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INCEPTURI

 Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996

 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq in 2001

 Dezvoltat de o echipa din cadrul firmei britanice Cornwell Affiliates
plc., sprijinit de experti internationali si validat de organizatii publice si
private
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private
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Scop si intentii

 Definirea cerintelor de baza pentru un sistem de administrare a
documentelor electronice inregistrate (ERMS – Electronic Records
Management System)

 Se adreseaza atat sectorului public, cat si celui privat – tuturor
organziatiilor care doresc sa isi implementeze ERMS, la parametrii inalti
de eficienta.
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Scop si intentii
Poate fi folosit de catre:

 potenţiali utilizatori de ERMS: ca bază pentru un caiet de sarcini
 pentru utilizatorii de ERMS: ca bază pentru auditarea şi veridficarea

sistemului existent
 pentru organizaţiile de pregătire profesională: ca material de

referintă pentru records management şi ca material de curs
 de către instituţiile academice: ca resursă de predare
 de către dezvoltatorii şi furnizaorii de ERMS: pentru a-şi ghida

dezvoltarea produselor prin sublinierea funcţionalităţilor cerute
 de către firmele de records management: pentru a-şi ghida natura

serviciilor pe care le furnizează
 de către potenţialii clienţi ai firmelor de records management:

pentru întocmirea caiertelor de sarcini
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Cateva definitii/1

• document vs. record
informatie + suport
cea mai mica parte a unui fond arhivistic

• captura
Înregistrare, clasificare, adăugare de metadate clasarea unui
document inregistrat într-un sistem care administrează
documente înregistrate

• ERMS
aplicaţie informatică pentru administrarea documentelor
electronice înregistrate; poate fi folosit şi pentru a administra
documente fizice; diferit, dar colaboreaza, cu EDMS
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Cateva definitii/2
EDMS… ERMS…

Permite documentelor să fie modificate şi
/sau să existe în mai multe versiuni;

Împiedică documentele înregistrate să mai
fie modificate;

Permite documentelor să fie modificate şi
/sau să existe în mai multe versiuni;

Împiedică documentele înregistrate să mai
fie modificate;

Poate permite documentelor să fie şterse de
către proprietarii lor;

Împiedică documentele înregistrate să fie
şterse, cu excepţia unor anumite situaţii
strict controlate;

Poate include o serie de elemente de
control a termenelor de păstrare;

Trebuie să includă elemente de control
riguroase a termenelor de păstrare.

Poate include structuri de păstrare a
documentelor, care se află sub controlul
utilizatorului

Trebuie să includă o structură de ordonare
riguroasă (schemă de clasare), care este
întreţinută de către Administrator.
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Poate include structuri de păstrare a
documentelor, care se află sub controlul
utilizatorului

Trebuie să includă o structură de ordonare
riguroasă (schemă de clasare), care este
întreţinută de către Administrator.

Este destinat în primul rând să sprijine
folosirea de zi cu zi a documentelor pentru
afacerile în curs.

Poate sprijini activitatea de zi cu zi, dar
este de asemenea destinat să furnizeze o
depozitare sigură pentru documentele
înregistrate cu semnificaţii în cadrul
afacerii.



Cerinte ERMS 1
1. CAPTURA DOCUMENTELOR
 Un ERMS trebuie:

 să permită captura documentelor în formate şi genuri diverse
(documente, text, e-mailuri, fotografii etc.)

 să le asocieze cu o poziţie din schema de clasificare
 să se integreze cu soft-ul care a generat documentul
 să valideze şi controleze intrarea metadatelor în sistem.

 Să poata fi sistem de management a arhivelor hibrid (tradiţionale şi
electronice)

 Să accepte, să stocheze informaţii despre şi să verifice validitatea
semnăturii electronice

 Să aibă posibilitatea de a accepta criptarea/decriptarea documentelor
inregistrate

 Trebuie să accepte filigranele şi să reţină informaţii despare ele.
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Cerinte ERMS 2
2. PLAN DE CLASARE

Un ERMS se bazează pe schema — organigramă sau funcţională —
a organizaţiei, ca plan de clasare a actelor

Clase şi dosare (files)

 acceptarea de metadate, cu restricţii la modificări ulterioare;
 sistemde de numire a dosarelor (file) şi claselor
 stabileşte drepturile de acces ale administratorului

Volume:
 stabileşte condiţiile în care un alt volum poate fi deschis, cu

referire la un dosar (file)
 stabileşte drepturile de acces ale administratorului
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Cerinte ERMS 3

3. CONTROL ŞI SECURITATE/1

 Organizaţiile trebuie să fie capabile să controleze accesul la
documentele înregistrate în sistem şi să asigure o ierarhie a permiselor
de acces.

 Pentru a asigura admisibilitatea juridică si autenticitatea documentelor,
orice acces trebuie înregistrat, iar această înregistrare trebuie păstrată
în evidenţa de auditare (audit trail).

 Sunt specificate regulile şi cerinţele unei bune funcţionări a evidenţei de
auditare
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Cerinte ERMS 4
3. CONTROL ŞI SECURITATE/2

 să asigure atât copii de siguranţă (backup) periodice, atât petru
documentele înregistrate,cât şi pentru metadatele asociate,astfel încât
să permită revenirea rapidă a sistemelor după o cădere tehnică,
accident, breşă de securitate etc.

 să asigure urmărirea locului de păstrare a documentului înregistrat,
inclusiv în cazul trecerii acestuia pe un alt suport.

 să asigure autenticitatea documentelor înregistrate; odată capturat, un
document înregistrat şi metadatele asociate nu trebuie să mai poată fi
modificate, intneţionat sau accidental.

 să permită atribuirea claselor de secretizare.

 Sa coreleze dreptul de vizalizare al continutului documentului cu nivelul
de acces al utilizatorului.
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Cerinte ERMS 5

4. REŢINEREA ŞI DISPUNEREA

 să permită folosirea listelor cu termene de păstrare (retention schedule)
care să controleze înlăturarea din sistem a documentelor înregistrate cu
termen de păstrare expirat.

 să permită următoarele aspecte ale dispunerii:
 păstrare neprecizată
 prezentare spre revizuire la o anumită dată
 distrugenere la o anumită dată
 transfer la o anumită dată.

 Acţiunile trebuie semnalate către administrator.
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Cerinte ERMS 6

ALTE CERINTE

 Interoperabilitate
 Uşurinţa în utilizare
 Performanţă şi scalabilitate
 Disponibilitatea sistemului
 Standardizare tehnică şi ,,open format”
 Cerinţe legislative şi  de reglementare
 Păstrarea pe termen lung şi învechirea tehnologică (suport,

hardware, format)
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Epilog

 Moreq 2 – noiembrie 2007

 Obligatoriu la nivel european

 ,,Chapter 0”

 Certificare pentru ,,certificanti” – gratuit pentru membrii DLM Forum
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Va multumesc!

(urmeaza aplicatia practica! )


