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Bemærkninger til udkastet:
Digitaliseringsstyrelsen har i dette udkast til Bilag 4 fokuseret på at beskrive en samlet ramme for
Visningsklienterne. En række detailbeskrivelser udestår dog, herunder specifikation af API’er, og
detaljerede servicebeskrivelser, ligesom den endelige regulering endnu ikke er fastlagt.
Hvor Digitaliseringsstyrelsen særligt ønsker at understrege, at endelige beslutninger/krav udestår, er
det eksplicit fremhævet i teksten.
Henvisningerne til NemLog-in infrastrukturen afspejler den kommende løsning, der vil være klar forud
for Go-Live af Digital Post med Visningsklienter.
Der pågår i øjeblikket et lovforberedende arbejde vedrørende ændringer til Lov om Digital Post. Det
følger bl.a. af den kommende lovændring, at digital post fra offentlige afsendere tilgås via offentlige
Visningsklienter og Kommercielle Visningsklienter.

1.

Indledning og formål

I dette bilag specificeres krav til Udbyderes etablering og drift af Visningsklienter, der tilsluttes Digital
Post.
I medfør af lov om Digital Post modtager og opbevarer Digital Post-løsningen den post der sendes som
elektronisk kommunikation til og fra offentlige myndigheder. Dette stiller krav til at infrastrukturen
opererer på et højt sikkerhedsniveau, der ligeledes kan understøtte det forhold, at Digital Post er vurderet
som samfundskritisk infrastruktur og omfattet af Databeskyttelseslovens § 3, stk. 9.
Visningsklienter fungerer arkitekturmæssigt afkoblet fra Digital Post-løsningen, men trækker på en række
centrale Services, der udstilles med henblik at Visningsklienten kan levere en samlet postløsning til
Slutbrugerne.
Kravene i dette bilag 4 afspejler en række grundlæggende principper for Digital Post:
 Digital Post stilles til rådighed for Slutbrugere og giver en sikkerhed for, at handlinger og data er
beskyttet mod uvedkommende, således at de ikke kan kompromitteres og misbruges.
 Slutbrugeren skal have fuld kontrol over sine data og er ansvarlig for håndtering af sin egen post.
 Digital Post-løsningen opbevarer det centrale autoritative arkiv over Meddelelser, der skal udstilles
til Slutbrugeren af de tilsluttede Visningsklienter.
 Det centrale autoritative arkiv i Digital Post skal altid være opdateret og afspejle de handlinger, som
Slutbrugeren foretager i en Visningsklient i relation til Meddelelser fra offentlige afsendere.
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 Slutbrugeren kan frit vælge hvilke(n) visningsklient(er), der anvendes og har som et resultat af det
centrale autoritative arkiv adgang til den samme offentlige post på tværs af tilsluttede
Visningsklienter.
 Posten skal præsenteres tilgængeligt, brugervenligt og ensartet for alle slutbrugere og være tydeligt
identificerbar som post fra Offentlig Afsender.

2.

Funktionsområder og anvendelse af Digital Post services

2.1
Visningsklientens adgang til Services fra Digital Post
For at tilbyde postfunktionaliteten til Slutbrugerne skal Visningsklienten trække på en række Digital PostServices opdelt i tre funktionsområder, jf. afsnit 2.3. Udbyder udvikler og etablerer egen funktionalitet,
der fungerer i samspil med de udstillede services, således at kravene i Bilag 4 og Tilslutningsaftalen i øvrigt
opfyldes.
Adgangen til Services i interaktionen med den enkelte Slutbruger sker på baggrund af Slutbrugers
autentifikation over for Digital Post via Visningsklienten, jf. afsnit 6.
Visningsklienten skal fremstå på en måde, der sikrer en logisk og intuitiv anvendelse af de Services, der
stilles til rådighed fra Digital Post. Hvorledes den konkrete implementering af de enkelte Services
foretages i Visningsklienten er Udbyders beslutning, så længe implementeringen er inden for rammerne
af kravene i Tilslutningsaftalen.
2.2
Udstilling af Meddelelser ved træk på services
Slutbrugerens håndtering af Meddelelser i indbakken skal være baseret på live data, der hentes via de
udstillede services fra det centrale arkiv i Digital Post-løsningen til den pågældende session, jf. dog afsnit
8.2. Visningsklienten må alene oprette kopier af Slutbrugerens Meddelelser med henblik på sikre den
tekniske visning i Visningsklienten. Alle sådanne kopier skal slettes efter endt session.
2.3
Krav til levering af funktionsområder
Digital Post-løsningen udstiller tre overordnede funktionsområder til de kommercielle Visningsklienter:
 Funktionsområde 1: Indbakke og generel posthåndtering, jf. afsnit 3
 Funktionsområde 2: Kontaktregister, jf. afsnit 4
 Funktionsområde 3: Skriv til det offentlige, jf. afsnit 5
Hvert enkelt funktionsområde underbygges af en række Services, der udstilles fra Digital Post til
Visningsklienten.
Levering af visse services i funktionsområde 1 relateret til fuldmagter og rettighedsstyring forudsætter, at
Visningsklienten integrerer til NemLog-in serviceområdet Erhvervsadministration og Serviceområdet
Digital repræsentation som nærmere beskrevet i afsnit 6.3.
Visningsklienten skal understøtte funktionsområde 1: Indbakke og generel posthåndtering.
Side 5 af 36

