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A MoReq2 rendszerrel kapcsolatban további információk és letölthető anyagok találhatók a következő
honlapokon:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

A MoReq2 rendszert a Serco Consulting fejlesztette ki
az Európai Bizottság számára az Európai Unió IDABC
programjának ﬁnanszírozásával.

MoReq2 Az elektronikus adatok kezelésére vonatkozó követelményminták frissítése és kiterjesztése
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

A MoReq2 működtetése a DLM Fórum feladata. További információ közvetlenül a DLM Fórum honlapján
szerezhető be (www.dlm-network.org).
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Az eredeti
ti e
előírásrendszer
írás ndszer nagyon
agyon sikeres volt,
és széles körben használták
ált Európában és azon
kívül egyaránt. Számos alkalommal jelentett hivatkozási alapot, és központi szerepet játszott
az elektronikus adatok kezelése terén. 2001 óta
azonban sok változás történt. A technológiai
fejlődés és változás nagymértékben megváltoztatta az elektronikus adatok létrehozását, rögzítését és kezelését. Új szabványokat és bevett
gyakorlatot fejlesztettek ki. Annak érdekében,
hogy megőrizzék a MoReq szerepét, szükséges
volt a követelményminták frissítése, valamint
kiterjesztése olyan új területekre is, amelyek az
elmúlt évek során váltak fontossá.

MoReq2
A MoReq2 foglalkozott a technológiai változás hatásaival,
valamint ﬁgyelembe vette az új előírásokat és a legjobb
gyakorlatot. A MoReq2 rendszert a fejlesztési folyamat fő
szakaszaiban több tucat felhasználó – köztük tanácsadók,
szolgáltatók, egyetemi oktatók és szakmai testületek a
világ minden tájáról – értékelte. Ez példa nélküli létjogosultságot ad a rendszernek, és a MoReq2 nagy jelentőséggel fog bírni mindazok számára, akik elektronikus adatok
kezelésével foglalkoznak.
Az elképzelések szerint a MoReq2 rendszert a köz- és
magánszféra olyan szervezeteinek széles köre fogja
használni, amelyek elektronikus adatkezelő rendszert
(ERMS) kívánnak kifejleszteni. A rendszert többek között
ajánlatkérési felhívások elkészítésére, már meglévő rendszerek értékelésére, valamint adatkezelési képzési anyagok
elkészítésére lehet használni. Az elektromikus adatkezelő
rendszer beszállítói és fejlesztői számára irányadó elvként
kívánják bevezetni. A MoReq2 rendszert az egész Európai
Unióban kívánják használni, és valószínűleg világszerte
fontos szerepet fog játszani.

Rugalmasság
Az elképzelések szerint a MoReq2 rendszert egész Európában fogják használni. Éppen ezért a rendszernek bizonyos
fokig rugalmasnak kell lennie, hogy az adatkezelésre,
a különböző adatkezelési gyakorlatokra és igényekre
vonatkozó jogi követelményekhez is alkalmazkodni tudjon.

A MoReq2-t olyan moduláris előírásrendszer formájában
dolgozták ki, amely a különböző felhasználói igények
szerint testre szabható. A Moreq egyrészt a hiteles elektronikus adatkezeléshez szükséges alapkövetelményeket
tartalmazó alapmodulból, másrészt igény szerinti funkciókat szolgáló opcionális modulokból áll.
A MoReq2 tartalmazza továbbá az ún. nulladik fejezetet,
amelynek segítségével a tagállamok saját nemzeti követelményeikkel egészíthetik ki a rendszert, biztosítva ezáltal a
különböző nyelvek, jogszabályok, rendeletek és nyilvántartásra vonatkozó hagyományok ﬁgyelembevételét.

Megfelelőségi vizsgálat
A MoReq2 először teszi lehetővé egy szoftvertesztelési
vizsgálati rendszer létrehozását. Ezt a rendszert kifejezetten a független megfelelőségi vizsgálatok végrehajtásának támogatására fejlesztették ki. A megfelelőségi
teszt modulokat éppen ezért a követelménymintákkal
párhuzamosan alakították ki.

DLM Fórum
A MoReq2 rendszert az Európai Bizottság fejlesztette ki a
DLM Fórum, a levéltárak független európai szervezete,
valamint archiválással, adat- és információkezeléssel
foglalkozó egyéb köz- és magánszervezetek kérésére.

