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Täiendav teave, MoReq2 allalaadimise võimalus ja
testide materjalid on järgmistel veebilehtedel:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 töötas Euroopa Komisjoni jaoks välja Serco
Consulting, kelle tegevust rahastati Euroopa Liidu
programmist IDABC.

MoReq2 Elektroonilise dokumendihalduse näidisnõuete ajakohastamine ja laiendamine
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

DLM-foorum vastutab MoReq2 haldamise eest. Täiendavat
teavet saab otse DLM-foorumilt (www.dlm-network.org).
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Sellele viidati sageli ja see muutus elektroonilises dokumendihalduses väga oluliseks. 2001.
aastast saadik on aga toimunud palju muutusi.
Tehnoloogia levik ja areng on oluliselt mõjutanud elektrooniliste dokumentide loomist, registreerimist ja haldamist. Välja on töötatud uusi
standardeid ja parimad tavad on edasi arenenud.
Hoidmaks MoReq’i staatust, on vaja näidisnõudeid ajakohastada ja laiendada, et need hõlmaksid
uusi, viimaste aastate jooksul oluliseks muutunud valdkondi.

MoReq2
MoReq2 keskendub tehnoloogia arengu mõjule ning selles
on arvesse võetud uusi standardeid ja parimaid tavasid.
Kümned kasutajad, konsultandid, tarnijad, teadlased ja
kutseühingud kogu maailmas vaatasid MoReq2 läbi selle
väljatöötamise olulistes etappides, tagades niiviisi selle
eriti suure usaldusväärsuse. MoReq2 on kasulik kõigile,
kes on seotud elektroonilise dokumendihaldusega.
MoReq2 on mõeldud võimalikult paljudele avaliku ja
erasektori organisatsioonidele, kes soovivad välja töötada elektroonilise dokumendihalduse süsteemi. MoReq2
saab kasutada hankedokumentide ettevalmistamisel,
olemasolevate süsteemide hindamisel, dokumendihalduse
koolitusmaterjalide väljatöötamisel jne. See peaks muutuma alusdokumendiks elektroonilise dokumendihalduse
süsteemi tarnijatele ja arendajatele. MoReq2 on mõeldud
kasutamiseks Euroopa Liidus ja tõenäoliselt muutub ta
oluliseks kogu maailmas.

Paindlikkus
MoReq2 on mõeldud kasutamiseks kogu Euroopas. Seepärast peab ta olema piisavalt paindlik ning võtma arvesse
mitmesuguseid dokumentide haldamisele esitatavaid
õiguslikke nõudeid ning dokumendihalduse eri tavasid
ja vajadusi. Selleks töötati MoReq2 välja moodul-spetsi-

ﬁkatsioonina, mida saab kohandada eri keskkondadega.
Selles on põhimoodulid, mis sisaldavad põhinõudeid, mis on
vajalikud usaldusväärse elektroonilise dokumendihalduse
tagamiseks, ning valikmoodulid, mida saab lisada täiendavate funktsioonide saamiseks.
MoReq2 sisaldab ka nn null-moodulit. Selle abil saavad
liikmesriigid standardisse lisada neile ainuomased riiklikud nõuded, et võtta arvesse oma riigi keelt, õigus- ja
haldusnorme ning dokumendihalduse traditsioone.

Vastavustest
MoReq2 võimaldab esmakordselt testida tarkvara.
MoReq2 on teadlikult koostatud nii, et see toetaks sõltumatu vastavustesti tegemist. Seepärast töötati vastavustesti moodulid välja samaaegselt näidisnõuetega.

DLM-foorum
MoReq2 töötas DLM-foorumi palvel välja Euroopa Komisjon. DLM-foorum on Euroopa sõltumatu organisatsioon,
kes koondab arhiive ning teisi avaliku ja erasektori organisatsioone, kes on huvitatud arhiivindusest ning dokumendi- ja teabehaldusest.

