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Disclaimer
● Jeg leder et Noark 5 kjerne friprog prosjekt på 

HiOA
● Handler om læring og er et fantastisk 

pedagogisk verktøy
● NXC tar produktet til markedet, er i gang med 

godkjenning 
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Det er dette en Noark 5 kjerne er
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Men det er dette folk forventer
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Mulige løsninger …

n5kjerne

Sak/arkivsystem

Sak/
arkivsystem

Klient

Noark 5 
kjerne som 
en tjeneste

Server
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Mulige løsninger …

n5kjerne

Fagsystem

Fagsystem

Klient

Noark 5 
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Mulige løsninger …

n5kjerne

Fellesarkiv

Sak/arkiv

Fagsystem Fagsystem

Sak/
arkivsystem

Klient

Noark 5 
kjerne som 
en tjeneste

Server

Fagsystem

Klient

Fagsystem

Klient

Jeg vet ikke om denne finnes men 
tilgangskontroll (tror jeg) vil være 
vanskelig
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Arkivstrukturen
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Sak / 
arkivsystem

Noark 4

Sak / 
arkivsystem

n5kjerne

Noark 5

Fra n4 til n5
● Ble det noen endringer?

● Men kan n4 systemer plutselig bli n5 systemer?
● Er n5 uttrekk bedre enn n4?
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Noark5 som TOA
● Tjeneste Orientert Arkitektur

Tjeneste/Grensesnitt laget
(service layer)

Virksomhetslogikk laget
(Business Logic Layer)

Lagrings laget 
(Persistence Layer ORM)

Relasjonsdatabase

WSDL

Noark kjernen implementert 
med business logic og object 
relational mapping

Noark 5 kjerne

En egen software stack
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n5 felleskjerne

Felles 
kjerne

Fagsystem1 

Fagsystem 2

Sak/arkiv 

Langtids
Bevaring

(AIP)

IKA/Depot

arkivdanning arkivbevaring
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28. okt 2009                 29. nov 2010

http://www.joint.no/node/267

http://www.idg.no/computerworld/article186447.ece

It's not rocket science! 
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'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)
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Bevaringssituasjonen er spesielt kritisk 
for dokumentasjon i spesialiserte 
fagsystemer

Undersøkelsen viser at ingen fagsystemer hittil 
har blitt godkjent av Riksarkivaren

Det samlede antallet bevarte datauttrekk utgjør 
om lag ett uttrekk per norske kommune for hele 
perioden på de 30 årene systemene har vært i 
bruk

Av totalt 666 fagsystemer i Oslo kommune 
var få av systemene spesifisert med sikte på 
at det skulle foretas uttrekk av data
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Teknisk arkiv kunnskap
● Hvor mangler det? 

● Helt klart fagsystem
● Hva med sak/arkiv?

● Hvorfor mangler det?
● Arkivfolk peker på IT folk
● IT folk peker på Arkivfolk

● Hva mangler
● XML, Databaser, PKI, nasjonale og 

internasjonale standarder
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Noark 5 kjerne som friprogramvare
● En fri Noark 5 kjerne kan få samfunnsmessige 

gevinster over tid
● økonomi knyttet til utvikling og bruk
● Bedre kvalitet knyttet til behandlingen av 

arkivverdig materiale
● Kan vi samle arkiv- og bevaringsverdig 

materiale fra saks- og fagsystemene i  
sentralarkivsystem
● avlevering og uttrekk gjennomføres herfra

fra  ekor n5friprog rapporten
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Motivasjon
● Ved etablering av en fri Noark kjerne vil bruken 

av arkivkomponenten kunne utvides til områder 
hvor det i dag ikke finnes løsninger

● Nye aktører vil ha en lavere kostnadsterskel 
for å utvikle løsninger som benytter Noark-
godkjent arkiv

delvis ekor rapporten

I Oslo får innbyggerne ingen heldigitale 
selvbetjeningsløsninger, mens du som 
innbygger i København får over 50 slike og i 
Stockholm i omlag 70

Hvordan står det til med avlevering fra disse 
systemene?

http://www.digi.no/890425/hvem-bryr-seg-egentlig-om-kommunen

http://www.digi.no/890425/hvem-bryr-seg-egentlig-om-kommunen
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Noark 5 som felleskomponent
● Hvis det er noe som peker seg ut som et 

skoleeksempel av hva en felleskomponent er 
så må det være Noark 5
● Ikke alle enige her

● En friprog felleskomponent hindrer innlåsing
● Er det så farlig med innlåsing?
● Kommunen kan eie, ikke leie progravmvare
● Utnytte markedsprinsipper
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Grensesnitt
● Alle leverandører har egne grensesnitt

● Dette som gjøre det mulig å kommunisere 
med kjernen

● Geointegrasjon er en standard grensesnitt men 
ikke nok for n5

● Ryktene sier det kommer en egen n5 
grensesnitt
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n5 felleskjerne

Felles 
kjerne

Fagsystem1 

Fagsystem 2

Sak/arkiv 

Langtids
Bevaring

(AIP)

IKA/Depot

arkivdanning arkivbevaring
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Muligheter og Utfordringer
● Muligheter

● Bedre kontroll på arkivdanning
● Kan fakstisk utføre uttrekk
● MYE billigere

● Utfordringer
● Tenke helhetlig 

– arkiv/IKT og alle systemer
● Unngå innlåsing

● Friprog har liten tradisjon i det kommunale 
mijøet - undersøk
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Noark 5 som FoU verktøy
● Hva kan en høyskole gjøre?
● Dokumentfangst fra utradisjonelle kilder
● Sak/arkiv som pedagogisk verktøy
● Brukergrensesnitt
● Datakvalitet
● Semantikk
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Dokumentfangst (2010)
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Pedagogisk verktøy (2013)
● Forenklet sak/arkivsystem
● Støttet av Norsk Arkivråd
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Moderne design prinsipper (2013)
Skeuomorphic Fokus på innhold

Metro



27/28

Datakvalitet (2011-)
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<rdf:RDF
xmlns:saksgang="http://www.arkivlab.no/saksgang"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">

<saksgang:kilde rdf:nodeID="barnehageloven">
<saksgang:kilde_uri>http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html</saksgang:kilde_uri>
<saksgang:kilde_type>lovverk</saksgang:kilde_type>

</saksgang:kilde>
<saksgang:kilde rdf:nodeID="personvernloven">

<saksgang:kilde_uri>http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html</saksgang:kilde_uri>
<saksgang:kilde_type>lovverk</saksgang:kilde_type>

</saksgang:kilde>
<saksgang:person rdf:nodeID="hanshansen">

<saksgang:person_navn>Hans Hansen</saksgang:person_navn>
<saksgang:person_personnummer>1408197512345</saksgang:person_personnummer>

</saksgang:person>
<saksgang:sak>

 <saksgang:unntatt_offentlighet>
 <saksgang:grunnlag rdf:nodeID="personvernloven"/>
 </saksgang:unntatt_offentlighet>
<saksgang:part_i_sak rdf:nodeID="hanshansen"/>
<saksgang:utfall saksgang:vedtak="godkjent">

 <saksgang:grunnlag rdf:nodeID="barnehageloven"/>
</saksgang:utfall>

</saksgang:sak>
</rdf:RDF>
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