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Dispositivo de armazenamento

Programa (software)

Metadatos

Conjunto de serviços

Estrutura organizacional

Procedimentos normativos e 
técnicos

para apoiar o 
gerenciamento 
dos materiais digitais 
pelo tempo 
necessário 

ATENÇÃO: Um repositório digital não se resume a uma solução 
informatizada para armazenamento (storage), que é apenas um 
componente do repositório.

Repositório Digital





  

É um repositório digital que é capaz de 

manter os objetos de informação digital

autênticos, 

de preservá-los 

e proporcionar acesso a eles 

pelo tempo necessário

Repositório Digital Confiável





  

Open Archival Information System Model – OAIS        
(ISO nº 14721 : 2003

ABNT NBR 15472 : 2007 SAAI Sistema Aberto de Arquivamento de Informação)

Iniciativa do Comité Consultivo de Sistema de Dados Espaciais – CCSDS – 
da NASA

O Modelo OAIS apresenta O QUE fazer e não COMO fazer
 
                                      

Modelo funcional                   &              Modelo de informação

Repositório Digital Confiável



  

OAIS        Modelo funcional 

Repositório Digital Confiável





  

Gestão é a base de um repositório digital confiável.

A autenticidade dos documentos tem como base:

 Procedimentos e políticas

 Recursos tecnológicos

 Metadatos

Repositório Digital Confiável
Trustworthy Repository Audit & Certification: Criteria and Checklist – 
TRAC       (RLG/NARA: 2007)



  

Procedimentos e políticas

se requer que um repositório digital confiável:

 Vocação

 Tenha políticas, procedimentos e desempenho que possam ser 
mensuráveis e auditáveis.

 Garanta sua sustentabilidade e viabilidade, e a disponibilidade dos 
documentos. 

    (estrutura organizacional, recursos financeiros, recursos humanos, sucessão)

 Demonstre que os sistemas cumprem com as expectativas de 
confiabilidade de sua comunidade de usuários.

 Tenha em conta as necessidades de produtores e consumidores

    (prazos de manutenção, formas de acesso, formato de arquivo, tamanho de 
arquivos)

 Planeje a preservação digital.

Repositório Digital Confiável





  

Recursos tecnológicos

para apoiar a gestão o acesso e a segurança,
se requer de um repositório digital confiável:

 Tecnologia apropriada: hardware y software.

 Sistema conforme as normas e convenções amplamente aceitas.

 Monitoramento e reparação das perdas e corrupção → garantir a 
integridade.

 Controle de acesso, backup.

 Estratégias de preservação digital.

Repositório Digital Confiável
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