
KDRS Digitalt depot 
 

1 
 

KDRS arrangerer kurs «KDRS digitalt depot» 

KDRS har siden mai 2016 hatt i drift digitalt depot for sine medlemmer. Siden forrige kurs 
har det kommet til mange nye medlemmer og det er sikkert noen som ønsker 
oppfriskning. KDRS inviterer i den anledning representanter fra alle medlemmene til kurs i 
bruk av infrastrukturen for digitalt depot.  Kurset vil ta utgangspunkt i et uttrekk som skal 
langtidsbevares, og vil vise de nødvendige stegene for å få dette inn i det digitale depotet i 
tillegg til å hente ut informasjon. 

Kurset arrangeres den 26. og 27. januar 2021.  
På bakgrunn av smittesituasjonen i Norge vil kurset bli som nettkurs.  

Det kreves generelle datakunnskaper for å kunne delta på kurset. 

Dette kurset vil starte med de grunnleggende stegene som er knyttet til langtidsbevaring av digitalt 
materiale. Bruk av verktøyene «ESSArch Tools for Producer» og «ESSArch Tools for Archive» vil bli 
gjennomgått i tillegg til hovedsystemet «ESSArch Preservation Platform» samt måter å overføre 
informasjon på. 

Kurset vil gi deltakeren kunnskap til hvordan KDRS digitalt depot fungerer og lære hvordan 

informasjon legges inn for langtidsbevaring og hvordan dette kan hentes ut i etterkant. 

Noen av våre medlemmer har tatt systemet i bruk og vi bringer videre erfaringene som er gjort. 

Følgende tema vil bli berørt: 

• Overordnet prosess 

• Bruk av verktøyene og overføring av data 

• Lagring og bruk av KDRS digitalt depot 

• Kontrolloperasjoner 

• Hente ut informasjon fra digitalt depot 

• Erfaringer med bruk av KDRS digitalt depot 

Kurset holdes av representanter fra KDRS og fra våre medlemmer. 

Praktisk informasjon 
Kurset arrangeres som nettkurs ved bruk av Teams. Alle påmeldte vil få lenke til Teams før 

kursoppstart. 

Oppstart 26. januar 2021 kl 10:00. Kurset avsluttes den 27. januar senest kl 16:00.  

Alle deltagerne må disponere egen PC. På noen arbeidsmaskiner har brukere ikke selv lov å installere 

programvare. Dere må kontakte IT ansvarlig slik at nødvendige rettigheter gis for å kunne installere 

programvaren som behøves. Nødvendig programvare vil bli oversendt kursdeltakere i forkant.  

Pris 
Kurset er gratis for KDRS medlemmer.  

 
Påmelding gjøres på https://www.kdrs.no/skjema/p%C3%A5meldingfree 

Velkommen til kurs! 
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