Innholdsleverandøravtale – Arkivportalen.no

Innholdsleverandøravtale inngås med dette mellom ovenstående virksomhet (innholdsleverandør)
og Stiftelsen Asta (programvareleverandør).
Arkivportalen utvikles, driftes og leveres av Stiftelsen Asta.
Avtalen som undertegnes her regulerer forpliktelser og ansvar mellom stiftelsen, som leverandør av
tjenesten ”arkivportalen.no” og den enkelte leverandør av data til Arkivportalen.no.

Introduksjon
Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. I
Arkivportalen.no vil brukerne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som
befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Data produsert i programvaren Asta
danner grunnlag for data som lastes opp til Arkivportalen.no. Lisens- og rettighetsmessig er
Arkivportalen.no en tilleggstjeneste for arkivinstitusjoner som har gyldig lisens på arkivsystemet Asta.
Data som publiseres fra Asta-basen til Arkivportalen:
Arkivenheter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle nivåer – fra arkiv ned til mappe eller dokument/foto hvis det er registrert.
Navn, innhold, id, URN, sti, periode, datokvalitet, sted, omfang og arkivtype.
Kataloginformasjon: Katalogiseringskode, katalogmedium, katalogreferanse.
Relasjoner mellom arkivenheter.
Arkivskaper og tilleggsproveniens.
Publiserbare digitaliserte dokumenter med tittel og beskrivelse, URN og produksjonsdato.
Depotinstitusjon med navn, kontaktinformasjon og merknader.
Arkiv-enhetstype.
Teknikk: Målestokk, størrelse, teknikktype.
Emneord.
Informasjon om materiale som er klausulert, hvis det eksisterer.
Lenker til andre nettbaserte ressurser

Aktører:
•
•
•
•
•
•

Navn, identifikator, periode, URN, historikk, aldersgruppe, kommune, fylke, land, aktørtype,
hovedtype.
Samfunnsplassering, forvaltningsområde og -nivå, næringskategorier.
Depotinstitusjon.
Relasjoner mellom arkivenheter og aktører.
Publiserbare digitaliserte dokumenter med tittel og beskrivelse, URN og produksjonsdato.
Lenker til andre nettbaserte ressurser

Data som ikke publiseres fra Asta-basen til Arkivportalen:
•
•

Digitalisert materiale og andre filer som er klausulert. Unntak: klausul pga. fysisk sperring.
Registreringer / katalogdata med tilgangskode.
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Arkivportalen har følgende tilleggstjenester ut over publisering:
•
•
•
•
•

Bestilling av utlån på lesesal
Bestilling av eksternt utlån
Bestilling av digitalisert kopi
Bestilling av papirkopi
API

Kapittel 1, Rettigheter og forpliktelser for innholdsleverandøren
1. Alle norske arkivinstitusjoner som har lisensavtale på arkivsystemet Asta kan levere data til
Arkivportalen.no. Rett til å levere data til Arkivportalen.no, krever at man betaler et årlig tillegg i
lisensavgiften for arkivsystemet Asta. De generelle lisensbetingelsene for arkivsystemet Asta
gjelder også for Arkivportalen.no, herunder endring av årlig lisens- og vedlikeholdsavgift.
2. Det praktiske rundt oppsett skal skje i dialog med Stiftelsen Asta. I denne forbindelsen skal det
vedlagte skjemaet (vedlegg 3) være utfylt og sendt til stiftelsen sammen med denne kontrakten.
Stiftelsen Asta klargjør tjenesten som et betalt konsulentoppdrag.
3. Innholdsleverandøren skal kunne avgjøre hvilke arkiver som til enhver tid skal ligge tilgjengelig på
Arkivportalen.no og skal selv kunne ta initiativ til å laste opp katalog- og innholdsdata til
Arkivportalen.no. Likeledes skal innholdsleverandøren kunne trekke tilbake arkiver med innhold
på eget initiativ.
4. Innholdsleverandøren skal, før hver ny publisering, ha gjennomført:
• Korrekturlesing av data – både for feil og for å sjekke at felter som publiseres ikke inneholder
informasjon som ikke bør være med. Vær spesielt oppmerksom på personsensitivt innhold.
• Sjekk av klausuler og tilgangskode.
• Undersøke detaljnivået på registreringene. For bestilling fra Arkivportalen må arkivenhetene
være registrert ned til minst arkivstykkenivå.
5. Alle data som er levert til Arkivportalen legges ut under lisensen Creative Commons Navngivelse 3.0
Norge (CC BY 3.0) (se vedlegg 2). Materiale som det er knyttet tredjepartsrettigheter til og som
ikke kan gjøres tilgjengelig under denne lisensen, skal merkes med dertil hørende klausul eller
holdes tilbake under publisering.
6. Innholdsleverandøren skal yte sluttbrukerservice og følge opp henvendelser og bestillinger i
henhold til sine rutiner. Disse kan gjøres kjent på Arkivportalen.no.

