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Indledning
>
Forord
Der henvises til dokumentet Standard for generelle egenskaber for
serviceinterfaces på Sags- og Dokumentområdet for en beskrivelse af:
Baggrund for standardiseringsarbejdet under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet
Tilblivelsesproces omkring standarderne
Målgruppe
Referencer
Kontekst og afgrænsning
Dette dokument indeholder endvidere en beskrivelse af de generelle
egenskaber, som denne og de øvrige standarder under OIO-udvalget for
sags- og dokumentområdet bygger på.

Formål med forretningsservice for Arkivstruktur
Formålet med forretningsservicen Arkivstruktur er at give mulighed for
registrering af oplysninger om et eller flere logiske arkiver i organisationen.
Herved sikres det, at sager og dokumenter, som er sagligt og logisk
sammenhørende, men som befinder sig i forskellige it-systemer, kan
håndteres samlet og eksempelvis fremfindes og afleveres til offentligt arkiv
samlet.
Arkivstruktur giver overblik over, hvilke instanser af servicens centrale
forretningsobjekt Arkiv, organisationen anvender. De enkelte forekomster
af Arkiv rummer oplysninger om eksempelvis, hvilket klassifikationssystem
arkivets sager og dokumenter følger, hvilke aktører der anvender arkivet,
og hvilken arkivperiode arkivet følger.
Selve forretningsobjekterne ligger fysisk i de to forretningsservices Sag og
Dokument, som bruger Arkivstruktur til at beskrive, i hvilket logisk arkiv
disse forretningsobjekter er placeret, og dermed hvilke fælles egenskaber
den specifikke samling af sager og dokumenter har i forhold til
arkivperiode, aflevering, kassation mv.
Andre services, der vil anvende servicen Arkivstruktur vil således kunne
referere til en specifik instans af arkiv og dermed få en række
informationer om hvilke aktører der anvender det, hvilken systematik
(klassifikation) der skal anvendes og i hvilken periode det kan benyttes.
De tilstande, som arkivet gennemløber i sin livscyklus, er defineret i dets
tilstandsmodel.
Arkivstruktur gør det muligt at leve op til kravene i referencearkitekturen
om at gå ud over det enkelte system og lette samspillet mellem ESDH- og
fagsystemer.

Formål med Serviceinterface Arkivstruktur
Formålet med serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig
udveksling af oplysninger om logiske arkiver mellem systemer, herunder
fagsystemer og ESDH-systemer.
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Sager og dokumenter, som har en saglig eller logisk sammenhæng, kan via
det standardiserede interface Arkivstruktur leve i forskellige systemer, men
alligevel fremfindes og afleveres samlet på et givet tidspunkt.
Systemer (serviceudbydere), der implementerer serviceinterfacet, opnår
derved en standardiseret måde at modtage og levere arkivoplysninger.
Systemer (serviceanvendere) kan anvende serviceinterfacet til at modtage
arkivoplysninger fra/levere arkivoplysninger til serviceudbyder.
Serviceinterfacet kan endvidere anvendes til at flytte ansvaret for
håndteringen af arkiver til andre systemer, der implementerer
serviceinterfacet.
Serviceinterfacet kan monteres på eksisterende fagsystemer og ESDHsystemer, der i dag fungerer som logiske arkiver. Der kan på den måde
sameksistere mange forskellige systemer i en myndighed, der alle fungerer
som logiske arkiver og som alle implementerer serviceinterfacet. Fordelen
er, at de herved kan spille sammen på en standardiseret måde.
Serviceinterfacet kan også understøtte brugssituationer, hvor man ønsker,
at ESDH-løsninger kan tilbyde interfaces og funktionalitet, der gør det
muligt for ESDH-løsningen at være arkiv for andre systemer. På den måde
kan man ved udvikling af fagsystemer hvor det giver mening undgå at
udvikle funktionalitet til opbevaring af arkivoplysninger.

