
Decom Workshop agenda 27. og 28. februar 2018 
 

 

A) Innhold 

 

A.1. Oppsummering KDRS produksjonslinje med Documaster Decom og DPS (dokumentmodul) 

 

A.2. Lage SIARD-uttrekk 

- Spectral Core 

- SIARD Suite 

- Database Preservation Toolkot (DBPTK) 

 

A.3. Demonstrasjon av Decom og DPS 

- Laste inn SIARD-uttrekk i Decom og finne beste forslag systembeskrivelse 

- Lage systembeskrivelse i Decom (ny eller utvide eksisterende) 

- Håndtere dokumenter i uttrekket i Decom og DPS 

 

A.4. Demonstrasjon av Arkade 5 

A.5. Sammenheng mellom KDRS produksjonslinje og ESSArch Tools og Preservation Platform 

 

B) Tidsplan 

 

Tirsdag 27.02.2018 

12:00: Velkommen v/Tor Eivind Johansen, KDRS 

12:15: Lage SIARD-uttrekk 

13:00: Pause 

13:15: Demo av Decom - Laste inn SIARD uten dokumenter  

13:45: Demo av Deocm - Lage malsett 

14:30: Pause 

14:45: Demo av Decom og DPS - Håndtere dokumenter 

15:30: Pause 

15:45: Resultat fra  Decom - Arkivpakke (AIP) og Formidlingspakke (DIP)  

16:15: Demo av Arkade 5 

16:35: Diskusjon? Hjelp installasjon verktøy m.m.?  {25 min} 

17:00: Slutt 

 

Onsdag 28.02.201 

09:00 - 11:30: Deltakere med i praktisk arbeid KDRS produksjonslinje 

11:30: Lunsj 

12:00 - 14:30: Deltakere med i praktisk arbeid KDRS produksjonslinje 

14:30: Ferdig offisiell del av workshop (pga retur reise) 

14:30-15:30 Til disposisjon for de som kan/ønsker 

 

C) Uttrekk 

 

C.1. Demo database-plattformer og -system vil være tilgjengelig for alle deltakere å koble seg til. 

- Demo databaser kan bli tatt SIARD-uttrekk av 

- Disse SIARD-uttrekk kan lastes inn i Decom og DPS og jobbes videre med der 

C.2. Deltakere kan ta med seg åpne system som de kan jobbe med i workshop på sin PC. 

C.3. Deltakere kan ta med seg kryptert disk som de kan jobbe med offline i worksho på sin PC (på eget ansvar). 

 

D) Ressurser - forhåndsinstallerte elementer 

 

Ber om at aktuell programvare hvis mulig installeres i forkant av Decom Workshop. 

 

D.1. Documaster Decom (hovedprogram) og DPS (dokumenthåndtering) 

- Dette er lisensiert programvare levert av Documaster etter avtale med KDRS produksjonslinje. 

 



D.2. SIARD-programvare 

- Spectral Core (lisensiert programvare)   https://www.spectralcore.com/fullconvert 

Tilgjengelig demo-lisens 30 dager (ikke full funksjonalitet, bla. erstatter en del tabellinfo med dummydata). 

Anbefaler at dere venter til f. eks. 1 uke før workshop med å be om demolisens (ev. kjøper med en gang).. 
Da kan dere prøve ut hjemme etter workshop også før dere kjøper lisens. 
 

 

- SIARD Suite (KDRS-medlem)   https://drive.google.com/open?id=0B8db1uAvhEW1NkJ4S2pyRVNGZGM 

   Andre arkivskapere/organisajsoner i Norge må registere seg her:  

https://www.bar.admin.ch/bar/en/home/archiving/tools/siard-suite.html 

 

- DBPTK   http://www.database-preservation.com/ 

 

D.3. Arkade 5 (fri programvare støttet av Arkivverket)   http://arkade.arkivverket.no 

 

D.4. Uniform Server - Apache MySQL PHP   http://www.uniformserver.com/ 

 

D.5 PostgreSQL 

https://www.postgresql.org/ 

https://www.postgresql.org/download/windows/ 

 

Torbjørn har installert/tester “PostgreSQL 10.1 - Stable (9-Nov-17)” fra BigSQL 

https://www.bigsql.org/postgresql/installers.jsp 

https://www.openscg.com/bigsql/oscg_download?file=packages/PostgreSQL-10.1-1-win64-bigsql.exe&user=${auth.authName 
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