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MoReq2 har utvecklats för Europeiska kommissionens
räkning av Serco Consulting med medel från Europeiska
unionens IDABC-program.

MoReq2 Uppdaterad och utökad version av 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

Mer information och möjligheter att ladda ner MoReq2
och testmaterial ﬁnns på följande webbplatser:

Uppdaterad och
utökad version av
Model Requirements
for the Management
of Electronic Records

MoReq2
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Europa. Den citerades ofta och spelade en viktig
roll för hanteringen av elektroniska register.
Mycket har dock ändrats sedan 2001. Tekniska
framsteg och förändringar har haft genomgripande
konsekvenser för hur register inrättas och för
hur data samlas in och hanteras. Nya normer och
bästa praxis har utvecklats. För att MoReq skulle
behålla sitt goda anseende var det nödvändigt att
uppdatera kraven och utvidga dem till nya områden
som har fått betydelse under de senaste åren.

MoReq2
MoReq2 tar hänsyn till konsekvenserna av tekniska
framsteg och till nya standarder och bästa praxis. Under
utvecklingen granskades MoReq2 i viktiga skeden av
dussintals användare, konsulter, leverantörer, akademiker
och yrkesorganisationer över hela världen. Därigenom
får MoReq2 större auktoritet än tidigare och kommer att
vara av stort värde för alla som sysslar med hantering av
elektroniska register.

Genom MoReq2 införs också det s.k. Kapitel Noll. Syftet
med detta är att medlemsstaterna ska kunna lägga till
sina särskilda nationella krav och därigenom ta hänsyn
till olika språk, lagstiftning, föreskrifter och traditioner för
arkivering.

MoReq2 är avsett att användas av ett brett spektrum av
både offentliga och privata organisationer som vill utveckla
ERM-system (system för hantering av elektroniska register).
Det kan användas för att förbereda ansökningsomgångar,
utvärdera beﬁntliga system, förbereda undervisningsmaterial
för registerhantering osv. Tanken är att det ska vara
vägledande riktlinjer för leverantörer och utvecklare av
ERM-system. MoReq2 är avsett att användas i hela EU och
förväntas spela en viktig roll internationellt.

MoReq2 ger för första gången möjlighet att genomföra ett
system för att testa programvara. Detta har utarbetats
särskilt som stöd för oberoende tester av överensstämmelse. Moduler för överensstämmelsetester har i detta
syfte utvecklats parallellt med standardkraven.

Flexibilitet
MoReq2 är avsett att användas i hela Europa. Därför måste
det i viss mån vara ﬂexibelt för att hänsyn ska kunna tas
till olika lagstiftningskrav för registerhantering, olika
traditioner för detta och olika behov. MoReq2 har därför
utvecklats som en modulär speciﬁkation som kan anpassas
till olika miljöer. Den innehåller en basmodul med de
grundläggande krav som är nödvändiga för en trovärdig
hantering av elektroniska register och valfria moduler som
kan läggas till om ytterligare funktioner önskas.

Kontroll av överensstämmelse

DLM Forum
MoReq2 har utvecklats av Europeiska kommissionen på
begäran av DLM-forum, en oberoende europeisk sammanslutning av arkiv och andra offentliga och privata
organisationer som är intresserade av arkivering och
förvaltning av arkiv och information.

DLM Forum ansvarar för förvaltningen av MoReq2.
Mer information kan begäras direkt från DLM Forum
(www.dlm-network.org).

