Releasenote ADA 4.0.0
ADA er Rigsarkivets værktøj, der er udviklet til at teste om arkiveringsversioner, lever op til
bestemmelserne i:



bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.
eller
bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner.

Den nye ADA version 4.0.0 afløser den tidligere ADA version 3.4.6.

I denne nye version er der:


indført en ny funktion, så man kan vælge hvilken bekendtgørelse en arkiveringsversion skal
testes efter. Bemærk at selvom forskellene ofte er mindre alt efter om en arkiveringsversion skal
leve op til bek. 1007 eller bek. 128, så kan en arkiveringsversionen kun leve op til
bestemmelserne i en bestemt bekendtgørelse. Der kræves af ADA forskellige skemapakker alt
efter hvilken bekendtgørelse der er tale om. Skemaer kan hentes på www.sa.dk



rykket rundt i brugergrænsefladen, så funktioner er rykket ind under faneblade, hvilket skaber
mere plads til de enkelte viewere.



indført en ny autotestsummering som isolerer ”hårde røde fejl” for sig og ”hints” for sig, samt
giver brugeren lidt flere generelle oplysninger om arkiveringsversionen og testen. Dette betyder
at den gamle log er fjerne.

I er fortsat meget velkomne til at kontakte os, når I falder over fejl eller andre uhensigtsmæssigheder på
ada-meldinger@sa.dk. I er naturligvis også velkomne til at komme med forslag til videreudvikling,
herunder ønsker til brugergrænseflade, ny funktionalitet osv.
Rigsarkivet fraskiver sig ethvert ansvar for fejl, som skulle opstå i forbindelse med anvendelsen af
programmet.

På vegne af Rigsarkivet
- Phillip Tømmerholt
2. marts 2020.

12 Systemkrav
Programmet er testet under: Windows 7 Enterprise, Processor: Intel(R) Core (TM) i5 CPU 660@ 3.33GHz
3.47 GHz (2 kerner). Installeret hukommelse 12,0 GB.
ADA kræver, at Microsoft .net Framework 4.5 er installeret.
Udover en række Open Source-moduler indeholder ADA moduler, som er underlagt licensregler, og
programmet må derfor kun distribueres af Rigsarkivet.
Følgende Open Source-moduler benyttes i ADA:
MediaInfo fra http://mediainfo.sourceforge.net/da underlagt GNU Library or Lesser General Public License
(LGPL) http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
Følgende moduler er underlagt licensregler:
LeadTools Raster Image version 16.5
http://www.leadtools.com/Help/LEADTOOLS/v16/Licensing/EULA/8License.htm

