Förstudie e-arkiv Kronoberg Blekinge
Utbildning om att arkivera ett IT-system (verksamhetens perspektiv)
Syftet med dagen är att få en gemensam grundläggande förståelse för information i IT-system och en
metod för att arkivera data från databaser. Detta första utbildningstillfälle är en ”pilot-utbildning”
och om det blir bra är tanken är att paketet ska kunna användas för utbildning framöver.

Målgrupp:
Målgruppen är till exempel systemförvaltare, systemadministratörer och systemtekniker som arbetar
med ärende- och dokumenthanteringssystem eller personalsystem. Det finns publicerade versioner
av förvaltningsgemensamma specifikationer FGS för leveranstypen personal och för leveranstypen
ärendehantering att arbeta vidare med.
Tekniskt kunnande är en fördel men inte ett krav. Det är bra om olika erfarenheter och kompetenser
representeras under dagen både från verksamhet och från IT.

Information om utbildningen:
Datum:

Välj ett av alternativen:
Växjö: 30 maj
Karlskrona: 31 maj

Plats:

Växjö: Datasalen Basic i kommunhuset, Samling Reception Björnen, Västra
Esplanaden 18

Karlskrona: Datasalarna i kommunhuset, Östra Hamngatan 7 B, samling i receptionen
Anmälan:

En gemensam anmälan per organisation. Begränsat antal platser, högst 2 deltagare
per organisation garanterade plats.
Anmälan via kontaktpersonen till elin.jonsson@vaxjo.se senast 20 maj.

Kontakt:

Elin Jonsson, 0470-413 07, elin.jonsson@vaxjo.se
Magdalena Nordin, 0455-30 30 47, magdalena.nordin@karlskrona.se

Avgift:

Ingen kursavgift. Lunch på egen bekostnad.

Program för dagen:
9:30

Fika och information om den pågående förstudien

10:00

Introduktion leveransprojekt, leveransspecifikationer och praktiska övningar att jobba
med XML

12:00

Lunch

13:00

Informationspass om projekt för att hantera uttag och mappning av databasbaserad
information inom ramen för nätverket ENSAM – e-arkiv i samverkan

13:30

Informationspass om erfarenheter från enkät genomförd av nätverket E-arkiv syds
arbetsgrupp

14:00

Informationspass om att ställa krav på bevarande när systemlösningar upphandlas

14:30

Fika och diskussion – Förslag till konkreta handlingsalternativ när det gäller hantera
leverans från system

Utbildningsmaterial:
Utbildningsmaterialet kommer att tillhandahållas till deltagare vid kurstillfället.
•

Presentationer

•

Leveranshandledning

•

De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC

•

Sandlådan (exempel från ABC-boken)

•

Enkel systemvärdering

