PRODUKTOVÝ LIST

Metodika dlouhodobého ukládání
elektronických dat a dokumentů
Jistota ochrany elektronických dokumentů

Metodika dlouhodobého ukládání nabízí možnost vyhodnotit způsob nakládání
s dlouhodobě ukládanými dokumenty a navrhnout systematický přístup k dlouhodobé
ochraně digitálních dat, která přináší jistotu.

Metodika dlouhodobého ukládání digitálních dat se zabývá tím, jak metodicky
přistupovat k dlouhodobému ukládání digitálních dat a elektronických
dokumentů v organizaci. Jedná se o soubor činností, které analyzují a popíší
stav ukládání dat a elektronických dokumentů v organizaci a jejichž výstupem
je sada dokumentů, které jsou podkladem pro tvorbu metodik a interních
směrnic, regulujících nakládání s elektronickými dokumenty v organizaci.

[ CO JE OBSAHEM MEOTDIKY) ]
Vytvořená dokumentace je plánem a návodem, jak dlouhodobě přistupovat k
provozu digitálních repozitářů a jak pravidelně vyhodnocovat přístup k
dlouhodobému ukládání elektronických dokumentů či obecně digitálních dat,
ale také jak udržovat shodu s legislativou a národními standardy. Uvedené
metodiky a směrnice mají zajistit, aby se uchovaly konzistentní, důvěryhodná
a čitelná data a dokumenty po celou dobu jejich životního cyklu.

VLASTNOSTI A VÝHODY
 Zjištění aktuálního stavu
nakládání s elektronickými
dokumenty, případně jinými
daty.
 Nalezení slabých míst v
ochraně těchto dat.
 Vymezení požadavků na
vybudování potenciálního
digitálního repozitáře.
 Doporučení a opatření pro
stávající digitální repozitáře,
zejména pokud je jejich
provoz podmíněn
dodržováním norem a
legislativy.

Výstupem analýzy je jasný a srozumitelný dokument, který popisuje aktuální
stav přístupu organizace k nakládání s dokumenty a daty a to v každé z
identifikovaných oblastí jako je finanční, personální, technologická, příjem dat,
zpřístupnění dat, soulad se standardy a legislativou, revize spisových plánů,
řízení rizik, ochrana dat a podobně.

 Vznik metodik a plánů pro
pravidelné vyhodnocování
činností souvisejících s
provozem digitálního
repozitáře
 Prevence sankcí ze strany
kontrolních orgánů ve

Obsahuje doporučená opatření, která povedou k přiblížení se ke shodě se
standardy a legislativou v daných oblastech a zároveň doporučení, jak vytvořit
či specifikovat stávající směrnice, které upravují nakládání s elektronickými
dokumenty a jejich ochranu.
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vztahu k legislativě či
dodržování podmínek
dotačních titulů.