Begrebsliste
I det følgende beskrives de begreber, der er anvendt i specifikation
vedrørende Arkivstruktur og som knytter sig til specifikationens
arkivfaglige forståelse.
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Begreb
Afleveret

Forklaring
Der er dannet en systemuafhængig
arkiveringsversion, som er afleveret
til offentligt arkiv.

Anmelde arkiv

For statslige myndigheder og
domstole med elektroniske
systemer, som anvendes til
opsamling og arkivering af
oplysninger. Sådanne myndigheder
skal anmelde nye registre til
Statens Arkiver. Arkivet må ikke
tages i brug, før det er godkendt af
Statens Arkiver.

Arkiv

En institution, som har ansvaret for
indsamlingen, bevaringen og
tilgængeliggørelsen af
bevaringsværdige data.

Arkivansvarlig

Den der har ansvar for at varetage
de arkivmæssige hensyn, herunder
fastlæggelse af regler for brug af
arkivet, inklusive aflevering.

Arkivperiode

Den periode, hvor en e-journal eller

>
et (ESDH)-system er i drift.
Arkivserviceanvender

Serviceanvender, som efterspørger
service fra serviceleverandør (kan
modtage og aflevere Arkivstruktur
metadata fra serviceudbyder).

Arkivserviceudbyder

Serviceleverandør, som udstiller
arkivservice.

Arkivskaber

Den eller de der anvender arkivet
aktivt (dvs. bruger reference til det
logiske arkiv, når de opretter eller
opdaterer sager og dokumenter).

Forvaltningsarkiv

Forvaltningsmæssigt arkiv, hvor
man som myndighed skal varetage
forvaltningsmæssige hensyn.

Godkendt aflevering

Arkiveringsversion, som er
godkendt af det modtagende arkiv.

Interimperiode

Overlapningsperiode for registrering
på sager i gammelt arkiv ved
overgang til nyt arkiv. En
overlapningsperiode må max. vare
seks måneder.

Logisk arkiv

En samlet fælles afgrænsning af et
antal sager og dokumenter. Herved
sikres det, at sager og dokumenter,
som er sagligt og logisk
sammenhørende, men som befinder
sig i forskellige it-systemer, kan
håndteres samlet og eksempelvis
fremfindes og afleveres til offentligt
arkiv.

Offentligt arkiv

Sager og dokumenter afleveres
regelmæssigt til arkivvæsen
(offentligt arkiv) efter bestemte
regler af hensyn til eftertiden.
Aflevering kan foregå til Statens
Arkiver (obligatorisk for statslige
institutioner). Kommuner og
regioner kan aflevere til såkaldt § 7
arkiv (arkiver i overensstemmelse
med arkivlovens § 7), eller til
Statens Arkiver, hvis ønsket.

Personligt arkiv

Angiver at arkivet indeholder
brugernes personlige dokumenter.
Også at opfatte som en slags
restarkiv for dokumenter, der ikke
er knyttet til en sag.

Referencearkiv

Dokumentarkiv der indeholder
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information, som ikke er omfattet af
bestemmelserne om bevaring,
aflevering, mv.
Der gøres opmærksom på, at alt,
hvad der modtages og produceres i
den offentlige forvaltning som
udgangspunkt er afleveringspligtigt.
Tabel 1 Begrebsliste
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Serviceinterface Arkivstruktur
>
Formålet med serviceinterface Arkivstruktur er at udveksle oplysninger om
arkiver imellem systemer herunder ESDH-systemer og fagsystemer, der
implementerer og anvender serviceinterfacet, hhv. arkivserviceudbydere
og arkivserviceanvendere.
Serviceinterfacet udstiller de operationer, der tillader at oprette, rette,
slette, søge, læse, liste, passivere, og importere arkiver.
Systemer (serviceudbydere), der implementerer Serviceinterfacet, skal
modtage og opbevare oplysninger om logiske arkiver samt udlevere
oplysninger om logiske arkiver. Serviceudbyder skal forsvare
forretningsregler (betingelser) knyttet til arkivers egenskaber, herunder
sikre tilladte tilstandsskift og tilladte relationer, samt forsvare adgang til
dataudsnit.
Serviceudbyder skal forestå automatisk fysisk sletning af arkiver, der er i
den generelle livscyklus-tilstand Nedlagt og fremdrift-tilstand Annulleret ,
efter regler, der fastsættes for hvert enkelt system (service), afhængig af
forretningskontekst.
Serviceinterface Arkivstruktur udveksler følgende forretningsobjekter:
Beskrivelse

