KA-81-08-415-SL-D

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

MoReq2 je za Evropsko Komisijo razvil Serco Consulting
s ﬁnanciranjem iz programa IDABC Evropske unije.

MoReq2 Posodobitev in razširitev vzorčnih zahtev za upravljanje elektronskih zapisov
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Več informacij ter prenosi MoReq2 in materiali za
testiranje so na voljo na naslednjih spletnih straneh:
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Evropi in zunaj nje. Velikokrat je bila citirana in je imela osrednjo vlogo
pri upravljanju elektronskih zapisov. A od leta
2001 se je veliko spremenilo. Tehnološka rast in
spremembe so imele močan vpliv na ustvarjanje,
snemanje in upravljanje elektronskih zapisov.
Razvili so se novi standardi in najboljše prakse.
Za ohranitev statusa MoReq je bilo treba posodobiti vzorčne zahteve in jih razširiti, da bi pokrivale
nekatera nova področja, ki so postala pomembna
v zadnjih letih.

MoReq2
MoReq2 upošteva vplive tehnoloških sprememb, nove standarde in najboljše prakse. MoReq2 je na ključnih stopnjah
razvoja pregledalo na ducate uporabnikov, svetovalcev,
dobaviteljev, akademikov in strokovnih organov z vsega
sveta. To mu daje stopnjo avtoritete brez primere. MoReq2
bo zelo pomemben za vse, ki sodelujejo pri upravljanju
elektronskih zapisov.
MoReq2 naj bi uporabljal širok krog organizacij iz javnega
in zasebnega sektorja, ki želijo razviti sistem upravljanja elektronskih zapisov (ERMS). Lahko se uporablja pri
pripravi zahtevkov za ponudbe, ocenjevanju obstoječih
sistemov, pripravi gradiv za usposabljanje za upravljanje
zapisov itd. Postal naj bi vodilno načelo, ki ga uporabljajo
dobavitelji in razvijalci sistema ERM. MoReq2 je namenjen
uporabi v vsej Evropski uniji in bo verjetno imel pomembno
vlogo po vsem svetu.

Prilagodljivost
MoReq2 je namenjen uporabi po vsej Evropi. Kot tak mora
imeti določeno stopnjo prilagodljivosti, da se upoštevajo
različne pravne zahteve glede upravljanja zapisov, različne
tradicije upravljanja zapisov in različne potrebe. MoReq2
je bil zato razvit kot modularna speciﬁkacija, ki se lahko
prilagodi različnim okoljem. Ima osnovni modul, ki vsebuje
ključne zahteve, potrebne za zagotavljanje verodostojnega
upravljanja elektronskih zapisov, in izbirne module, ki se
lahko dodajo, če se zahteva dodatna funkcionalnost.

MoReq2 uvaja tudi tako imenovano „poglavje nič“. Njegov
namen je omogočiti državam članicam, da dodajo svoje
edinstvene nacionalne zahteve, s čimer upošteva različne
jezike, zakonodaje, predpise in tradicije vodenja zapisov.

Preskus ustreznosti
MoReq2 prvikrat dovoljuje izvajanje režima preskusa
programske opreme. Napisan je posebej za to, da bi
podprl izvrševanje neodvisnega preskušanja ustreznosti.
V ta namen so bili moduli preskusa ustreznosti razviti
vzporedno z vzorčnimi zahtevami samimi.

Forum DLM
MoReq2 je razvila Evropska komisija na prošnjo Foruma
DLM, neodvisne evropske organizacije arhivov ter drugih
javnih in zasebnih organizacij, ki se zanimajo za arhiviranje ter upravljanje zapisov in informacij.

Forum DLM je odgovoren za upravljanje MoReq2.
Več informacij je na voljo neposredno pri Forumu DLM
(www.dlm-network.org).

