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

MoReq2 Europos Komisijai sukūrė įmonė Serco Consulting,
lėšos buvo skirtos pagal Europos Sąjungos IDABC
programą.

MoReq2 Elektroninių įrašų tvarkymo tipinių reikalavimų atnaujinimas ir papildymas
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Gauti daugiau informacijos ir atsisiųsdinti MoReq2 bei
bandymo medžiagą galima iš šių tinklaviečių:
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svarbų vaidmenį
elektroninių įrašų tvarkymo srityje. Tačiau daug
kas pasikeitė nuo 2001 metų. Technologijų plėtra
ir pokyčiai padarė didžiulį poveikį elektroninių
įrašų kūrimui, registravimui ir tvarkymui. Sukurti
nauji standartai, plėtojama geroji patirtis. Siekiant
toliau išsaugoti MoReq vertę, reikėjo atnaujinti ir
išplėsti tipinius reikalavimus, kad būtų apimtos
kai kurios naujos, pastaraisiais metais svarbą
įgavusios, sritys.

MoReq2
MoReq2 atsižvelgiama į technologinių pokyčių poveikį ir
naujus standartus bei gerąją patirtį. MoReq2 pagrindiniais
kūrimo etapais visame pasaulyje patikrino daug vartotojų,
konsultantų, tiekėjų, akademinės bendruomenės atstovų ir
profesinių organizacijų. Dėl to MoReq2 sistema yra ypatingai
patikima – ji bus labai vertinga visiems su elektroninių įrašų
tvarkymu susijusiems veikėjams.
Numatoma, kad MoReq2 galės naudoti įvairios viešojo
ir privačiojo sektoriaus organizacijos, norinčios kurti
elektroninių įrašų tvarkymo sistemą (EĮTS). Ji gali būti
naudojama rengiant pasiūlymų paraiškas, vertinant esamas
sistemas, rengiant įrašų valdymo mokymo medžiagą ir t.t.
Ji turėtų tapti EĮTS pagrindiniu principu, kuriuo vadovausis
EĮTS tiekėjai ir kūrėjai. Numatoma, kad MoReq2 bus
naudojama visoje Europos Sąjungoje ir turėtų atlikti svarbų
vaidmenį visame pasaulyje.

Lankstumas
Numatoma, kad MoReq2 bus naudojama visoje Europoje.
Kad būtų atsižvelgiama į skirtingus įrašų tvarkymo
teisinius reikalavimus, skirtingas įrašų tvarkymo
tradicijas ir skirtingus poreikius, ji turi būti lanksti. Todėl
MoReq2 sukurta kaip modulinė speciﬁkacija, kuri gali būti
pritaikyta skirtingoms aplinkoms. Joje yra bazinis modulis
su pagrindiniais reikalavimais, kurie būtini patikimam
elektroninių įrašų tvarkymui, ir pasirinktiniai moduliai,
kurie gali būti pridėti, jei reikia papildomų funkcijų.

MoReq2 įvestas vadinamasis nulinis skyrius. Jis skirtas
tam, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į skirtingas kalbas,
teisės aktus, reglamentus ir įrašų tvarkymo tradicijas,
galėtų pridėti specialius nacionalinius reikalavimus.

Atitikties bandymas
MoReq2 pirmą kartą numatyta programinės įrangos
bandymo režimo įdiegimo galimybė. Jis specialiai sukurtas
nepriklausomam atitikties bandymui atlikti. Šiuo tikslu
atitikties bandymo moduliai sukurti kartu su pačiais tipiniais
reikalavimais.

DLM forumas
MoReq2 sukūrė Europos Komisija DLM forumo – nepriklausomos Europos archyvų organizacijos – bei kitų viešųjų
ir privačių organizacijų, susijusių su archyvavimu ir įrašų
bei informacijos tvarkymu, prašymu.

MoReq2 valdymas pavestas DLM forumui. Daugiau
informacijos galima gauti tiesiogiai iš DLM forumo
(www.dlm-network.org).

