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към DLM Forum (www.dlm-network.org).
За допълнителна информация и изтегляне на MoReq2
и материалите за тестване на Ваше разположение са
следните уебсайтове:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 бе разработен за Европейската комисия от
Serco Consulting с финансиране по програмата IDABC
на Европейския съюз.

MoReq2 Актуализиране и разширяване на образеца с изисквания за управление на електронни архивни документи
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Форумът DLM отговаря за ръководството на MoReq2.
За повече информация може да се обърнете директно
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Първоначалната спецификация бе много
успешна и намери широко приложение в Европа
и по света, като бе цитирана многократно и
изигра централна роля при управлението на
електронни архивни документи. От 2001 г. досега
обаче много неща се промениха. Технологичният
напредък и развитие оказа силно въздействие
върху създаването, записването и управлението
на електронни архивни документи. Бяха разработени нови стандарти и най-добри практики.
За да е възможно MoReq да запази позициите си,
се наложи изискванията да бъдат актуализирани,
като обхватът на MoReq се разшири до нови
области, придобили важност през последните
години.

MoReq2
MoReq2 е съобразен с технологичните промени и отчита
новите стандарти и най-добри практики. Десетки потребители, консултанти, доставчици, научни специалисти и
професионални органи от цял свят участваха в прегледи на
MoReq2 на важни етапи от разработването му. Това придава
на MoReq2 безпрецедентно висок авторитет и превръща
образеца в изключително полезен инструмент за всички,
които работят в областта на управлението на електронни
архивни документи.
Предназначението на MoReq2 е да бъде използван от
широк спектър организации от публичния и частния сектор, които желаят да разработят система за управление
на електронни архивни документи (ERMS). MoReq2 може
да послужи при подготовката на покани за представяне
на предложения, оценяването на съществуващи системи,
подготовката на материали за обучения по управление на
архивни документи и др. Замисълът е той да се превърне
във водещ принцип в работата на доставчиците на системи за управление на електронни архивни документи и на
специалистите, които ги разработват. Предназначението
на MoReq2 е да бъде използван в целия Европейски съюз
и да играе важна роля в световен мащаб.

Гъвкавост
MoReq2 е проектиран да бъде използван в цяла Европа.
В този смисъл е необходимо той да позволява известна
степен на гъвкавост за отчитане на различните правни

изисквания по отношение на управлението на архивни документи, различните установени практики при
управлението на архивни документи и нужди. Затова
MoReq2 бе разработен като модулна спецификация, която може бъде адаптирана към разнообразни условия.
В него е включен базов модул, който съдържа основните
изисквания за надеждно управление на електронни архивни документи, и незадължителни модули, които могат да
бъдат прибавени, ако е нужно осигуряване на допълнителни функционални възможности.
MoReq2 въвежда и т.нар. „нулева глава“. Целта е да се даде
възможност на държавите-членки да включат своите характерни национални изисквания, отчитайки по този начин
различията в езика, законодателството, разпоредбите и
установените практики за съхраняване на документи.

Тестове за съответствие
С MoReq2 за първи път е възможно въвеждане на режим за
тестване на софтуер. Разработен е специално, за да поддържа извършването на независими тестове за съответствие.
За тази цел заедно със самите изисквания са разработени
и модули за тестове за съответствие.

Форум DLM
MoReq2 бе разработен от Европейската комисия по искане
на Форума DLM — независима европейска организация в
областта на архивното дело и други публични и частни
организации с интерес в сферата на архивите, архивните
документи и управлението на информация.

