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Laugavegi 162 105 Reykjavík
Sími: 590 3300     www.skjalasafn.is skjalavarsla@skjalasafn.is
Kennitala: 710269-1149 Pósthólf: R5 5390
Rafræn skjalavarsla: 
Tilkynning um rafrænt mála- og skjalavörslukerfi
1.  Fullt heiti skjalavörslukerfisins 
Stofnun /Afhendingarskyldur aðili 
Kennitala
Heimilisfang
Sveitarfélag
Póstnúmer
Nafn starfsmanns sem fyllir út eyðublaðið
Starfsheiti
Netfang
2.  Yfir hvaða skjalaflokk nær kerfið (hér er eingöngu um að ræða einn skjalaflokk)?
3.  Hverrar gerðar er kerfið?
4.  Tilgreinið eftirfarandi dagsetningar:
a. Hvenær er óskað eftir að hefja rafræna skjalavörslu:
b. Hvenær hefst skjalavörslutímabilið sem rafræna skjalavarslan tilheyrir:
c. Hvenær lýkur skjalavörslutímabilinu:
5.  Hve mörg mál og skjöl er reiknað með að skrá árlega í kerfið?
a. Fjöldi mála
b. Fjöldi skjala
6.  Er ráðgert að láta skjalavörslutímabil eldra og nýja kerfisins skarast, þ.e. að nota aðlögunartíma?
7.  Ráðgerir stofnunin/embættið við upphaf nýs skjalavörslutímabils að færa safnmál frá fyrra skjalavörslutímabili yfir á það nýja?
Fyrst að færa á safnmál milli skjalavörslutímabila, er nauðsynlegt að meðfylgjandi þessu eyðublaði verði fylgiskjal sem listar upp þá málaflokka þar sem safnmál verða flutt milli tímabila.
Eyðublað R-02-1.4
12. Notkunarreglur fyrir kerfið. Hér skal tilgreina á hvaða blaðsíðu eða vísa í númer viðauka þar sem hægt er að finna eftirfarandi:
a.   Lýsing á þeim upplýsingum sem skrá skal um hvert mál og skjal. Mikilvægt er að tilgreina hvaða    
      upplýsingar er skylt að skrá.  ( Skjal í þessu tilviki geturð verið fundargerð, minnisblað, innkomið skjal 
      o.s.frv) Það þarf að koma skilmerkilega fram hvort upplýsingarnar eru myndaðar af kerfinu eða 
      notandanum.
 
b.   Reglur um hvernig skrá á upplýsingar um mál og skjöl.
       (Hér er átt við þær upplýsingar sem er skylda að fylla út og sem notandi getur breytt).
 
c.   Reglur um viðhald málalykils eða þeirrar flokkunaraðferðar sem notuð er í kerfinu.
      Hér er t.d. átt við viðhald undirflokka í málalykli.
 
d.   Reglur um endurnýjun upplýsinga um stofnun/embætti, er margir nota kerfið (á við ef spurningu 10 er 
      svarað jákvætt).
 
e.   Lýsing á skönnunarferli (ef gögn eru skönnuð inn í kerfið).
 
f.   Lýsing á  ferli skráningar, varðveislu og frágangi mála og skjala (hér er átt við ferlið sem unnið er eftir 
      þegar og ef rafræn skjalavarsla verður samþykkt)
 
g.   Lýsing á ferli skráningar, varðveislu og frágangi skjala sem ekki eru skönnuð eða eru skönnuð að hluta.
       Hér þarf til að mynda að koma fram hvar skjölin eru varðveitt.
 
h.   Upptalning á þeim sniðum skjala sem er heimilt að varðveita í kerfinu.
        (Hér er átt við upptalningu á .docx, .doc, .xlsx o.s.frv. sem sniði skjals).
 
i.   Lýsing á því hvernig skuli meðhöndla skjöl sem berast á rafrænt og eru ekki á þeim sniðum 
       sem talin eru upp í lið f hér að ofan.
8.  Hvaða flokkunaraðferð er notuð í kerfinu?
10. Er kerfið sem nefnt er í spurningu 1, notað af öðrum stofnunum eða embættum á þann hátt að verið sé að setja inn gögn í kerfið?
11. Tilgreinið öll kerfi sem skjalavörslukerfið sem er tilgreint í spurningu 1, skiptist á gögnum við. Hér þarf að tilgreina öll kerfi,         óháð því hvaða embætti/stofnun rekur hvert og eitt).
Ef já, þá er hægt að leita eftir einkvæmu málsnúmeri og fá tengd skjöl.
9.  Er hægt að finna öll efnislega samtengd skjöl í kerfinu með einkvæmu málsnúmeri?
Tilgreinið hvar hægt er að finna í fylgiskjölum  greinargerð um það hvernig hægt er að finna  efnislega samantengd skjöl í kerfinu.
a. 
b. 
Athugasemdir/punktar vegna tilkynningarinnar sem stofnun vill koma á framfæri
Til viðbótar við þetta eyðublað mun Þjóðskjalasafn óska eftir því að tæknilegar upplýsingar berist frá hugbúnaðarframleiðanda sem varða tæknilegar lýsingar á viðkomandi kerfi og hvernig verði staðið að yfirfærslu gagna í vörsluútgáfu.
 
Tilkynninguna og fylgiskjöl skal senda rafrænt með því að smella á "senda" hnappinn hér að neðan (og setja inn fylgiskjöl sem viðhengi), eða með því að vista þetta skjal og senda það sem viðhengi með tölvupósti á netfangið skjalavarsla@skjalasafn.is.
 
Einnig þarf að prenta út sjálfa tilkynninguna og senda undirritaða af forstöðumanni stofnunar til Þjóðskjalasafns.
dagsetning, staður og nafn forstöðumanns
Við undirritun þessa eyðublaðs staðfestist hér með að unnið sé eftir þeim reglum og leiðbeiningum sem fram koma í þeim fylgiskjölum sem fylgja með tilkynningunni.
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