Det er ikke et krav, at funktionsområde 2: Kontaktregister og funktionsområde 3: Skriv til det offentlige,
understøttes. Det er således valgfrit for Udbyder om disse funktionsområder understøttes.
Hvis Udbyder understøtter funktionsområde 2 og/eller 3 bortfalder enkelte krav i funktionsområde 1.
De nærmere detaljer fremgår af de pågældende krav i funktionsområde 1, jf. afsnit 3.3.6 og afsnit 3.6.

3.

Funktionsområde 1: Indbakken og generel posthåndtering

3.1
Indledning
Funktionsområdet ”Indbakken og generel posthåndtering” danner den grundlæggende digitale
postfunktionalitet relateret til håndtering af Meddelelser fra Offentlige Afsendere.
Der henvises til Bilag 4B Services i funktionsområder for en beskrivelse af de Services som udstilles til
brug for funktionsområdet Indbakke og generel posthåndtering.
3.2

Krav til indbakken

3.2.1
Sprog
Visningsklienten skal som minimum understøtte dansk i brugergrænsefladen.
3.2.2
Visning af meddelelse
Når en Meddelelse vises i indbakken, skal det være tydeligt for brugeren hvem Meddelelsen er fra
(Afsender), hvad den handler om (Emne) og oplysninger om hvornår den er modtaget (Dato).
3.2.3
Korrekt visning af Meddelelser på baggrund af metadata
Med henblik på altid at præsentere Slutbrugeren for en opdateret og korrekt visning af Meddelelser uanset
hvilken visningsklient, der anvendes, skal Visningsklienten via de udstillede Services fra Digital Post
aflæse de Digital Post specifikke Metadata og MeMo Metadata, der er knyttet til hver enkelt Meddelelse
i brugerens Digital Post arkiv og præsentere Meddelelser i overensstemmelse hermed.
Visningsklienten skal opdatere de Digital Post specifikke Metadata i Meddelelserne på baggrund af
brugerens interaktion og hermed sikre at opdateringen registreres i arkivet. MeMo metadata kan ikke
ændres af Visningsklienten idet de er en del af Meddelelsen og skal beholde deres integritet.
Der henvises til bilag 4C for en nærmere beskrivelse af MeMo Metadata og Digital Post specifikke
Metadata og afsnit 11.4 for retningslinjer for Visningsklientens øvrige anvendelse heraf.

3.2.4
Håndtering af Meddelelser
Det skal være muligt at se på en Meddelelse, om den er blevet håndteret/behandlet som fx besvaret,
videresendt eller læst.
Det skal være muligt for Slutbruger at håndtere flere Meddelelser i samme arbejdsgang, fx flytte tre
Meddelelser til samme mappe.
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I beskedlisten, skal den samlede visning af Meddelelsen, herunder synlige bilag og actions, være ét samlet
klikbart felt, der åbner den pågældende Meddelelse.
Når Meddelelsen er åbnet, skal der være adgang til alle Slutbrugerrettede informationer, herunder MeMohandlinger.

