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kuitenkin säilyttää ja saattaa käyttöön

ällä kertaa DLM:n jäsenkoko-
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Seuraavan monotonisen lukuesityk-

takoon, että se on tapa, jolla tieto-

sen ainoa järkeväasia oli toteamus,

kanta voidaan muuttaa yleisluon-

että tarvittaisiin
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metatieto-

siirrettävissä eri tietokantaohjelmien
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väl
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hetkellä Siard tukee käy-
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tännössä kaikkia yleisesti käytössä

jestelmien saumattoman yhteentoi-

olevia tietokantoja. Teknisesti Siard

mivuuden ja tietojen helpon siirret-

ta iän vaikutti
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tietokantojen arkistointia,
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jutekniikkaan perustuvaa säilyttämis-

helposti muuuamalla .siard päätteen

tä sekä E-ark-projektin mahdolliset

-zip pääueeksi ja purkamalla raken-

jatkokuulumiset.

teen. Siard formaatista on kehitteil
myös uusi versio, mutta taaksepäin

Uusi puhee njohtaja, Tanskan kan-

yhteensopivuutta

sallisarkiston Jan Dalsten Sorensen,

kanssa ci uskallettu luvata.

Palvelut ja sääntely Virossa

Tuttavamme Liiwc Karpi

Siard 2.0 pakettien
Östä kertoi palveluit
Virossa. Suuri osa hallinnollisesta
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John Sheridan UK:n kansallisarkis-

Hansen myöskin

totesi, ettei kannata

tosta puhui keynote-puheenvuo-

vaatia lainsäätäjiä muuttamaan lakeja
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uuden teknologian takia, vaan pyri
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arkistonluomisesta ja ylläpitämi-

käyttämään teknologiaa siten, ettei
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taisi alkuperäistätietoa ja olisi täten
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erinäiset käytännöt ja teknologiat
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päivässä, jotka kaikki pitää

todentaa.

oikeus tulla unohdetuksi, ei laiteta

Seuraavassa kokonaisuudessa käsi-

Kun yhden lohkoketjun laskenta voi

lohkoketjuun. Lohkoketjutekniik-

teltiin elinkaaren hallintaa se!
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ta, joka ON useassa Euroopan maassa

dynnetään valtiojohdon ylläpit

teknologianeutraali. Laki siis mää-

lohkoketjunodeverkostoaja simp-

rittää vaatimukset, mutta ei mediaa.
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tietoa useissa eri järjestelmi:
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muutosvastarinta työntekijöiden
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Ensin kansalaisarkiston
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n jälkeen

mainittakoon Failissa aiemminkin
hallintajärjestelmään.
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Xamk:n esitykset

esitelty sähköpostikonversio,

teessa hänen konsultoimansafirman
my! nühenkilöstö n oli itse lisänä

automaattinen PDF-tiedostojen
Viimeinen mainitsemisen arvoinen

pilkonta sekä automaattinen OC-

puheenvuoro ennen Xamkkilaisten

tunnistus sellaiselle materiaalille,

esityksia oli E-arkin jälkimainingit

jossa kyseistä tekstitietoa ci ole.

ja tulevaisuuden näkymät. Puhujat
olivat vanhoja tuttuja

E-arkin parissa

hääränneitä henki

E-ark ei ole

Loppukaneettina totean, että niinkin
Ppieni” tutkimuslaitos kuin CERN

kuulemamme mukaanprojekti, joka

käyttää asianhallintajärjestelmä-

loppuessaan katoaa, vaan monet

nään

kartoituksen aikana työntekijöiden

E-arkin aikana kehitetyt toiminnot

editionia. Eli aina ei siis ole tarpeen

piti sähköpostin lähetettyään vastata.

ja palvelut ovatjääneetkäyttö

maksaa kaupallisista tuotteista vaan

jestelmään. Tilanne-

n ja

kseen, oliko kyseessä liike-

Alfrescon ilmaista community

ilmaisellakin pärjää, jos on itsellään
kykyä ja tahtoa muokata toiminnalli-

ttyv
imäärin 22 viestiä päivässä
etoimintaan. Jotain oli siis

suuksia sopivaksi.
onkin ensiarvoisen tärke:
yhteensopivuus työkalujen välillä.

Seuraava DLMForum

Tämän yhteensopivi uuden pohjaLappin kertoi algoritminsa tarkkuu-

na ovat määritelmät j

den olevan 99,9 % henkilökohtaisten sähköpostien seulonnassa.

Bu-

sinesshenkilöiden mielestä tämä
loistava saavutus,
lintahenkilösti

oli

mutta riskienhaläki asian toisin

00

standardeja onkin asetettu vaalimaan
DAS (Digital Archiving Standards)
board. Rahoituksen jatkosta on neu-

mukaan, koska enää ci voi

voteltu muun muassa CEF building

matkakustannuksiakaan pi

blocks ohjelman kanssa (tarkemmin

esteenä.

sanottuna CEF digital ohjelma).
Nä
lä näkymin sähköinen arkistointi
telmään -> yli 1500 henkilökohtaista
sähköpostia vuodessa päätyisi asianhallintajirjestel
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see mukaan 01/2018 alkavalle
toimintakaudelle, mutta täyttä varei vieläole.

