
Invitation til leverandørmøde 

Rigsarkivet inviterer hermed til årets andet orienteringsmøde for leverandører af it-løsninger til den offentlige 
sektor samt andre offentlige arkiver m.v. Mødet afholdes:  

tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 13-15.00 

på Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, København K.  

Den foreløbige dagsorden ser således ud:  

1. Velkomst og kort orientering  

2. Status for den nye bekendtgørelse 

Rigsarkivet sendte den 14. august en revision af nuværende bekendtgørelse 1007 i høring. 

Høringsfristen er den 29. september og revisionen indeholder nye regler for forskningsdata og GML. 

Rigsarkivet vil præsentere hovedtrækkene i den nye bekendtgørelse.  

3. Ny digitaliseringsstrategi 

I henhold til Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet arbejder Rigsarkivet i 2017 og 2018 på en 

ny digitaliseringsstrategi. I denne er mange aspekter i spil, herunder eventuelt nye afleveringsregler og 

nyt modtagelsessystem for digitale arkivalier. Rigsarkivet vil præsentere status på arbejdet med den 

nye digitaliseringsstrategi. 

4. ADA 3.4.3 

28. august udgav Rigsarkivet en ny version af testprogrammet ADA. Rigsarkivet vil præsentere 

ændringerne i denne version og modtager på mødet gerne feedback og ønsker til yderligere 

forbedringer.  

5. Rigsarkivets internationale samarbejde 

Rigsarkivet præsenterer engagementet i DLM Forum og Open Preservation Foundation, herunder 

arbejdet i OPFs Archive Interest Group. I sidstnævnte gruppe arbejdes der for tiden med signifikante 

egenskaber ved regneark.  I er velkomne til på mødet at komme med indspark med jeres vurderinger 

af egenskaber ved regneark, som mistes ved konvertering til TIFF eller hvor en konvertering er 

vanskelig. 

Yderligere forslag til dagsorden kan fremsendes til Rigsarkivet til og med den 6. oktober. 
Hvis der er ændringer til dagsordenen, vil en endelig dagsorden blive udsendt umiddelbart herefter.  

Tilmelding sker ligeledes senest onsdag den 6. oktober via tilmeldingsformularen på:  
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/it-leverandoerer/leverandoerforum

Mødet afholdes i Rigsarkivets foredragssal (Harsdorf-salen). Bemærk, at indgang sker i Tøjhusgade 1 og ikke 
gennem Rigsarkivets hovedindgang. Der er dørtelefon, og der vil være adgang fra kl. 12.45.

Du modtager denne invitation, fordi du står på Rigsarkivets liste over leverandører m.fl. Hvis du ikke ønsker 

at modtage information af denne type fremover, bedes du give os besked herom på mailbox@sa.dk

E-MAIL: MAILBOX@SA.DK HJEMMESIDE: WWW.SA.DK

CVR-NR.: 60208212 EAN-NR.: 5798000794382 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60866
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/01/Rammeaftale-2017-2018.pdf
https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/it-leverandoerer/ada-testprogram-arkiveringsversioner/
http://www.dlmforum.eu/
http://openpreservation.org/
http://openpreservation.org/blog/2017/02/24/opf-archive-interest-group-meet-in-copenhagen/
https://digitalbevaring.dk/viden/signifikante-egenskaber/
https://digitalbevaring.dk/viden/signifikante-egenskaber/
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/it-leverandoerer/leverandoerforum
mailto:MAILBOX@SA.DK
mailto:MAILBOX@SA.DK
http://WWW.SA.DK

	Invitation til leverandørmøde 