3.2.5
MeMo-handlinger
Det skal være muligt at se MeMo-handlinger (Actions) såsom svarfrist mv. i tilknytning til en Meddelelse.
Hovedfokus skal dog være på hovedmeddelelsen, således at denne ikke forsvinder "under" MeMohandlinger. Actions må først kunne aktiveres, når brugeren har åbnet den pågældende meddelelse, dvs.
handlinger må ikke kunne aktiveres direkte fra Indbakke-oversigten.
Det skal i previewet af beskeden fremgå, hvilke MeMo-handlinger (bilag, frister eller aftaler), der er
tilknyttet en Meddelelse.
Yderligere information og dokumentation om MeMo-formatet findes på Digitaliseringsstyrelsens
hjemmeside og på https://www.digitaliser.dk/resource/5248921

3.2.6
Mapper
Via Services får Slutbrugeren tildelt fire standardmapper (Indbakke, Sendt, Kladde og Slettet post). Disse
standardmapper skal fremgå af Visningsklienten og kan hverken slettes eller omdøbes.
Visningsklienten skal vise hvor mange ulæste Meddelelser der ligger i Indbakken.
Slutbruger skal kunne tømme mappen slettet post og gendanne ikke-slettede Meddelelser fra slettet post.
Slutbrugeren skal have mulighed for selv at oprette mapper. Slutbruger har efterfølgende mulighed for at
omdøbe og slette de mapper, som vedkommende selv har oprettet.
En meddelelse skal både kunne flyttes til mapper og mellem mapper omfattende både standardmapper
og mapper, Slutbrugeren selv har oprettet.
Visningsklienten skal anvende de udstillede Services til at opdatere Digital Post vedrørende oprettelse og
nedlæggelse af personlige mapper med henblik på at Slutbrugeren også skal kunne se disse, hvis denne
anvender andre visningsklienter.

3.2.7
Filtrering og søgning
Slutbruger skal kunne sortere post i en aktuel mappe. Sorteringsmulighederne skal som minimum være:
efter afsender, emne og modtagelsesdato. Derudover skal det for Slutbruger være muligt at filtrere på
post efter afsender på tværs af mapper. Fx hvis Slutbruger har brug for at se alle de Meddelelser denne
har fået fra en kommune, skal Slutbrugeren både kunne se de Meddelelser, der ligger i indbakken og de
Meddelelser ,der ligger i andre mapper i én samlet visning. Det skal desuden være muligt at filtrere i
forhold til ulæste Meddelelser.
Slutbrugeren skal have adgang til en fritekst-søgefunktionalitet med henblik på at kunne foretage søgning
efter Meddelelser i postkassen. Det skal være muligt at supplere søgningen efter følgende parametre:
afsender, dato, emne, modtager.
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3.3
Meddelelseshandlinger
Nedenfor er anført de centrale funktionelle handlinger det skal være muligt for en Slutbruger at foretage
på en Meddelelse i Visningsklienten.
1. Læse og slette Meddelelser
2. Udskrive og downloade Meddelelser
3. Funktionalitet relateret til afsendelse af Meddelelser via Digital Post
4. Videresendelse af Meddelelse til (usikker) e-mailadresse
5. Videresendelse (sikker) til tillidsperson
6. Markeringer og flag

3.3.1
Læse og slette Meddelelser
Det skal være muligt for en Slutbruger at læse Meddelelser, og de skal kunne vises i pdf, HTML og txt.
Slettede Meddelelser skal flyttes til standardmappen slettet post.
3.3.2
Markeringer og flag
En slutbruger skal have mulighed for at markere en Meddelelse som læst eller ulæst, og det skal fremgå
på en måde, hvorpå Slutbrugeren kan skelne mellem de to. Derudover skal Slutbrugeren have mulighed
for at kunne flage en specifik meddelelse, hvis han fx skal følge op på en Meddelelse. Dette flag skal
kunne fjernes igen.
3.3.3
Udskrive og downloade Meddelelser
Det skal være muligt for Slutbrugeren at udskrive Meddelelser (hoveddokument og bilag) til print.
Derudover skal Meddelelsen kunne downloades.
3.3.4

Videresendelse af Meddelelse til (usikker) e-mailadresse

Det skal være muligt for en Slutbruger at videresende én eller flere Meddelelse til en almindelig e-mailadresse.
Videresendelsen skal kunne ske ved at Slutbrugeren indtaster en e-mailadresse i Til-feltet og trykker send.
Slutbrugeren skal forud for endelig videresendelse af Meddelelse(r) tydeligt orienteres om at forsendelsen er
ubeskyttet. Visningsklienten må ikke give mulighed for automatisk videresendelse af Meddelelser i ubeskyttet
form til en almindelig e-mailadresse.
Digital Post understøtter ikke, at der kan tilføjes en note ved videresendelse af Meddelelse til usikker e-mail.

