmo reizi ir iespējams
ieviest programmatūras testēšanas režīmu. Šis režīms
izstrādāts īpaši ar mērķi, lai atbalstītu neatkarīgu atbilstības
testēšanu. Šajā nolūkā vienlaikus ar pašu paraugprasību
izveidi tika izstrādāti moduļi šo prasību atbilstības
testēšanai.

DLM forums
MoReq2 sistēmu izstrādāja Eiropas Komisija pēc DLM
foruma lūguma. DLM forums ir neatkarīga organizācija,
kurā apvienojušies Eiropas arhīvi un citas valsts un privātas
organizācijas, kas ieinteresētas arhivēšanā un ierakstu un
informācijas pārvaldībā.

DLM forums atbild par MoReq2 pārvaldību. Sīkāka informācija
ir pieejama tieši DLM forumā (www.dlm-network.org).