Specialiserer

Betegnelse

Et arkiv indeholder materiale opdelt efter ét og samme
klassifikationssystem.

Objekt

Arkiv

Tabel 2
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Arkiv
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Arkiver er samlinger af sager og dokumenter, der er sagligt og logisk
sammenhørende, men som kan befinde sig i forskellige it-systemer.
Arkiver er med andre ord ikke nødvendigvis bestemte it-systemer på
bestemte lokationer med bestemte driftsansvarlige aktører.
Et arkiv indeholder materiale opdelt efter ét og samme
klassifikationssystem. Ved hjælp af tilstanden Fremdrift kan der endvidere
skelnes mellem forskellige arkivtilstande.
Beskrivelse af opbygning og struktur
Arkiver relaterer sig endvidere til objekttyperne Klassifikation, Aktør og
Arkiv.
Arkivstruktur gør brug af en relation til forretningsservicen Klassifikation
for at angive, hvilken systematik arkivet følger. Et arkiv har én og kun én
systematik over hele arkivperioden. Ved ønske om skift af systematik
oprettes en ny instans af arkiv med reference til en anden systematik.
Forskellige forekomster af forretningsobjektet Arkiv kan relatere til
hinanden i en hierarkisk eller i en sideordnet struktur afhængig af den
enkelte organisations behov.
Relationen til Aktør kan angive forskellige aktører og deres roller i forhold
til arkivet, f.eks. hvem, der har ansvar for arkivet og hvem, der anvender
det (skaber indhold i arkivet).
Dette illustreres i nedenstående figur:
class Arkiv
Tilstand

Arkiv

Relation

Klassifikation

Arkiv

Aktør

Figur 1

Versionering
Arkiv styres bitemporalt. Det betyder, at ændringer i arkivets metadata
(attributter, tilstande og relationer) registreres og kan fremfindes over tid.
Arkiv læses alene ud fra givne datoer.
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Attributter

Arkiv har følgende attributter1:
Beskrivelse

Værdisæt

Obl.

Betegnelse

Titel eller navn på arkivet.

Tekst

Ja

ObjektNavn

Fritekstbeskrivelse af arkivet. Evt. supplerende
beskrivelse af indhold og formål.

Tekst

Ja

Beskrivelse

Ja

Type

Ja

Bestemmelser

Beskriver typen af arkivet.
Forvaltningsmæssigt arkiv, hvor man som
myndighed skal varetage forvaltningsmæssige
hensyn.

Forvaltning

Referencearkiv - dokumentarkiv der
indeholder information som ikke er omfattet af
bestemmelserne om bevaring, aflevering, mv.
Kunne f.eks. være lovtekster, hvidbog for
pågældende forvaltningsområde, bibliotek,
etc.
Der gøres opmærksom på, at alt, hvad der
modtages og produceres i den offentlige
forvaltning som udgangspunkt er
afleveringspligtigt.

Reference

Angiver at arkivet indeholder aktørernes
personlige dokumenter. Også at opfatte som
en slags restarkiv for dokumenter, der ikke
er knyttet til sager.

Personlig

Henvisning til bevarings/kassationsbestemmelser
(vedrører hele arkivet, kan ændres undervejs i
arkivets liv, indeholder henvisning til bekendtgørelse,
i nogle tilfælde et dokument).