3.3.5
Videresendelse (sikker) til Tillidsperson
En Slutbruger skal have mulighed for at tilknytte en anden bruger som Tillidsperson. Dette sker under
anvendelsen af fuldmagtsfunktionalitet i NemLog-in, jf. afsnit 6.3.
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En Tillidsperson kan fx være en pårørende eller revisor, som Slutbrugeren ønsker at kunne videresende
Meddelelser sikkert til via Digital Post-løsningen. Videresendelse sker som kopi, så Meddelelsen efter
videresendelse er tilgængelig i begge parters postkasse. For videresendelse til Tillidsperson gælder
følgende:
1. Slutbrugeren kan fra postkassen vælge at videresende en Meddelelse (med eventuelle bilag) til en
Tillidsperson, som forudgående er tilknyttet via NemLog-in Digital repræsentation.
2. Slutbrugeren skal have mulighed for at tilknytte en kort, uformateret note til den videresendte
Meddelelse.

3.3.6
Funktionalitet relateret til afsendelse af Meddelelser via Digital Post
Funktionerne ”Skriv ny meddelelse”, ”besvar meddelelse” og ”videresendelse af Meddelelse til
myndighed” i Skriv til det Offentlige, jf. afsnit 5 skal være synlige som valg for Slutbrugeren i
Visningsklienten. Ved Slutbrugers aktivering af en af disse funktioner, skal Slutbrugeren have mulighed
for (via link) at blive ledt til den Offentlig Visningsklient på virk.dk eller borger.dk, hvori Slutbrugeren
kan udføre de ønskede handlinger.
Hvis Udbyder vælger at understøtte Funktionsområde 3 skal de tre funktioner understøttes med til
funktionsområdet tilhørende funktionalitet, jf. afsnit 5 således at der ikke længere er behov for at henvise
til en Offentlig Visningsklient.

3.4

Adgange, roller og indbakken

3.4.1
Partsrepræsentant (læseadgang)
En Partsrepræsentant kan tilgå en anden Slutbrugers indbakke med en læseadgang. Her gælder følgende:
1. Partsrepræsentant vælger, når han er logget ind i egen indbakke, om han ønsker at få vist en anden
indbakke, hvor han er Partsrepræsentant. Det skal være tydeligt for Partsrepræsentanten, hvilken
indbakke denne befinder sig i, samt hvilke handlemuligheder der er til rådighed.
2. Partsrepræsentanten kan videresende en Meddelelse til en usikker e-mailadresse fra partens postkasse.
3. Partsrepræsentant kan ikke slette en Meddelelse eller tømme ”slettet post” i partens indbakke.
4. Partsrepræsentant kan ikke fra Slutbrugerens postkasse benytte funktionaliteter, som er omfattet af
Funktionsområde 3, herunder oprettelse og besvarelse af Meddelelser.
En partrepræsentant kan ligeledes blive forkyndt på vegne af parten, jf. det i afsnit 3.4.3 anførte.
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3.4.2
Kurator/bobestyrer
Når en person er afdød eller en virksomhed er under visse tilstande af afvikling, kan der tilknyttes en
bobestyrer (for personer) eller kurator (for virksomhed). Bobestyrer og kurator skal have de samme
rettigheder som en partsrepræsentant, jf. afsnit 3.4.1 samt følgende:


Videresende Meddelelser fra postkassen til usikker e-mailadresse.



Videresende Meddelelser i Digital Post til tillidsperson.

