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1 Formål 
rurmålet rncd dokumelltet er at give en beskrivclse af de rn~lepullkter, del' cr udvalgt for KMD 

Arkiveri ng. 

Indlp.dninYSViS skal dog redeg~res for baggrunden for 09 funktionaliteten í KMD Arkivcring: 

Arkiveringsopgaven er bestemt i arkivloven (gældende pro 1. 11. 2008: Lovbekendtgørelse nr. 

1035 af 21. 08. 2007) med underllggende retsforsknfter, hvoraf skal fremhæves 

Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. 09. 2004 om bevaring og kassation af arkivaller i 

primærkommunerne og Bekendtgørelse nr. 342 af 11. 03. 2004 om arkiveringsversioner af 

bevaringsværdlge data fra elektronlske arkivsystemer. Bekendtgørelse nr. 1000 regulerer, 

hvilke af kornmunernes arkivalier, herunder data i kommunernes IT-systemcr, der skal 

bevares, bekendtgørelse nr. 342, hvordan en arkiveringsversion af bevaringsværdige data skal 

opbygges. 

KMD Arkiverings forrnål er primært allevere arkiveringsversioner at bevaringsværdige data fra 

KMD's tværkommunale IT -systemer til Statens Arkiver og tll kOlTlfllunalc offentlige ùrklver. 

Ark,veringsprocessen består typ,sk af 6 trin: 

1. Udpegnlng af IT-systemer mer! bevarmgsværdige data 

Statens Arklver afgør - evt. , samarbejde med de kommunale offentlige arkiver - om et IT- 

system (hereftcr: fagsystern) indel10lder bevarin9sværdlge data. Initiatlvet tll at tage 

spørgsmålet op, kan komme fra Stat ens Arkiver, fra de kommunale offentlige arkiver, fra 

KMD Arkivering, fra KMD-fagsystern-ejercn, fra brugcrne ",f fagsysternet ellcr fra andre 

interessenter. Fagsystemet leverer nødvendig dokumentation tll, at arkiverne kan træffe 

afgørelsen. KMD Arkivering fñr.íliterer adrninistrativt processen. 

2. Afleveringsbesternmelsen 

Når arkivcrne har atgjort, at ct system skal ärkiveres, skrives en aneveringsbestemmelse. 

Af denne fremgår, hvilke data og hvilken dokumentation der skal afleveres samt hvornår 

arkivet skal modtage aflcveringen. For tværkommunalc systerncrs vedkornmende vii den 

første afleveringsbestemmclse typ,sk blive udarbejdet af Statens arkiver. 

Afleverin9sbestemmelsen afstemmes rned fagsystcmet og for tværkommundle systerners 

vedkomrnende som regel også med øvrrge modtagende kommunale offcntlige arkiver. For 

enkeltkommunale systcmers vccJkornrncnde afstcmrnes afleveringsbesternmclsen rnellem 

fagsystemet og det modtagende arkiv. Også her faciliterer K~1D Arkivering admlnistrativt 

processcn. 

3. Afleveringversionen 

Når KMO Ark;vering t,ar modtaÇJet afleveringsbestemmelsen, startes processen, der fører til 

dannelsen af arkivafleveringsversionen. En afleveringsversion består af tre dele: data fra 
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_J 
del bcvaringsværdigc system, oplysmngcr om arklvcringsversionens tabeller, felter 09 

deres relationcr samt system- 09 brugcrdokumcntatlon. 

Det er fagsystemets opgave at tage backup af data på artalt skæringsdag, at ucJvlkle 

programmel tîJ wJtræk af data (ra systcmct Î ovcrcnsstcmmclsc mcd 

afleveringsbestemmelse og arkivbekendtgørelse og overføre data filer med udtræk tll KMD 

Arkivering. Fagsystemet ucJdrbejcJer ligelecJes en beskrivelse af de overførte data 

(metadata: tabeller, felter etc.) samt oparbejder system- og brugcrdokumentation. 

KMD Arkivcring facilitercr processen administrativt samt stiller brugergrænseflade og 

snitflader til rådlghed for fagsystemet, så fagsystemet kan udføre de ovenfor beskrevne 

opgaver. 

4. Leverancedannelsen 

KMD Arkivering påbegyneler leverancedannelsesprocessen, når fagsystemet 11ar udført 

opgaverne ovenfor. Leverancedannelsen er KMD Arkivering-applikatlonens centrale 

funktionalitet. I processen opbygges den i arkivbekeneltgørelsen foreskrevne 

biblioteksstruktur, der overføres datamer, meta data og e1okumentatlon til strukturen og der 

foretages en opcJclîng at data på f1ere CO'er, hvis dette er nødvendigt. 

/lerefter testes leverancen med Statens Ark.vers testværktøj, hvorefter den, hvis den er 

fCJlfri, brændes på CD og forsendes til arkivet. Alternativt orienteres fagsysternet, der 

herefter genstarter processen under pkt. 3 

Leveral1cen sel1e1es til det modtagel1e1e arklv - for e1e fælleskommunale systemcrs 

vedkommende som oftest først Statens Arkiver - inelen for den tielsfrist, der er fastlagt i 

afleveri ngsbestemmelsen. 

