
Tecnologia da
Informação aplicada aos

arquivos

SIGAD

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os princípios da
gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado.

Inclui as seguintes operações

Captura de documentos

Registro

Aplicação do plano de classificação

Indexação

Controle de versões

Atribuição de restrição de acesso

Controle dos prazos de guarda e destinação

Arquivamento seguro

Procedimentos que garantam o acesso e
a preservação de médio e longo prazo

Segurança

Controle de acesso Deve limitar ou autorizar o acesso ao acervo digital por usuário e/ou grupos de usuários.

Trilhas de auditorias

Conjunto de informações registradas que permite o rastreamento de intervenções ou
tentativas de intervenções feitas no documento arquivístico digital ou no sistema
computacional.

A trilha de auditoria deve registrar o movimento e o uso dos documentos arquivísticos
dentro de um sistema, informando quem operou, a data e a hora, e as ações realizadas

Backup

Definição da equipe responsável pela elaboração, implementação, revisão e manutenção das rotinas de backup.

Definição de todo o conteúdo que fará parte da política de backup.

Elaboração de normas e procedimentos técnicos para a realização, manutenção da confiabilidade e recuperação do backup.

Programa de conscientização dos usuários em relação à importância de respeitar as regras estabelecidas.

Colocação em prática de todas as regras e normas estabelecidas pela política de backup.

Revisão da política levando em consideração adaptações, a realidade da empresa, os acervos e evolução tecnológica.

Abrange todos os documentos
digitais do órgão

Textos

Imagens fixas e em movimento

Gravações sonoras

Mensagens de correio eletrônico

Páginas web

Bases de dados

Requisitos arquivísticos de um SIGAD

Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de documentos arquivísticos.

Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a relação orgânica entre os documentos.

Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses mesmos documentos

Integração entre documentos digitais e convencionais

Manutenção da autenticidade dos documentos

Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente.

Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos.

Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação.

Preservação dos documentos

Workflow

Workflow é uma tecnologia vocacionada para a automação de processos de trabalho. Este sistema permite que vários utilizadores interajam entre si através
em  um  fluxo  de  trabalho  computorizado  e  pré-definido,  melhorando  os  processos  da  instituição  por  meio  da  realização  de  tarefas  de  forma  coordenada  e
sequencial.

Vantagens

Possibilidade de acesso remoto por parte dos participantes do grupo.

Rapidez na pesquisa de informações armazenadas.

Informações dos responsáveis por cada atividade do processo sempre atualizadas.

Conhecimento do status do processo a cada instante, possibilitando saber quais os participantes estão atuando, quais são os próximos a atuar, e quando, etc.

Coordenação e execução das atividades automaticamente com o uso de agendas e trocas de mensagens eletrônicas com os participantes.

Armazenamento das regras e procedimentos.

Divisão coordenada do trabalho.

Padronização e melhoria dos processos.

Realização das tarefas de acordo com regras pré-estabelecidas.

Redução dos erros, custos e tempo de cada atividade. Eficiência melhorada. A automação de processos de negócios resulta na eliminação de muitos passos
desnecessários e na obtenção de processos mais eficientes e simples.

Controle das atividades do processo – monitoramento constante com emissão de alertas automáticos.

Suporte à tomada de decisões.

Preservação digital

O documento digital apresenta especificidades que podem comprometer sua autenticidade, uma vez que é suscetível à degradação física dos seus suportes, à
obsolescência tecnológica de hardware, software e de formatos, e a intervenções não autorizadas, que podem ocasionar adulteração e destruição.

Estratégias

Migração

Hardware Transferência de um objeto digital  de um suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente deteriorado ou instável  para um suporte mais novo.

Software
Sendo o software um elemento primordial  para a visualização do documento digital,  sua escolha deve ser bastante criteriosa. Eles sofrem com a
rápida obsolescência, o que torna obrigatória a adoção de uma política consistente da migração das informações.

Formatos Transferência de um objeto digital  de um formato obsoleto para um formato mais atual  ou padronizado

Emulação

Encapsulamento

Preservação da tecnologia

Adoção de formatos digitais abertos configura-se, adicionalmente, como medida de preservação recomendável e necessária.

Documentar os procedimentos e as estruturas de metadados

Metadados de preservação
Deve garantir a preservação das informações funcionais sobre o documento digital, possibilitando o entendimento da tecnologia utilizada na sua produção e
manutenção, assim como todo o seu histórico de acesso, migrações, rejuvenescimento, mídias, sistemas, etc

Seleção dos formatos

Formatos abertos

Acessibilidade

Estabilidade

Suporte a metadados

Especificidade do formato

Interoperabilidade

Autenticidade

Processabilidade

Apresentação

Seleção dos suportes

Compatibilidade

Estabilidade

Acessibilidade

Confiabilidade

Qualidade

Capacidade
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