3.4.3
Forenklet digital forkyndelse
Domstolsstyrelsen kan med ”Forenklet digital forkyndelse” sende en Meddelelse med Digital Post til den
person, som skal møde i retten, stævnes eller have en retsafgørelse.
Digital forkyndelse er omfattet af særlige regler i retsplejeloven. Yderligere information kan findes på
Domstol.dk (www.domstol.dk/alle-emner/forkyndelse/).
Visningsklienten skal understøtte denne forenklet digital forkyndelse via en Meddelelse til Slutbrugeren
Nedenfor er de særlige regler gældende for en Meddelelse til forenklet digital forkyndelse oplistet:
1. Såfremt Slutbrugeren modtager en forkyndelse i sin indbakke, skal Slutbrugeren når Meddelelsen
berøres (forsøgt markeret, åbnet, flyttet eller slettet) straks præsenteres for en forkyndelse i form af
en standardtekst i et modalvindue, der informerer om at Slutbrugeren nu er forkyndt. Dette
modalvindue skal aktivt lukkes af Slutbrugeren, før der kan navigeres videre.
2. Meddelelser som ikke er forkyndt, må ikke kunne berøres, dvs. forsøgt markeret, åbnet, flyttet eller
slettet, uden at der sker forkyndelse.
3. Forkyndelsen skal kunne vises i forskellige tekstvarianter. Den konkrete variant afhænger af om det
er Slutbruger selv eller om det er en partsrepræsentant med læseadgang, der tilgår indbakken og
aktiverer forkyndelsen. Desuden skal forkyndelsen kunne præsenteres i flere sprogvarianter.
4. Alle tekster til forkyndelse udleveres af Digitaliseringsstyrelsen og skal med et rimeligt varsel kunne
ændres af Digitaliseringsstyrelsen. Teksterne skal gengives nøjagtigt som specificeret af
Digitaliseringsstyrelsen, herunder i forhold til foruddefinerede teksthierarkier, linjeskift mv. og må
således ikke ændres af visningsklienten.
5. Der skal i forkyndelsen være et link til den meddelelse, som forkyndelsen vedrører og teksten på
denne knap skal være "Vis brev". Når brevet efterfølgende vises for Slutbrugeren skal det være
tydeligt, at personen nu er forkyndt og hvornår dette er sket.
6. Efter meddelelsen er forkyndt skal det være muligt for brugeren efterfølgende at klikke på link ”Vis
flere detaljer” og herved få fremvist en ny tekstvariant af forkyndelsesteksten.
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7. Der skal i forkyndelsen være mulighed for en hjælpetekst, der beskriver hvad en forkyndelse er. Dertil
skal der i forkyndelsen være mulighed for at vise et logo samt navn fra fx den pågældende domstol.
Derudover skal der i forkyndelsen være mulighed for at vise en header med indikation af, at dette
indeholder en vigtig besked.
8. Alle berøringer af Meddelelser indeholdende forkyndelser skal registreres i Hændelsesloggen, jf. afsnit
3.5
9. En Partsrepræsentant skal kunne tilgå de modtagne forkyndelser i Slutbrugerens
(Partens)/Virksomhedens indbakke. Partsrepræsentanten skal kunne blive forkyndt på vegne af en
Slutbrugeren (Parten)/virksomhed så snart en Meddelelse berøres. Forkyndelsen skal også ske i et
modalvindue, men med særlig tekst. Hvis partsrepræsentanten har rollen bobestyrer skal den
Meddelelse kunne læses af denne uden at forkyndelse sker.
[Der pågår en afklaring af de nærmere krav til håndtering af forkyndelser i Digital Post.]

3.4.4
Håndtering af Slutbrugere fritaget for Digital Post
Borgere og virksomheder kan fritages fra at modtage Digital Post, jf. lov om Digital Post. Fritagne
borgere og borgere modtager derfor som udgangspunkt fysiske breve fra Offentlige Afsendere.
En fritaget Slutbruger kan dog fortsat tilgå Digital Post og skal have adgang hertil via Visningsklienten.
Slutbrugeren er dog forhindret i at afsende Meddelelser via Digital Post-løsningen. Der henvises til afsnit
5.5 for krav til kontrol af om Slutbruger er fritaget og til hørende informationspligt til Slutbruger.

