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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 dagbókarkerfi/úrelt tölvukerfi
Stofnun /Afhendingarskyldur aðili 
Kennitala
Heimilisfang
Sveitarfélag
Póstnúmer
Nafn starfsmanns sem fyllir út eyðublaðið
Starfsheiti
Netfang
1. Heiti rafræna dagbókarkerfisins/úrelta tölvukerfisins
2. Hvenær var kerfið tekið í notkun (nefnið eins nákvæma tímasetningu og hægt er)
3. Heiti embættis/embætta sem skráði gögn inn í kerfið
6. Lýsing á gögnum sem voru mynduð í kerfinu (einnig hvaða skjalaflokkur gögnin tilheyrðu, ef þær upplýsingar liggja fyrir).
7. Er til útprentun yfir þær upplýsingar, eða hluta af þeim upplýsingum, sem skráðar voru í kerfið?  Hvar er útprentunin staðsett?
4. Yfir hvaða tímabil ná gögnin sem eru í kerfinu?
Eyðublað R-01-1.3
8. Er hægt að prenta út gögn úr kerfinu ? Ef já, er hægt að prenta þau út að hluta eða í heild sinni?
5. Fjöldi færslna í kerfinu?
10. Í hvers konar hugbúnaði er kerfið útfært? (hér er átt við til dæmis Excel, Access o.s.frv.)
11. Hver getur veitt tæknilegar upplýsingar um kerfið ?  Tilgreinið a.m.k. nafn og netfang.
Viðaukar sem skulu fylgja með tilkynningunni:
Viðauki 1   Skjámynd(ir) af kerfinu. Viðauki 2   Listi yfir upplýsingar sem skráðar eru í kerfið (má sýna með skjámyndum). Viðauki 3   Málalykill/Bréfalykill ef hann er til 
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.  
12. Athugasemdir varðandi kerfið/tilkynninguna
9. Var málalykill/bréfalykill notaður til flokkunar í kerfinu?  Ef nei, lýsið þá hvaða flokkun var notuð, ef slíkt á við.
staður, dagsetning og nafn forstöðumanns
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