
 
   

   

Er din virksomhed 
klar til Digital Post? 
For virksomheder med afhentningssystem 



    

        

      

Agenda 
• Ny Digital Post til virksomheder 

• Hvad er forskellen på Digital Post og e-Boks? 

• Nye muligheder for virksomheder med afhentningssystem 

• Omstillingsopgaven 

• Tidsplan 



  
 

    
      

    
      

     
 

 

 
      

 
     

 

    
      
  
       

       
  

Ny Digital Post til 
danske virksomheder 
• Digitaliseringsstyrelsen er ved at udvikle en 

ny Digital Post-løsning, som sikrer, at 
danske virksomheder og borgere også 
fremover har en sikker, fleksibel og 
brugervenlig løsning, der gør det muligt at 
modtage digital post fra offentlige 
myndigheder. 

• Med det nye Digital Post får virksomheder 
et godt overblik over deres post fra 
myndigheder, og det vil blive nemmere at 
se, hvem posten er fra, og hvad den 
handler om. 

• Virksomheder som har et 
afhentningssystem til Digital Post har en 
omstillingsopgave. Virksomhedens 
afhentningssystem skal være sat op til at 
hente post fra den nye løsning, når den er 
klar ved udgangen af november 2021. 



  
 

       
      

      
  

 

      
  

Hvad er forskellen på 
e-Boks og Digital Post? 
e-Boks er et firma, som i dag leverer it-
løsningen bag Digital Post. Udover at levere 
post fra offentlige myndigheder kan e-Boks 
også levere post fra private firmaer, fx banker 
og forsikringsselskaber. 

Digital Post er derimod en it-løsning, som 
alene vedrører post fra offentlige myndigheder. 



       
      

      
   

          
     

      
         

        
     

     
          

        
        

       
        

 

  
       

   
 

     
 

   

        
     

       
   

Din virksomhed har en omstillingsopgave, 
hvis I har et afhentningssystem til Digital Post 
• Omstillingsopgaven består i at sikre, at jeres 

afhentningssystem også kan hente den digitale post fra 
offentlige myndigheder, når den nye Digital Post-løsning går 
i luften ved udgangen af november 2021.

• Dette gør I ved at gå i dialog med jeres it-leverandør om at 
udvikle integration til den nye Digital Post-løsning.

• Hvis din virksomhed også modtager post fra private 
afsendere (som fx banker og forsikringsselskaber) i e-Boks i 
dag, skal I være opmærksomme på, at afhentningssystemet 
stadig skal være integreret med e-Boks.

• Når din virksomheds afhentningssystem omstilles til at hente 
jeres post i den nye Digital Post-løsning, kan jeres post fra 
udgangen af november 2021 ikke længere læses på Virk, 
fordi den er hentet ned i egne systemer.

• Hvis din virksomheds afhentningssystem ikke omstilles, vil I 
fremover skulle læse jeres digitale post fra offentlige 
myndigheder på Virk.

Har jeres virksomhed et 
afhentningssystem? 

Hvis du eller dine medarbejdere ikke læser 
virksomhedens digitale post på Virk eller i e-Boks, 
har I et afhentningssystem. 

Hvis du er i tvivl i om, hvorvidt din virksomhed har 
et afhentningssystem, kan du se virksomhedens 
Digital Post-opsætning på Virk eller i e-Boks. Det er 
virksomhedens NemID-administrator, der kan tilgå 
siden. 



  

 
      
     

     
    

       
    

  

       
       

 

Nye muligheder i Digital Post for 
virksomheder med afhentningssystemer 

• Det nye Digital Post gør det nemmere at
håndtere og fordele posten i egne systemer,
fordi den kan opmærkes med flere metadata,
som fx p-nummer.

• Opmærkningen med metadata betyder, at
virksomheder med afhentningssystemer får
større fleksibilitet i forhold til at sætte
afhentningssystemet op til at fordele posten
automatisk til rette modtager.

• Tal med jeres it-leverandør om, hvordan I bedst
får gavn af de nye muligheder, som det nye
Digital Post giver.



 
  

   
    

     
 

    
        
     

    
   

Afhentning 
fra flere 
systemer 
Fremover skal virksomhedens 
afhentningssystem hente digital post fra 
offentlige myndigheder fra den nye Digital 
Post-løsning. 

Hvis man som virksomhed også modtager 
post fra private afsendere i e-Boks i dag, 
skal man være opmærksom på, at 
afhentningssystemet stadig skal hente 
post i e-Boks. 



 
      

    
   

      
     

   
 

     
        
 

  
   

Tidsplan for 
implementering af Digital Post 

September 2020 
Vi anbefaler, at du begynder at vurdere din 
virksomheds omstillingsopgave. Tal med 
virksomhedens it-afdeling eller it-leverandør. Du 
kan se din virksomheds Digital Post- opsætning 
på Virk eller i e-Boks. 

Udgangen af november 2021 
Det nye Digital Post går i luften. Hvis din 
virksomheds afhentningssystem ikke er omstillet, 
skal I læse jeres digitale post fra myndigheder på 
Virk. 



 
         
   

Læs mere 
Du kan læse mere om det nye Digital Post 
og omstillingsopgaven på virk.dk og digst.dk 

https://digst.dk

