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Hva jeg skal snakke om
● Litt om programvare

– Proprietær og åpenkildekode
– Tjeneste orientert arkitekturer
– Moderne utviklingsmetodikk

● dots Noark 5 kjerne
● Hvordan lage og teste Noark 5 uttrekk?
● Hva er datakvalitet i arkivsammenheng?
● Hvordan overfører vi elektronisk materiale til 

depot?

Viktig men ikke 
noe som er tatt 
opp i standarden



Eie eller leie programvare?
● Eier eller leier du programvare?

– MS Office, ePhorte, Public 360

● Tenker du på programvare som et produkt eller 
som kildekode?



En liten del av MS Office EULA 
● Du har ikke rett til å gjøre følgende:

– Omgå de tekniske begrensningene i programvaren

– Foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere 
programvaren, med mindre og bare i den grad dette er 
tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne 
begrensningen

– Lage flere eksemplarer av programvaren enn det som 
er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til 
gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

– Publisere programvaren slik at andre kan fremstille 
eksemplarer av den

– Bruke programvaren på en måte som er lovstridig

– Leie ut, lease eller låne bort programvaren



SSA for Programutvikling

10.Opphavs- og eiendomsrett 
10.1.1 Kundens rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og 
immaterielle rettigheter til programvaren med tilhørende kildekode, 
dokumentasjon, spesifikasjoner og annet materiale som utarbeides 
og leveres i henhold til denne avtalen tilfaller Kunden, med mindre 
annet er avtalt i bilag 8 og med de begrensninger som følger av 
annen avtale eller ufravikelig lov.

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/programutviklingsavtalen-ssa-u



Friprogramvare
● Du har friheter* til å gjøre hva du vil
● Endre / videreutvikle / gi bort / selge
● Har friprog bedre kvalitet enn proprietær?
● Er friprog billigere?

*Litt avhengig av friprog lisensen



Kostnader til programvare

Innkjøp Tilpasninger Drift Avslutning

Totale kostnader

● Kostnadene for proprietær programvare?
● Kostnadene for fri programvare?
● Fri programvare er gratis

– Hvis du kan forvalte det selv
● Fri programvare er IKKE gratis



'kunnskapen om de tekniske forutsetningene for 
elektronisk lagring er ikke til stede verken hos 

produsentene av datasystemene, hos de 
driftsansvarlige hos arkivskaperne eller hos de 

ansvarlige for informasjons- og dokument- 
forvaltningen'

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor  (2010)



Friprog er Kunnskap
● Proprietære leverandører har ikke ivaretatt 

bevaringshensyn til systemene

– Hvorfor?
● Friprog flytter kunnskap fra proprietære 

leverandører til alle
● Fra et arkivperspektiv løser Friprog Noark 5 

(dots)

– Fagsystem problematikken
– Uttrekk problemet
– Potensielt øke datakvaliteten



Er proprietær programvare så farlig?
● Fra et arkivperspektiv

– Spør Riksrevisjonen
– Hvor mye penger har dere for å trekke ut 

deres egne data fra deres egne systemer?
● Situasjonen er egentlig ikke så mye bedre for 

sak/arkiv
● Hvor mange Noark 5 sak/arkiv har fått endelig 

godkjenning? Hvorfor?



Hvordan programvare ble utviklet

Virksomhetslogikk
(Feks saksbehandling)

Relasjonsdatabase

Brukergrensesnitt



Hvordan programvare utvikles idag

Tjeneste/Grensesnitt laget
(service layer)

Virksomhetslogikk laget
(Business Logic Layer)

Lagrings laget 
(Persistence Layer ORM)

Relasjonsdatabase

     Noark 5 kjerne utviklet her

Brukergrensesnitt



IT arkitektur* 
● Tjeneste Orientert Arkitekturer

– Tenk på programvare som en tjeneste ikke et 
sluttprodukt

– Standardiserte grensesnitt som åpner for 
interoperabilitet (gratis å ta i bruk)