Tekst

Tabel 3

Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit.
Type
Attributten Type inddeler arkiver i en række arkivtyper.
Arkiver må ikke ændre type over tid.
Det er alene arkiver af typen Forvaltning, der er underlagt bestemmelser
om bevarings- og kassationsregler.

1

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid.
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Tilstande
Arkiver har følgende tilstande2:
Beskrivelse

Værdisæt

Arkivets forretningsmæssige fremdrift i forhold til
håndtering.

Betegnelse
Fremdrift

Anvendelsesperiode er startet. Arkivet er endnu
ikke og bliver nødvendigvis ikke anmeldt til
offentligt arkiv.

AnvendStart

Arkivet er anmeldt til offentligt arkiv.

Anmeldt

Arkivet er godkendt af offentligt arkiv.

AnmeldelseGodkendt

Arkivperiode er startet.

ArkivStart

Arkivperiode er afsluttet.

ArkivSlut

Interimperiode er startet.

InterimStart

Interimperiode er afsluttet.

InterimSlut

Anvendelsesperiode er afsluttet. Arkivet har ikke
været anmeldt til offentligt arkiv.

AnvendSlut

Arkivet er afleveret til offentligt arkiv.

Afleveret

Arkivet er afleveret og godkendt af offentligt arkiv.

AfleveringGodkendt

Arkivet er annulleret.

Annulleret
Tabel 4

Eventuel uddybning af ovenstående tilstande findes i følgende afsnit.

2
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Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt.
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Fremdrift
Tilladte tilstandsskift for tilstanden Fremdrift illustreres i Tabel 5.
Fra
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Tabel 5

Periodeafgrænsninger
Arkiver, der er underlagt regelsæt om arkivperiode (forvaltningsarkiver i
statslige myndigheder), følger typisk fremdriften (Anmeldt,
AnmeldelseGodkendt, ArkivStart, ArkivSlut, InterimStart, InterimSlut,
Afleveret, AfleveringGodkendt).
Arkiver, der ikke er underlagt regelsæt om arkivperiode (kommuner,
regioner), følger typisk fremdriften (AnvendStart, AnvendSlut, Afleveret,
AfleveringGodkendt).
Kommuner og regioner kan vælge at følge regelsæt om arkivperiode frem
til afslutningen af anvendelsesperiode. Arkiver vil i de fleste tilfælde være
underlagt krav om en eller anden form for aflevering.
Tilstandsuddybninger
AnvendStart
Start på den periode, hvor man kan bruge arkivet, i tilfælde hvor der ikke
er tilknytning til bestemt regelsæt om arkivperiode, fx kommuner.
AnvendSlut
Slut på den periode, hvor man kan bruge arkivet, i tilfælde hvor der ikke er
tilknytning til bestemt regelsæt om arkivperiode, fx kommuner.
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Anmeldt
Arkivet er anmeldt til myndighed (offentligt arkiv).
Betingelse: Arkivet må ikke tages i brug før det er godkendt af offentligt
arkiv
AnmeldelseGodkendt
Myndighed offentligt arkiv har godkendt arkivet.
Betingelse: I godkendelsen er det angivet, om hele eller dele af arkivet
skal bevares.
ArkivStart
Dato for arkivperiodens begyndelse. Er knyttet til bestemt regelsæt.
Arkivslut
Dato for arkivperiodens afslutning, jf. anmeldelse og godkendelse fra
Statens Arkiver, eller blot fastsat af myndigheden (kommuner, regioner).
InterimStart
Angivelse af dato for start af overlapningsperiode. En overlapningsperiode
må max. vare seks måneder.
InterimSlut
Angivelse af dato for afslutning af overlapningsperiode.
Betingelse: Der må ikke kunne arbejdes videre med sager eller
dokumenter (undtaget sletning), før de er tilknyttet et nyt arkiv.
Afleveret
Der er dannet en systemuafhængig arkiveringsversion, som er afleveret til
offentligt arkiv.
Betingelse: Arkiv må ikke kunne slettes, før der foreligger godkendelse af
aflevering fra offentligt arkiv.
AfleveringGodkendt
Arkiveringsversion er godkendt af det modtagende arkiv.
Annulleret
Arkivet er lukket og kan ikke bruges længere. Der kan ikke refereres til
arkivet fra sager og dokumenter. Kan ske fra et vilkårligt sted i arkivets liv.
Det er en forudsætning at det er tomt, fordi man har flyttet sager og
dokumenter over i andet arkiv.
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Relationer

