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En effektiv løsning til aflevering af digitale
arkivversioner til Statens Arkiver
 

Det er et lovkrav, at statslige 
myndigheder og styrelser skal 
aflevere en digital version af deres 
forvaltningssystemer; for de fleste 
hvert 5. år. Vi kan hjælpe med at gøre 
denne proces nem og effektiv, så I 
kan bruge jeres tid på noget andet.

 
 

 

Gennem mange år har Atkins samarbejdet med 
myndigheder om dannelse af digitale arkivversioner 
fra forskellige forvaltningssystemer, herunder både 
traditionelle ESDH-systemer, særlige fagsystemer 
samt systemer til geoinformation og datalagring.

På den baggrund har vi udviklet ArkiverD. ArkiverD 
er en standardiseret værktøjskasse med tilhørende 
proces, der gør det nemt at håndtere afleveringen, 
og som allerede er velafprøvet blandt en række 
styrelser. Med ArkiverD sikrer I, at jeres organisation 
får afleveret validerede arkivversioner af de relevante 
systemer rettidigt til Statens Arkiver.

ArkiverD kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 
02.18.ArkiverD kort fortalt

Ved årets afslutning udsender 
Rigsarkivet en liste, der afslører, 
hvilke statslige myndigheder 
og styrelser der skal aflevere 
en digital kopi af deres 
forvaltningssystemer i løbet af 
de næste år.  

Måske tænker du, at digital 
kopiering og overlevering 
koster mange arbejdstimer, 
og det kan være svært at 
finde ud af, hvor du skal 
starte. 

Atkins har mange års erfaring med at varetage 
overleveringen til Rigsarkivet af alle typer 
forvaltningssystemer. Med ArkiverD i hånden står Atkins 
for al dialog med Rigsarkivet og tager ansvar for, at de 
rette data bliver overleveret.

Uanset hvilket IT-system I bruger, sørger Atkins for at konvertere 
alle data til det format, som Rigsarkivet skal bruge, og som 
lever op til alle gældende regler og bestemmelser omkring 
datasikkerhed.

Til sidst afleverer Atkins en fysisk kopi, gennemtestet 
og klar til at blive gemt i hundredvis af år.
Er jeres system er på Rigsarkivets liste, så kontakt 
Atkins og hør om, hvordan ArkiverD kan gøre 
processen enkel for jer.
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Vi tager ansvar for teknikken
> Vi varetager korrespondance og teknisk dialog med 

Statens Arkiver i forbindelse med udarbejdelse af afleve-
ringsversionen.

> Vi sørger for at konvertere data samt skabe selve arkiv-
versionen.

> Vi sikrer, at arkivversionen udarbejdes under gældende 
regler, bestemmelser og godkendte formater.

> Vi analyserer tester og dokumenterer datamodel og data 
fra fag- eller ESDH-systemet.

> Vi benytter en velafprøvet proces, som – baseret på vo-
res mange erfaringer –tilpasses til den konkrete opgave. 
 
 

Servicen og teknologien bag 
> Vores kompetencer omfatter alle behov i arbejdet med 

en arkivversion – fra projektledelse over teknisk dialog og 
udførelse til data science.

> Vi har erfaring med langt de fleste typer systemer (fx 
ESDH-, fag-, GIS- og datastorage-systemer).

> Vores standardværktøj, ArkiverD, er en specifikt-til-for-
målet, sammenhængende værktøjskasse baseret på 
sikker og licensfri open source-teknologi.

> Dertil bruger vi selvfølgelig de værktøjer, der stilles til 
rådighed af Statens Arkiver, til bl.a. at teste strukturer og 
formater løbende frem til aflevering af arkivversionen.

Proces for udarbejdelse af arkivversioner i hovedtræk
 
Aflevering med hjælp af AkiverD følger en gennemprøvet 
proces, der i hovedtræk består af følgende trin:

Analyse, afklaring og omfang af opgaven
> Etablering af datamodel, beskrivelse af indhold, databa-

se m.v.

> Præsentation af datamodel, views og SQL-forespørgsler 
for Statens Arkiver

> Verifikation af datamodel, kassations- plan i samarbejde 
med Statens Arkiver (Afleveringsbestemmelse)

> Data import til ArkiverDs database, processering og 
sammenstilling af data-tabelle 

 
 
 
 

> Eksport af færdig SQL-database til SIARD DK 
(XML-struktur)

> Test af den færdig arkivversion i ADA-testværktøj fra 
Statens Arkiver

> Overlevering til Statens Arkiver

> Godkendelse af arkivversion fra Statens Arkive

Få mere at vide
Vil du vide mere, så tøv ikke med at kontakte: Dan Sander 
Petersen: dan.sander.petersen@atkinsglobal.com

ArkiverD