3.5
Udstilling af Hændelseslog
Alle aktiviteter relateret til træk på services registreres i en central hændelseslog i Digital Post-løsningen.
Slutbruger skal have adgang til hændelsesloggen via Visningsklient. Dette skal enten ske via et link til de
fællesoffentlige visningsklienter på borger.dk eller Virk eller ved at Visningsklienten selv stiller
hændelsesloggen til rådighed. Hændelsesloggen skal præsenteres på en sådan måde, at Slutbrugeren kan
fået overblik over sine aktiviteter i Digital Post.
3.6
Opdatering af kontaktoplysninger i kontaktregistret
Visningsklienten skal med faste tidsintervaller fastlagt af Digitaliseringsstyrelsen minde Slutbrugerne om
at opdatere sine kontaktoplysninger, og skal i forlængelse heraf lede Slutbruger over til en Fællesoffentlig
Visningsklient (via link), hvori denne vil kunne opdatere eller bekræfte kontaktoplysninger.
Hvis Visningsklinten har implementeret Funktionsområde 2 Kontaktregister, jf. afsnit 4 kan
Visningsklienten i stedet tilbyde Slutbrugeren at foretage de nødvendige opdateringer fra
Visningsklienten.
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4.

Funktionsområde 2: Kontaktregister

4.1
Indledning
Som anført i afsnit 2.3 er det frivilligt for Udbyder, om funktionsområdet Kontaktregister understøttes i
Visningsklienten.
Slutbrugeren skal i Visningsklienten have mulighed for at opsætte sine adviseringsoplysninger i form af
mobilnummer og op til fem e-mailadresser til advisering om ny Digital Post. Desuden skal Slutbrugere
kunne tilmelde sig kommunikation fra det offentlige (fx påmindelser) via NemSMS. Slutbrugere skal ved
tilmelding til NemSMS acceptere særlige vilkår.
Der henvises til Bilag 4B for en beskrivelse af Services under funktionsområdet Kontaktregister, der skal
være tilgængelige i Visningsklienten.

4.2
Håndtering af adviseringsoplysninger og NemSMS
Slutbruger skal kunne håndtere sine adviseringsoplysninger i overensstemmelse med følgende:
1. Tilmelde/ afmelde advisering på mail og/eller SMS
2. Tilmelde/afmelde til NemSMS
3. Tilføje/redigere/slette og bekræfte e-mail til advisering på baggrund af bekræftelseskode
4. Gensende bekræftelsesmail
5. Tilføje/redigere/slette og bekræfte mobilnummer til advisering på baggrund af bekræftelseskode
6. Gensende bekræftelses SMS
7. Redigere/tilføje/bekræfte slette NemSMS nr.

4.3
Kontrol af vilkårsversion for NemSMS
Digital Post registrerer den version af vilkår for anvendelse af NemSMS, som Slutbruger har accepteret.
Såfremt Digitaliseringsstyrelsen opdaterer vilkår for NemSMS, skal Visningsklienten sikre at Slutbruger
præsenteres for de opdaterede vilkår med henblik på Slutbrugerens accept heraf. Information om den
pågældende version af vilkår fremgår af de services, Digital Post udstiller om den enkelte Slutbruger.
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4.4
Slutbrugers inddatering af kontaktoplysninger
De af Slutbrugeren anførte kontaktoplysninger i form af e-mailadresser og mobiltelefonnummer valideres
i Digital Post, når Slutbrugeren indtaster oplysningerne i Visningsklienten.
Slutbrugerens mulighed for at inddatere oplysninger om mobiltelefonnummer i Visningsklienten skal ske
under iagttagelse af nedenstående enten ved information til brugeren eller ved implementering af en
valideringsmekanisme.
1. Mobilnummer må ikke indeholde landekode
2. Kun danske mobilnumre skal godtages
Slutbrugeren skal have mulighed for at angive, at mobilnummer skal være hemmeligt.
4.5
Anvendelse af kontaktoplysninger til notifikation om anden post
Såfremt Udbyder distribuerer post fra private afsendere og udstiller disse i sammenhæng med Meddelelser
fra Digital Post, kan Udbyder – hvis Funktionsområde 2 er understøttet - på baggrund af et samtykke fra
Slutbruger anvende kontaktregisteret og kontaktoplysningerne registreret heri til brug for advisering og
påmindelser om modtagelse af post fra private afsendere.
Det skal være muligt for Slutbrugeren at trække sit samtykke tilbage.

5.