Arkiver har følgende relationer3:
Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

Betegnelse

Overarkiv, som arkivet indgår i, af hensyn til
organisationer, der ønsker at beskrive
hierarkiske arkivstrukturer.

Arkiv

0..1

IndgårI

Arkivet har relation til andet arkiv. Relationen
defineres i den aktuelle sammenhæng.

Arkiv

0..n

AndetArkiv

Den myndighed, der skaber indhold i arkivet.

Aktør

1..n

Skaber

Den aktør, der har ansvar for at varetage de
arkivmæssige hensyn, herunder fastlægger
regler for brug af arkivet, inklusive aflevering.

Aktør

1..1

Ansvarlig

Den organisation som arkiv afleveres til.

Aktør

0..n

AfleveresTil

Det klassifikationssystem, der skal anvendes på
sager og dokumenter, der tilknyttes det
pågældende arkiv.

Klassifikation

0..1

Klassifikation

Tabel 6

Eventuel uddybning af ovenstående relationer findes i følgende afsnit.
IndgårI
Der peges fra det underliggende arkiv til det overliggende arkiv. Det
overliggende arkiv skal være oprettet i forvejen.
Skaber
Den myndighed der skaber indhold i/anvender arkivet aktivt. Angives af
den arkivansvarlige i forbindelse med ibrugtagning af arkivet eller
udvidelse af arkivets anvendelsesområde.
Ansvarlig
Hvert arkiv har én arkivansvarlig. En aktør kan være ansvarlig for mere
end et arkiv.
AfleveresTil
For statslige myndigheder afleveres altid til Statens Arkiver.
Klassifikation
Det kan være relevant at opstille en forretningsregel, som siger, at et arkiv
først kan tages i brug, når en klassifikation er tilknyttet. Kardinalitet kan gå
fra 0 til 1, men ikke fra 1 til 0, det vil kræve et nyt arkiv.

3

Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid.
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Operationer
Arkiv anvender følgende standardoperationer, som er beskrevet i det
generelle afsnit.
Beskrivelse

Input

Output

Opretter en ny instans af et arkiv,
herunder relationer til andre
objekter.

ArkivOpret

Arkiv
StandardRetur

Opret

Importerer eksporterede instanser
af arkiver, herunder relationer til
andre objekter.

ArkivImport

Arkiv
StandardRetur

Import

Passiverer instanser af arkiver,
herunder relationer til andre
objekter.

ArkivID

Arkiv
StandardRetur

Passiv

Finder og returnerer en instans af
et arkiv, herunder relationer til
andre objekter, der modsvarer en
given identifikation.

ArkivID

Arkiv
StandardRetur

Retter (ændrer) en instans af et
arkiv, herunder relationer til andre
objekter.

ArkivRet

Arkiv
StandardRetur

Ret

Markerer en instans af et arkiv som
slettet (logisk sletning), herunder
relationer til andre objekter.

ArkivID

Arkiv
StandardRetur

Slet

Søger og returnerer identifikationer
på flere instanser af arkiver, der
modsvarer givne
udvælgelseskriterier.

Søgekriterie

IDListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

Søg

Finder og returnerer flere instanser
af arkiver, herunder relationer til
andre objekter, der modsvarer
givne identifikationer.