● Åpenhet

– Åpne Standarder og unngå innlåsing
● Fleksibilitet

– Følger endringer i bruk, organisering, 
eierskap og infrastruktur

● Skalerbarhet *DIFI
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Hvis dette er en Noark 5 kjerne



Så er dette dots 



dots eksempel
● Fra et utvikler perspektiv
● Hvordan lage en Noark 5 kjerne



Hvordan utvide dots

Tjeneste/Grensesnitt laget
(service layer)

Virksomhetslogikk laget
(Business Logic Layer)

Lagrings laget 
(Persistence Layer ORM)

Relasjonsdatabase

barnehage

Brukergrensesnitt

fagsystem fagsystem



Noark 5 implementasjoner

n5kjerne n5kjerne n5kjerne

Sak/arkiv

Fagsystem Fagsystem

Det er vanskelig å se en fornuftig implementasjon av 
fellesarkiv uten en TOA tankegang

Brukeradministrasjon som er utfordring her

Sak/arkivFagsystem



Noark 5 forbi sak/arkiv
● Utvidelse av mappe og registrering

– Åpen for tilleggsmetadata 
● Tilleggsmetadata skal også avleveres

– virksomhetsspesifikkeMetadata

arkiv

arkivdel

mappe

registrering

dokument
beskrivelse

dokument
objekt

elektronisk
dokument



Utvidet mappe (byggemappe)
arkiv

arkivdel

mappe

registrering

dokument
beskrivelse

dokument
objekt

elektronisk
dokument

byggesaksmappe

byggningsnummer
adresse

boksprotokollnummer

eiendom
byggningsnummer

adresse

byggningsnummer
adresse

bruksnummer
gaardsnummer

kommunenr



<virksomhetsspesifikkeMetadata>



Bygg fagsystem på n5 kjerne
● dots egner seg for fagsystem

– Utvide mappe/registrering

– virksomhetsspesifikkeMetadata

● Bygg fagsystemene på toppen av n5 (dots)
– Gjenbruk

– Billigere

– Du får med uttrekk – gratis!



dots og uttrekk

Demo av denne løsningen

Tenk om du hadde dette som en sentral del av kommunens IKT arkitektur ….



Validering av uttrekk



Datakvalitet

● Største hindrene til å oppnå god datakvalitet er tid og 
volum

– Overensstemmelse med standard
– Variasjon i filformater og volum
– System dokumentasjon

● Dårlig datakvalitet hindrer oss fra å lage gyldige 
uttrekk 

– Noe som øker bevaringskostnadene betraktelig

Datakvalitet angir i hvilken grad data i et 
system er i overensstemmelse med det 
virkelige scenarioet dataen representerer



Hvordan overfører vi til depot?

Copyright © thepinehillsnews.com.
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Overføring til depot

Felles 
kjerne

Fagsystem1 

Fagsystem 2

Sak/arkiv 

Langtids
Bevaring

(AIP)

IKA/Depot

Kommune IKA

Dette kan automatiseres



Danning hos depot

Felles 
kjerne

Fagsystem1 

Fagsystem 2

Sak/arkiv 

Langtids
Bevaring

(AIP)

IKA/Depot

Kommune IKA

IKA lager/tester uttrekk 
og måler datakvalitet



Hvordan forholde seg til Noark 5 i 
egen sak-/arkivløsning

● Del 1 har sett på dette
● Jeg oppfatter at de fleste sak/arkivløsninger har 

en konseptuell Noark 5 kjerne innebygd
● Støtter de 

– Mappe i mappe?
– Utvidet mappe / registrering?
– VirksomhetsspesifikkeMetadata?
– Uttrekk (som du kan lage selv)?



Hvordan påvirker det vår arbeidsdag 
● Har Noark 5 virkelig fått en sjanse til å påvirke 

deres arbeidsdag?

– Hva er en Noark 5 godkjenning
● Potensialet i Noark 5 som viktig

– Hvordan kan dere få mer kontroll over 
produktene dere kjøper

● Ikke nødvendigvis friprog men hvem er det 
som utvikler en utvidbar og åpen Noark 5 
kjerne? 
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