NOTA DE PREMSA
Publicació dels Serveis Bàsics MoReq 2010 – S’adreça als requisits
internacionals en gestió de documents
La col·laboració paneuropea produeix un estàndard internacional pràctic per a les
necessitats dels sectors públic i privat.
6 de juny de 2011, Brussel·les, Bèlgica - El DLM Fòrum, un organisme patrocinat per la Comissió
Europea, ha anunciat avui la publicació dels Serveis Bàsics i els Mòduls de complement per als
Requisits Modulars per Aplicacions de Gestió Documental (MoReq2010®) l'especificació de sistemes
de gestió de documents electrònics (ERMS). Aquest ha estat el resultat de dues consultes públiques
que van tenir molt d’èxit i que van atreure els comentaris de gairebé dues-centes persones. També
hi ha hagut un ampli ventall de comentaris detallats i de difícil aplicació d'altres fonts influents,
incloent-hi el Grup d’Experts de Revisió de la Comissió Europea i aportacions dels proveïdors i
associacions de la indústria.
Martin Waldron, President de la Junta de Govern de MoReq ha comentat: "Els comentaris dels
principals experts en l'àmbit de la gestió de documents, que han tingut l’esborrany inicial del
projecte, són molt encoratjadors. Ells veuen que el resultat dels requisits MoReq2010® dels Serveis
Bàsics i els Mòduls Complementaris satisfan molts dels requisits internacionals genèrics de la gestió
de documents atenent les necessitats tant del sector públic com del privat i les necessitats tant
corporatives com de nivells de sector/aplicació. "
Jon Garde, l'autor de MoReq2010®, que ha treballat en estreta col·laboració amb l’equip del
projecte MoReq2010® ha revisat i ha tingut en compte la important quantitat d'informació rebuda
de les diverses fonts. El resultat és un estàndard molt millorat. L'enfocament modular exposat en
l’esborrany, anunciat el mes de desembre de 2010, s'ha mantingut i el temps transcorregut s'ha

utilitzat per afinar els requisits i el seu model d'informació subjacent. Això ha permès fer-los menys
complexos i menys normatius, tot mantenint la qualitat de resultats previstos en l’esborrany
original. S’ha introduït un una nova arquitectura basada en servei innovadors i aquesta és la
plataforma en la qual s’han basat els nous requisits bàsics.
Jef Schram, de la Comissió Europea, va comentar: "El projecte MoReq2010® ha demostrat ser un
projecte emocionant i un desafiament per al Fòrum DLM. La Comissió Europea ha fomentat i
recolzat el Fòrum DLM en tot el projecte, i felicita a l'equip del projecte MoReq2010® per la
publicació aquest mes del Mòdul Bàsic de MoReq2010®. El projecte s’ha beneficiat enormement de
la participació activa dels membres i de l’ampli ventall de comentaris formulats durant les fases de
consulta pública. A més, MoReq2010® té plenament en compte les opinions del Grup d’Experts de
Revisió de la Comissió Europea. MoReq2010® aborda la necessitat d'una major adopció
d'enfocaments creïbles de gestió de documents tant en el sector públic com en el privat."
Una altra introducció important, en resposta als suggeriments rebuts , és l'addició d’un text de
concordança per a cada capítol, on s’expliquen els conceptes fonamentals en que es basen cadascun
dels serveis bàsics. Aquesta addició aporta un valor afegit real al document, ajudant als
desenvolupadors a dissenyar i implementar solucions tècnicament acceptables i als professionals en
la comprensió de la filosofia que hi ha darrere de cada concepte. El document ha guanyat
significativament en l’aspecte
aspecte educatiu.

Durant el desenvolupament del
projecte MoReq2010® s’ha
posat especial atenció en
l’anàlisi i la referència a
estàndards internacionals claus.
Això permet al DLM Fòrum
reivindicar legítimament que els
seus treballs estan d’acord amb
aquests estàndards i
proporciona un mitjà pel qual
aquestes normes poden ser
mesurades i implantades.
MoReq2010® és un nou
estàndard que sostindrà els
requisits del Consell
Internacional d'Arxius (CIA) i
s’adreça específicament al desafiament plantejat pel Mòdul 3 dels requeriments de l'ICA, per
fomentar el desenvolupament de solucions tècniques per introduir una mesura adequada de
funcionalitats de gestió de documents en tots els sistemes de negoci.
Gvin Siggers, Director de la Regió Europea d’ARMA, va afegir, "ARMA i els seus membres, en
particular els de la Regió europea, han participat activament i han seguit activament el
desenvolupament de MoReq2010®. La nostra sèrie de seminaris web de MoReq han estat molt ben
rebuts amb un gran nombre de participants arreu del món. Després d'haver llegit un extracte de pre-

llançament, crec que l'estàndard adopta un enfocament fresc i estimulant (en el contingut i
l’estructura) adreçat als nombrosos reptes que enfronten la indústria de RIM i els seus consumidors.
Espero que MoReq2010® serà de llarg abast pel que fa a l’audiència en la indústria i en el seu
impacte. Espero que continuï la col·laboració entre el DLM i ARMA Europa per recolzar la seva
difusió entre els nostres membres i, en un sentit ampli, entre la comunitat de gestió de la
informació."

MoReq el 2011
En els propers mesos veurem el llançament dels períodes de consulta pel primer mòdul d'extensió i
el començament del primer sistema de prova per als serveis bàsics. Això servirà de banc d’assaig pels
programes de proves previs a la seva publicació.
El llançament formal de les primeres sèries de mòduls complementaris per MoReq2010® es durà a
terme a la Conferència Triennal de DLM a Brussel·les el desembre de 2011.
També hi haurà anuncis sobre els dos principals programes de suport en els propers mesos:
• Publicació dels procediments de prova del Grup d'Assaigs del Centre d'Acreditació i
Certificació de processos.
• Programes de formació MoReq2010® que han de ser programats mitjançant els Arxius
Nacionals i organitzacions de formació a tot Europa.
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Sobre el Fòrum DLM:
El Fòrum DLM es va crear per iniciativa de la Comissió Europea l’any 1997 amb el suport dels arxius
públics dels estats membres de la Unió Europea. Fins l’any 2002, el Fòrum DLM va ser un esforç de
cooperació interdisciplinari liderat pels estats membres de la UE i la Comissió Europea.
Posteriorment, el Fòrum DLM ha evolucionat fins a esdevenir una comunitat més àmplia d’aquells
interessats en l'arxiu, els documents i la gestió del cicle de vida de la informació a tot Europa.
Des de la tercera conferència triennal celebrada a Barcelona l’any 2002, el Fòrum DLM ha esdevingut
un organisme independent i ha atret a membres dels sectors públic i privat. Actualment inclou
proveïdors, usuaris, consultors, organismes reguladors i associacions. El Fòrum DLM està ben
establert com a centre europeu influent , en l’establiment d’estàndards i directrius en les disciplines
de gestió i arxiu d’informació electrònica.

Consultes:
Mr Martin Waldron
DLM Forum Secretariat, Weathervane House, Old Shire Lane, Chorleywood WD3 5PW Regne Unit
Tel: +44 (0) 1923 285505

Email: secretariat@dlmforum.eu

Web: www.dlmforum.eu