Kapittel 2, Rettigheter og forpliktelser for programvareleverandøren
1. Programvareleverandøren skal sikre at tjenesten Arkivportalen.no er tilgjengelig for publisering,
søk og bestilling med en oppetid på 99%.
2. Programvareleverandøren vil rette feil i henhold til følgende responstider (se vedlegg 1 for
utdyping av feilkategorier):
A-feil: 3 virkedager
B-feil: 10 virkedager
C-feil: ingen garanti
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Programvareleverandøren vil klassifisere feilene i dialog med innholdsleverandøren.
3. Programvareleverandøren kan ikke utnytte eller videreformidle data fra databasen ut over det
som til enhver tid tilbys gjennom APIet eller de data som tilbys gjennom Europeana/APEx.

Kapittel 3, Oppsigelse av kontrakt
Kontrakten løper til den sies opp av en av partene. Partene skal bli enige om dato og rydding i
databasen før kontrakten kan sies å være terminert. Kostnader som påløper under rydding vil kunne
belastes innholdsleverandøren.

Kapittel 4, Endringer av kontraktens ordlyd
Kontrakten kan kun endres av Stiftelsen Astas styre. Endringer skal bekjentgjøres og ny kontrakt skal
signeres hvis endringenes karakter tilsier dette.

Kapittel 5, Lovvalg
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Kapittel 6, Ikrafttredelse
Denne avtalen trer i kraft i det forpliktende signaturer foreligger. Avtalen signeres i to eksemplarer,
ett til innholdsleverandør og ett til Stiftelsen Asta. Avtalen signeres av bemyndiget representant.
Innholdsleverandør: _________________________________________________
Sted/dato: ……………………..

Sted/dato: ………………………………

For innholdsleverandøren

For Stiftelsen Asta

____________________________

_____________________________

Navn
Stilling

Morten A. Evensen
Daglig leder

Den ferdigutfylte kontrakten, samt skjemaet fylles ut og sendes som vedlegg til
asta@stiftelsenasta.no, samt signert i post/epost til:
Stiftelsen Asta
Pb. 4013, US
0806 OSLO
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Vedlegg 1
Melding av Feil
Kunden skal melde feil uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal bistå med å rette feilen innenfor
de rammer som er definert i punkt 10 i avtalen.
Hvis ikke annet er avtalt skal feilene kategoriseres på følgende måte:
Nivå
A

Kategori
Kritisk feil

B

Alvorlig feil

C

Mindre alvorlig
feil

Beskrivelse
- Feil som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller
at andre funksjoner som er kritiske for innholdsleverandøren
ikke virker som avtalt.
- Feil som fører til at funksjoner som er viktige for
innholdsleverandøren ikke virker som avtalt og som det er
tids- og ressurskrevende å omgå.
- Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt,
men som innholdsleverandøren relativt lett kan omgå.

Vedlegg 2 (se også http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/legalcode)

Innholdsleverandøravtale Arkivportalen.no v. 1.4

side 4 av 6

Innholdsleverandøravtale – Arkivportalen.no
Vedlegg 3

Arkivportalskjema
Kontakt- og konfigurasjonsopplysninger

Merk epost med "Arkivportalskjema".

Om depotinstitusjonen (informasjon som kommer på arkivportalen)
DepotinstitusjonsID:
Institusjonsnavn:
Postadresse:
Besøksadresse:
Institusjonens Epost:
Telefon:
Faks:
Henvendelse Epost:
Postnr:
Poststed:
Beskrivelse:
Åpningstider:
Institusjonens hjemmeside:

Kontaktinformasjon (informasjon for administrasjon av Arkivportalen)
Kontaktperson:

Telefon
E-post

Teknisk
Urn id
Skal institusjonens logo brukes? Lim inn logo.

Hvilke tjenester skal depotinstitusjonen tilby på Arkivportalen.no?
JA

NEI

Pris

Digital kopi
Papirkopi
Attestert papirkopi
Utlån på lesesal

Innholdsleverandøravtale Arkivportalen.no v. 1.4

side 5 av 6

Innholdsleverandøravtale – Arkivportalen.no
Utlånt eksternt til annen depotinstitusjon
Avskrift/transkripsjon
Transkripsjonsmodul

Regulering av utlån på lesesal:
Antall
Antall tillate utlånte enheter i bruk på lesesal
Antall tillate utlånte enheter i bestilling

Videre utvikling
JA

NEI

Planlegger institusjonen å lage en integrert arkivportal på egen hjemmeside?
Ønsker dere hjelp til å lage tilpassete sider?
Ønsker dere å opprette en egen intern arkivportaldatabase for publisering på
intranett etc. (dvs. ikke på verdensveven)?
Ønsker dere bistand til å kople opp eksisterende ressurser til
katalogobjektene?

Dato:

Skjema fylt ut av:
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