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Tjenestegrensesnittet

Signalene er at hvis leverandører ikke støtter det og 
forvaltningen ikke etterspør det så vil det dø!

Trenger vi mer eller mindre metadata framover?
Trenger vi mer eller mindre standardisering framover?

kanskje det er heller

Trenger vil flere leverandørstyrt siloer framover?



Tjenestegrensesnittet

Beskrivelse av innholdssøk i dokumenter

Mye er på plass, men det er fortsatt en del å gjøre, spesielt på søk

Beskrivelse av rekursiv søk 

Feks for begrepet «utbetaling» fra en bestemt arkivdel og nedover



Tjenestegrensesnittet er/var preget av et 
Noark 5 komplett perspektiv, 

ikke Noark 5 kjerne
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Noark gjorde en bra jobb med å sikre sak/arkiv i 
overgangsfasen fra papir til elektronisk arkiv

Noark er en fornuftig ’bank’ av metadata

Noark forvaltes ustrategisk
feks M701 format*, PRONOM definisjon av SOSI**

*https://gitlab.com/petterreinholdtsen/m701-noark5-katalog

**https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/release-notes.xml

Fagsystem integrasjon... Er det noen som gjør dette riktig?

Noark 5 forbindes altfor mye med Noark 4

Godkjenningsordningen

https://gitlab.com/petterreinholdtsen/m701-noark5-katalog


Fagsystem integrasjon
● Gjort feil har du to bevaringsproblemer framfor 

et
– Barnevernsystem som avleverer dokumenter 

til arkivkjernen
– Viktige merknader ligger kanskje i 

fagsystemet mens kopi av dokumentet er i 
arkivkjernen

● Avlevering av sluttdokument kan være fornuftig, 
men fagsystem integrasjon fordrer egentlig at 
du bruker arkivkjernen som dokumentlager

● Vi må ha mer fokus på dette



Leverandør deltagelse
● Lite entusiasme for tjenestegrensesnittet
● Leverandører sitter på mye kompetanse for å 

sørge for at tjenestegrensesnittet funger bra
● Tjenestegrensesnittet er ikke avhengig av 

leverandører, men de besitter mye kompetanse
– De har muligheten til å ha innflytelse



Tjenestegrensesnittet

Er arkivstrukturen for lite fleksibel?

Om det er ønskelig å utvide Noark så må vi se nærmere på 
struktur ...

Struktur er viktig, klassifikasjon er kanskje vitkigere ...
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