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Informační list
•

•
•
•
•
•

Úkoly NA dané zákonem, mj. výzkum v oblasti předarchivní péče
dokumentů v digitální podobě a metodicko-poradenská činnost
archivům na tomto úseku.
Metodická doporučení nebo autoritativní výklady v případě otázek
vážících se na národní digitální archiv.
Informace o legislativě a její interpretaci.
Vychází od ledna 2018, zatím 6 částek.
Dostupný na webových stránkách NA.
Rozesílán všem původcům v péči NA (ústřední správa, jí zřizované
organizace a organizační složky státu), všem archivům a zájemcům,
kteří si napsali.
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Informační list částka 6/2020
•

č. 1/2020 Převádění komponent do výstupních datových formátů ve
správě ISSD napojených na eSSL
– Problematika správy dokumentů, které jsou ve výhradní správě ISSD.
– ESSL i ISSD mohou používat stejné nástroje pro převod do výstupních datových
formátů, ale ten musí vždy nastat před uložením do spisovny.
– V dalším Informačním listu bude přehled datových formátů.

•

č. 2/2020 Povinné údaje transakčního protokolu
– Z textu NSESSS není zřejmé
– Obsahuje příloha č. 6 NSESSS, elementy „TypObjektuId“ a „TypUdalostiId“.
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Informační list částka 6/2020
•

č. 3/2020 Pravidla pro vyplňování metadat komponent v balíčku SIP
Doplnění č. 20/2018 (způsoby zápisu některých informací v SIP).
Digitální dokument se skládá z komponent, datových souborů.
V eSSL může mít komponenta více verzí v různých datových formátech.
Číslo pořadí komponenty v dokumentu, číslo verze komponenty, druh komponenty
(dle postavení v dokumentu), forma uchování komponenty
– Specifika analogových dokumentů: zásada vždy do SIP vkládat digitální
komponentu (koncept) analogového originálu, pokud existuje; koncept není nutné
převádět do výstupního formátu.
– Konverze/převod dokumentu do digitální podoby označovat za originál a dokument
jako digitální.
– Vznik hybridního dokumentu: analogový průvodní dopis s datovým nosičem, z
něhož digitální dokument musí být vložen do eSSL.
–
–
–
–

www.nacr.cz

Děkuji za pozornost

miroslav.kunt@nacr.cz

www.nacr.cz

