KA-81-08-415-PL-D

Więcej informacji, standard MoReq2 do pobrania oraz
materiały testowe można znaleźć na poniższych stronach
internetowych:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq
Standard MoReq2 został opracowany dla Komisji
Europejskiej przez przedsiębiorstwo Serco Consulting i
sﬁnansowany ze środków unijnego programu IDABC.

MoReq2 Aktualizacja i rozszerzenie wzorcowych wymagań dotyczących zarządzania zapisami elektronicznymi
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Forum DLM odpowiada za zarządzanie standardem
MoReq2. Więcej informacji znajduje się na następującej
stronie internetowej: Forum DLM (www.dlm-network.org).
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Pierwotna specyﬁkacja odniosła
dn
duży sukces i była
szeroko wykorzystywana w Europie i na świecie.
Była wielokrotnie cytowana i odegrała znaczącą
rolę w zarządzaniu zapisami elektronicznymi.
Jednak od 2001 r. wiele się zmieniło. Rozwój i
zmiany technologiczne wywarły ogromny wpływ
na sposób tworzenia zapisów elektronicznych,
ich rejestrowania i zarządzania nimi. Opracowano
nowe normy i najlepsze praktyki. W celu utrzy
mania statusu MoReq konieczna była aktualizacja
wymagań modelowych oraz rozszerzenie ich w taki
sposób, by objęły nowe obszary, które w ostatnich
latach zyskały na znaczeniu.

MoReq2
Standard MoReq2 odnosi się do kwestii skutków zmian
technologicznych oraz uwzględnia nowe normy i najlepsze
praktyki.
Na głównych etapach rozwoju MoReq2 był poddawany ocenie dziesiątków użytkowników, konsultantów, dostawców,
naukowców i organizacji branżowych na całym świecie.
W rezultacie uzyskano niespotykany poziom wiarygodności, dzięki czemu MoReq2 będzie bardzo wartościowy
dla wszystkich zaangażowanych w zarządzanie zapisami
elektronicznymi.
W założeniu MoReq2 ma być stosowany przez różnego rodzaju organizacje sektora publicznego i prywatnego pragnące opracować system zarządzania zapisami elektronicznymi
(ERMS). Może być wykorzystywany przy opracowywaniu
zaproszeń do składania ofert, ocenianiu istniejących systemów, przygotowywaniu materiałów szkoleniowych w
zakresie zarządzania zapisami itp. Standard ten ma się stać
zestawem zasad przewodnich, przyświecających dostawcom
i twórcom systemów zarządzania zapisami elektronicznymi.
MoReq2 jest przeznaczony do użytku na całym terytorium
Unii Europejskiej i prawdopodobnie odegra znaczącą rolę
na świecie.

Elastyczność
Zgodnie z założeniami standard MoReq2 ma być wykorzystywany w całej Europie. W związku z tym musi być do
pewnego stopnia elastyczny, by był w stanie uwzględnić
różne wymogi prawne dotyczące zarządzania zapisami,

różne utrwalone praktyki w dziedzinie zarządzania zapisami oraz różnorodne potrzeby. Dlatego też MoReq2 został
opracowany jako specyﬁkacja modułowa, która może zostać
dostosowana do różnych środowisk. Składa się z modułu
podstawowego, zawierającego główne wymagania konieczne
do zapewnienia rzetelnego zarządzania zapisami elektronicznymi, oraz modułów opcjonalnych, które można dodać,
jeżeli dana funkcja jest wymagana.
MoReq2 wprowadza również tzw. rozdział zero. Ma to na
celu umożliwienie państwom członkowskim dodania własnych wymagań krajowych, pozwalając tym samym na
uwzględnienie różnych języków, ustawodawstw, regulacji,
i utrwalonych praktyk w dziedzinie prowadzenia zapisów.

Testy zgodności
Standard MoReq2 po raz pierwszy umożliwia wdrożenie
systemu testowania oprogramowania. System ten został
opracowany specjalnie w celu wspierania realizacji
niezależnych testów zgodności. Moduły testów zgodności
zostały opracowane w tym celu równolegle z samymi
wymogami ogólnymi.

Forum DLM
Standard MoReq2 został opracowany przez Komisję
Europejską na wniosek Forum DLM, niezależnej organizacji
europejskiej skupiającej archiwa oraz inne organizacje,
prywatne i państwowe, zainteresowane archiwizacją oraz
zarządzaniem zapisami i danymi elektronicznymi.

