La integració entre la gestió documental i la preservació digital
Podem plantejar-nos donar resposta als reptes i problemes de la preservació digital sense
disposar d’un bon sistema de gestió documental implantat a la nostra organització?
Té sentit destinar recursos, ja siguin aquests econòmics, personals o tecnològics a eines o
serveis relacionats amb la preservació digital si no existeixen documents electrònics: íntegres,
autèntics, accessibles, amb les seves metadades gestionats dins d’un sistema de gestió
documental consolidat i operatiu?
És cert que amb l'aparició de les normes tècniques d'interoperabilitat i en particular, la NTI de
Política de gestió de documents electrònics, la consolidació d'algunes normes de bones
pràctiques ISO en matèria de gestió documental (ISO 30300, ISO 23081...) i el seu alineament
amb normes relacionades amb la preservació digital o servei d’arxiu de confiança (ISO 14721,
ISO 16363) s'estan establint les bases teòriques i operatives per definir un model conceptual
de gestió documental i arxiu electrònic integral, que abasti tot el cicle de vida del document,
des de la seva gènesi fins a la seva disposició final.
Precisament en la taula rodona “La integració entre la gestió documental i la preservació
digital” parlarem i debatrem sobre com tractar i abordar la preservació digital des d’un punt de
vista integral i a partir casos pràctics:
Tres administracions públiques que fa temps que tenen implementat un sistema de gestió
documental a les seves organitzacions, un sistema basat en una solució tecnològica, un gestor
documental que incorpora instruments i estàndards arxivístics (quadre de classificació,
metadades per a la gestió dels expedients i documents, polítiques de seguretat i accés, etc.) i
altres funcionalitats d’administració electrònica (notificacions, registre, seguiment expedients,
etc.) i que han apostat per utilitzar un servei d’arxiu i preservació digital extern, com és el
servei iArxiu, per a la custodia i preservació dels seus expedients de conservació a llarg termini.
Els responsables dels serveis d’arxiu i gestió de documents de l’Ajuntament de Manlleu, la
Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra ens explicaran, a partir de la seva
experiència, com s’ha abordat i implementat la integració dels seus respectius sistemes de
gestió documental amb un servei de preservació digital com és iArxiu.
A part de presentar-nos breument els seus projectes d’integració, l’objectiu de la taula rodona
és donar respostes, plantejar nous dubtes i exposar els errors o dificultats que implica un
projecte d’integració d’aquesta índole. En definitiva, aprendre i conèixer de primera mà, la
viabilitat o complexitat, els avantatges i inconvenients de disposar d’un sistema de gestió
documental integral, tot i que tecnològicament s’articuli o faci servir serveis i/o repositoris
diferents en funció de l’etapa del cicle de vida dels documents.
En aquest sentit, plantejarem als ponents algunes preguntes:
•

Com han gestionat internament el projecte i com ho han viscut els seus serveis
d'informàtica. Com ha estat la col·laboració i els papers desenvolupats per cadascuna
d’aquestes àrees?

•

Quin són els motius que els han portat a decidir utilitzar un servei extern, com seria
iArxiu, per a la gestió i preservació a llarg termini de la documentació electrònica que
generen?
o Quins són els avantatges que hi troben?
o Quins són els inconvenients o dificultats que s’han trobat a l'hora de fer la
integració?

•

El fet de disposar de dos repositoris i/o aplicacions per a la gestió integral de la
documentació, un pensat per a la documentació en fase de tramitació i un altra per a
la documentació semiactiva i/o històrica, és la millor opció o el més adient seria
incorporar funcionalitats, polítiques de preservació en l'aplicació/gestor/repositori en
fase de tramitació per tal de tenir-ho tot centralitzat i no haver de fer les
transferències?

•

Els serveis de preservació digital s’haurien d’orientar a proporcionar un servei de
repositori (custòdia i emmagatzemament) més serveis específics de preservació
(migració de formats, serveis de visualització, aplicació TAAD) o només s’haurien
d’orientar a proporcionar serveis de preservació, sense necessitar de custòdia?

•

Com s’apliquen les polítiques de cicle de vida (aplicació de les TAAD)? Estan integrades
entre els dos sistemes, es deleguen o es gestionen des d’un dels sistemes o es
dupliquen?

En fi, aquestes són alguna de les preguntes o temes que es plantejaran als ponents i que seran
el fil conductor de la taula rodona “La Integració entre la gestió documental i la preservació
digital”.
Pot existir la preservació digital abans que la gestió documental, si la preservació digital depèn
de la gestió documental per existir?
Que va ser primer, l’ou o la gallina?
Aquesta és la qüestió.