IDListe

ArkivListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

List

Tabel 7
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parametre

VirkTid

Betegnelse

Læs

Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sags- og
dokumentområdet

>

Der vedlægges her af hensyn til den bagudrettede reference uddrag fra
Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet vedrørende
forventninger til Arkivstruktur.
I Referencearkitekturen anvendes betegnelsen Arkiv . Under arbejdet med
denne specifikation er det fundet mest rigtigt at omdøbe til Arkivstruktur ,
idet forretningsservicen ikke indeholder fysiske eller digitale arkiver, men i
stedet rummer oplysninger om et fysisk eller logisk arkiv, herunder dets
placering, hvilke aktører, der anvender det, hvilken klassifikation det følger
og dets livscyklus.

Overordnede krav til forretningsservicen
Referencearkitekturen (side 47) beskriver forretningsservicen Arkiv (red.
Arkivstruktur) således:
Arkiv er medtaget som en egentlig forretningstjeneste for at kunne
registrere oplysninger om forskellige arkiver og hvilken
opgaveklassifikation de benytter. Et arkiv kan bestå af (del-)arkiver, der
kan have hver sin systematik. Det er nødvendigt at arbejde systematisk
med arkiv for at få overblik over hvilke dokumenter og sager, der er
arkiveret i hvilke arkiver. Det muliggør distribuerede
dokumentationsløsninger .

Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument
I det følgende beskrives diagrammatisk, hvordan referencearkitekturen
indplacerer Arkivstruktur. En beskrivelse som er retningsvisende for denne
specifikation.
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Begrebsmodel, kilde: Referencearkitektur side 2

Nedenstående diagram viser Arkivs indplacering i forhold til den samlede
begrebsmodel og illustrerer dermed i hvilke forbindelser arkiv skal indgå.
«interface»

