nieuwsbericht
Atos Origin ondertekent Leveranciers Manifest Open Standaarden
UTRECHT- Het Manifest Open Standaarden is opgesteld door een groep leveranciers met
ondersteuning van programmabureau NOiV. Het NOiV ondersteunt overheden bij de
uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals
vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. Het manifest moet ervoor
zorgen dat leveranciers aanspreekbaar worden op het breder toepassen van open standaarden in de door hen ontwikkelde (pakket)software. Atos Origin staat volledig achter dit
doel en bestempelt dit met de ondertekening van het manifest.
Onderdeel van het manifest is dat de leverancier op haar website aangeeft aan welke
standaarden zij zich conformeert. Atos Origin conformeert zich aan de standaarden zoals
opgesteld door het college standaardisatie welke te vinden zijn op de volgende webpagina:
http://www.open-standaarden.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden.
Daarnaast stelt het manifest dat afwijkingen ten aanzien van de ondersteuning van meerdere hardware platforms, operating systemen en internet browsers gemotiveerd dienen te worden.
“Conformiteitsverklaring Atos Origin.
Atos Origin ontwikkelt haar oplossingen met een duidelijke voorkeur voor open-standaarden en open source, met
platform en besturingssysteem onafhankelijke technologieën en voor meerdere internet browsers, zodat gebruikers een maximale keuzemogelijkheid hebben en behouden.”
De volledige tekst van het manifest luidt:
Ter bevordering van de interoperabiliteit van software producten zal de leverancier bij:
de ontwikkeling van nieuwe softwareproducten en
bij de doorontwikkeling van bestaande softwareproducten
1. zich zoveel mogelijk conformeren aan de open standaarden van het College Standaardisatie zoals vastgelegd in
- de “Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit” en
- de “Lijst met veelgebruikte standaarden”,
en zal op de website van leverancier specificeren aan welke van deze standaarden de leverancier zich
conformeert.
2. Het gebruik van meerdere hardware platforms, operating systemen en internet browsers mogelijk maken
en bij afwijking van dit principe op de website van leverancier de motivatie daartoe vermelden.
Ter bevordering van de transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid van de doorleverancier ontwikkelde
software zal leverancier:
3. op verzoek van (vertegenwoordiging van) gebruikers de software inzichtelijk maken voor gecertificeerde
auditors ter beoordeling op de werking overeenkomstig wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied
van informatiebeveiliging en privacy,
4. waar mogelijk de kwalitatieve toetsing van het gebruik van open standaarden door middel van moderne
technieken faciliteren.
Ter bevordering van de digitale duurzaamheid zal leverancier tegen redelijke condities:
5. het hergebruik faciliteren van data die via software van leverancier tot stand is gekomen,
6. de archivering van digitale gegevens faciliteren overeenkomstig de adviezen van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid.
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