5. Godkendelsen 

Det modtagencle ilrkiv tester i1flcverinqen med en rnekanisk test, der kontrollerer filforrnat, 

data-repræsentation, filstruktur, koder, nøglerelationer etc. Arkivet tester dereftcr med en 

visuel test, hvis forrndl er at unoersøgc, om aflcveringen ogs~ indholdsrnæsslgt lever ap til 

a rkivbekendtgørelsen. 
på baggrund at testforløbet godkender el1er atviser arkivet r3rkiveringsvers;onen. Afvises 

arkiveringsversionen, gentages processen fra punkt 3. 

GOdkendclsesprocessen kan tage fra én rTIdned til mere end et år afhængigt af kapaclteten 

i det modtagende arkivs testværksted og afhænglgt af, om leverancen godkendes eller 

afvîses. 

6. Distributionen 

Når Statens Arkiver har <]odkendt arkiveringsversionen, påbegyncJes leverancen til de 

kornmunale offentlige arkiver. Dette forløb er fastlagt aftalemæssigt: KMD Arkivering 

mecJdelcr arkivcmc, at Statens Arkiver har godkendt en iJrkiveringsversion, hvorefter det 

enkelte arkiv inden 40 arbeJdsdage fremsender en afleveringsbestemmelse tl' KMD 
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Arklvering. Kr~D Arklvering har derpå 30 arbejdsdage tll at danne arklveringsverslonen og 

fremsende den til arklvet, der efterfølgende hM 40 dage tll at teste og godkende. Opfylder 

leverancen ikke kravcnc i afleveringsbestemmelsen, aftalcs tidsfnster for omlevering 

rnellern parterne. 

Distfibutionen af data tll arklverne sker på baggrund af kundedata og 

afleveringsoplysninger, der er registreret i KMD Arkivering. 

Hvls det kommunale offentlige arkiv ønsker yderligere data eller arklveflng af data I et 

enkeltkommunalt system, aflales processen indlvlduelt. 

KMD Arkivering indgår også i forbindelse med afleveringen af data fra ESDH-systemer tll arklv. 

Som ved de fælleskommunale afleveflnger er arbejdsopgaven for KMD Arklveflng først og 

fremmest at facilltere afleveringen admlnistratlv og forestå leverancedannelsen, 

Som del fremgår af ovenstående er ydelsen forbundet med KMD Arkivering først og fremmesl 

af adrninistrativ 09 faciliterendc kardkter. For 55 vîdt angår den applikòtlonsmæ55ige ydelse er 

denne begrænset tll en brugergrænseflade, der stilles tll rådighed for fagsystemerne tll 

indberetning, en leverancedannelscsdel og en adrninistrativ del, der styrer versionenng af 

arkivafleveringer I forhold tll fagsysternel', kommunale kunder og modtagende arkiver. 

Applîkationen KMD Arkivering er en .Net-Iøsning. Løsningcn kørcr alene på Interne servere 

med adgang via KMD's Intranet. Brugere af løsnlngen er KMD-medarbejdere fra de 

arklvenngspligtlge fagsystemer og KMD Arklverings admmistrator. Der er Ingen ekstern 

adgang tll applikatìonen, KMD Arkiverings kommunale kunder kan således Ikke tllgå losnìngen. 

De kan dog via opdateringer på kundenettet følgc status på arkiverinqsopy()ven. Statens 

Arkiver og de kornmunale offentlige arkiver modtager kun output, dvs, modtager de 

arkivenngspligtige data på et fast medle som fx CD. 

Driften af KMD Arkivering-applikationen varetages af KI1D Ark/verings administrator. Driften 

planlægges ud fra aftaler med det mod tag en de arklv og fagsystemet. 

Der er ikke etableret BAC overvågnlng, da KMD Arklverlng ikke er en 3270/malnfrarne 

applikatlon. Der er ikke eksterne brugere på løsningen. KMD Arklvenng har derudover - jf. 

ovenstaendc - ikke en funktionùJitet 09 en datðbchandliogsproces, ocr nødvendiggør 

overvågning. 

2 Målepunkter på brugerhandlinger 
Ikke relevant 

3 Udtørelse at de udvalgte målepunkter 
Ikke relevant 
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4 Flow over brugerhandlinger med udvalgte mãlepunkter 
Jkke relevant. 

5 Detaljeret beskrivelse at målepunkter 
Med udgangspunkt . ovenstående beskrivelse af KMD Ark.venng cr der udvalgt to rnålepunkter, 
der afspeJler væsenllige krav tll adminlslralionen og funktionaliteten i KMD Arkivering. 

6 Beskrivelse at målepunkter 

leverancepræcision: 

KMO Arkivering afleverer i minimum 85 % af tilfælcJene arkiveringsversion af clata til det 

modtagendc arkiv inden for den lidsfnsl, der er fastsat i den senest med arkivet aftalle 

aflevenngsbestem melse. 

Leverancekvalitet: 

Under forudsætning af Indholdsrnæsslgt uændrede afleveringsbeslemmelser og uændrede 

retsforskrifter for arkivering, afleverp.r KMD Arkivering andcnlever;:,ncen a( givet system til de 

modtagende arklver I en sådan kvalitet I forhold tll arkivlovgivningen, at arkivenngsverslonen i 

minimum 85 % af tllfældene godkendes umlddelbart af arklverne. Vcd andenleverance forstås 

ber anden gang et system afleveres til Statens Arkiver og 9 7-arkiverne. 

Der foretages måling to gange årligt: pr. 30. 6. for første halvår og pr 31. 12. for andet balvår. 
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