Arki v
+Opret,ret,slet
+Søg,Læs,List
Arkiv
+Import,Eksport
0..*

Op g a v e kl a ssi fi k a ti o n

Ark i v
1

Arkivstruktur
1..*
0..*

Forretningsservicen Arkiv, kilde: Referencearkitektur side 47
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Bilag 2: Eksempler på anvendelse
>
Eksempel 1
Et arkiv (Arkiv), hvor der i tillæg til elektronisk arkivering også anvendes
papirarkivering, kan være flere forskellige instanser af arkiv. Hver instans
(hvert arkiv) kan have sin egen registreringssystematik (Klassifikation),
f.eks. KLE, myndighedsspecifik journalplan, el. lign. Instanserne behøver
ikke at være relateret til hinanden, idet de vil gælde for en organisation,
afdeling eller lignende og dermed være gældende på samme tid.
Eksempel 2
I forbindelse med anlæggelse af en ny kommunal park, opretter den
ansvarlige medarbejder i kommunens parkafdeling en sag i esdh-systemet,
hvorved der dannes et forretningsobjekt i servicen Sag med en relation til
en instans af forretningsobjektet Arkiv i servicen Arkivstruktur. Undervejs i
sagsbehandlingen tilknytter medarbejderen dokumenter fra et fagsystem til
sagen. Såfremt både esdh- og fagsystemet anvender samme
klassifikationssystem, eksempelvis KLE, kan dokumenterne fra begge
systemer relateres til samme instans af Arkiv og vil herved indgå i samme
logiske samling.
Arkiv kan via sin relation til forretningsservicen Klassifikation oplyse, at
sagen og de tilhørende dokumenter følger KLE. Den specifikke
journalnøgle, som her vil være fx 04.01.10, vil ikke fremgå af Arkiv, men
vil kunne ses på relationen fra hhv. Sag og Dokument til servicen
Klassifikation.
Eksempel 3
Arkiv er selvrefererende, idet forskellige instanser af Arkiv kan relateres til
hinanden. En sådan relation kan være hierarkisk, hvis myndigheden har
behov for dette, men den behøver ikke være det.
Forholdet mellem flere instanser af Arkiv kan illustreres ved hjælp af et
dansk folkebibliotek:
Ligesom en myndighed har forretningsobjekter i form af sager og
dokumenter, har et folkebibliotek objekter i form af forskellige typer
materialer, f.eks. fysiske bøger. Disse bøger er ordnet i logiske samlinger
afhængig af deres indhold, i to primære samlinger: Faglitteratur og
skønlitteratur.
De to samlinger er ordnet efter hver deres systematik (de faglitterære
bøger er ordnet efter emneklassifikationssystemet DK5 og skønlitteraturen
er ordnet alfabetisk efter forfatternavn) og de rummes således i hver deres
samling i Arkivstruktur svarer dette til hver sin instans af det centrale
forretningsobjekt Arkiv, da hver instans kun kan referere til ét
klassifikationssystem.
På biblioteket er en række af de skønlitterære bøger krimier og for at
fremhæve dem for biblioteksbrugerne, er de samlet for sig. Herved danner
de deres egen logiske samling, som udgør en delmængde af hele
samlingen. Denne særskilte samling udgør ift. Arkivstruktur endnu en
instans af Arkiv, men den har stadig en relation til resten af den
skønlitterære samling. For at vise dette, kan der dannes en relation mellem
de to instanser.
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Eksempel 4
Til hver instans af Arkiv knytter der sig en arkivperiode, som er den
periode, hvor arkivet må bruges. I det følgende gennemgås de tilstande,
arkivet kan gennemleve i en sådan arkivperiode.
Et it-system, der bruges til opbevaring af sager og/eller dokumenter i en
statslig myndighed, skal godkendes af Statens Arkiver, før det må tages i
brug. Det enkelte arkiv skal derfor først anmeldes og efterfølgende
godkendes. Selve arkivperioden påbegyndes (Tilstand: ArkivStart)
efterfølgende, og der dannes undervejs i perioden relationer til Arkiv fra
Sag og Dokument. Når arkivperioden afsluttes (Tilstand: ArkivSlut), kan
overgangen til ny arkivperiode ske med eller uden overlapningsperiode,
såkaldt interimperiode. Med interimperiode menes en kort periode, hvor
det er muligt at registrere dokumenter i begge perioder, idet dokumenter,
som tilhører sager, der er oprettet i den gamle periode, fortsat registreres
på disse sager, mens dokumenter, der giver anledning til oprettelse af nye
sager, registreres i den nye periode.
Når interimperioden slutter (Tilstand: InterimSlut), må der ikke længere
arbejdes på de sager eller dokumenter, der er tilknyttet arkivet, før disse
sager eller dokumenter er tilknyttet et nyt arkiv.
Arkivets anvendelsesperiode afsluttes (Tilstand: AnvendSlut) og der
dannes efterfølgende en arkiveringsversion af de sager og dokumenter, der
har relation til arkivet og denne version afleveres (Tilstand: Afleveret) til
offentligt arkiv.
Arkivinstansen har en relation til den organisation, som arkivet afleveres
til. For statslige myndigheders vedkommende er det altid Statens Arkiver,
men Arkiv giver mulighed for aflevering til flere arkiver det kunne også
være det lokale stadsarkiv.
Det er endvidere muligt at specificere, at et arkiv ikke skal afleveres til
nogen hvis arkivet er angivet som typen Reference betyder det, at det
ikke er omfattet af bestemmelserne om bevaring og aflevering mv.
Sådanne arkiver rummer brugernes personlige dokumenter, som ikke er
knyttet til nogen sager.
Når afleveringen er godkendt af det modtagende arkiv, kan der
gennemføres en logisk sletning af arkivet (Tilstand: Annulleret), hvorved
relationerne til de sager og dokumenter, der peger på det, fjernes. Ved en
logisk sletning bevares de enkelte bits og bytes dog stadigvæk; disse
fjernes først fra systemet eller systemerne ved en hard/fysisk sletning.
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