Funktionsområde 3: Skriv til det offentlige

5.1
Indledning
Som anført i afsnit 2.3, er det frivilligt for Udbyder, om funktionsområdet Skriv til det offentlige
understøttes i Visningsklienten.
Der henvises til Bilag 4B for en beskrivelse af de Services under funktionsområdet Skriv til det Offentlige,
som Visningsklienten kan trække på.
5.2
Skriv ny meddelelse
Slutbruger skal kunne initiere en ny Meddelelse med henblik på afsendelse til en modtager.
Følgende funktionelle krav skal følges og understøttes af Visningsklienten ved Slutbrugers oprettelse af
en Meddelelse:
1. Oprettelse og udarbejdelse af en Meddelelse sker på baggrund af en kladde.
2. En Meddelelse skal indeholde et Til-felt, et emnefelt, og et beskrivelsesfelt (selve meddelelsens indhold).
Herudover kan Meddelelsen på baggrund af indstillinger fra Myndigheden indeholde op til to
informationsfelter, jf. nedenfor.
3. I "Til-feltet" i Meddelelsen skal Slutbruger kunne vælge den pågældende myndighed og kontaktpunker
på baggrund af de mulige modtagere registreret i Digital Post. Alternativt skal Slutbrugeren kunne
anvende fritekstsøgning med henblik på at Digital Post kan genkende korrekte
myndigheder/kontaktpunkter (Typeahead).
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4. I Emnefeltet skal Slutbruger kunne vælge relevante emner, der er foruddefineret at den
myndighed/kontaktpunkt, der er valgt. Brugeren skal som alternativ ligeledes have mulighed for at
angive fritekst i emnefeltet.
5. Myndigheder kan som supplement til emnefeltet vælge at anvende op til to informationsfelter, som
Slutbruger skal udfylde med henblik på at understøtte Myndighedens behandling af Meddelelsen.
Informationsfelterne knytter sig til det enkelte kontaktpunkt, og kan fx være et CPR-nummer,
stelnummer eller sagsnummer.
6. En myndighed kan have defineret et besked, der skal præsenteres for Slutbrugeren hvis et specifikt
kontaktpunkt vælges. Beskeden kan fx indeholde et link til en selvbetjeningsløsning, som Slutbruger kan
vælge at aktivere som et alternativ til at sende Meddelelsen til myndigheden.
7. Det skal for Slutbrugeren være muligt at fortryde eller ændre valgt myndighed og emne.
8. Aktiverer Slutbrugeren funktionen ”send”, afsendes Meddelelsen og kopi af Meddelelsen gemmes i
brugeren postkasse i mappen ”Sendt”.
9. Meddelelsen vil løbende under Slutbrugerens udfyldelse gemmes som kladde i Slutbrugerens postkasse i
mappen ”kladde”. Slutbrugeren kan aktivere en Meddelelse i mappen ”kladde” og fortsætte arbejdet
med Meddelelsen.
10. Slutbruger skal indtaste en meddelelsestekst i beskrivelsesfeltet.
11. Slutbruger kan i begrænset omfang formatere meddelelsesteksten med udvalgte
formateringsmuligheder.
12. Slutbrugers indtastninger og bilag skal teknisk valideres [forhold vedr. sikkerhed og vished om at
modtager kan læse]
13. Slutbruger kan vedhæfte ét eller flere bilag. Digital Post tillader maksimum 10 vedhæftninger med en
samlet begrænsning på 99,5 MB.
14. Fra en påbegyndt Meddelelse skal det være muligt at lukke (/gå tilbage).
Digital Post-løsningen tillader ikke at Slutbruger sender Meddelelsen, før de obligatoriske felter er udfyldt.

[De enkelte funktionelle krav til nye meddelelser er under afklaring]
5.3
Besvarelse af Meddelelse
En Slutbruger skal kunne besvare en Meddelelse. For Besvarelse af Meddelelse gælder følgende:
1. Udbyder skal anvende besvar funktionaliteten, så Meddelelsen leveres fra Digital Post-løsningen med
relevante felter forudfyldt (emne, modtager/kontaktpunkt), på basis af de informationer der fremgår
af den meddelelse der svares på. Slutbruger må ikke kunne rette i de automatisk udfyldte felter.
Slutbrugers besvarelse af Meddelelse må ikke ske på baggrund af en nyoprettet Meddelelse.
2. Udbyder skal sikre, at Meddelelsen indeholder reference til tidligere Meddelelse (meddelelses ID)
3. Slutbruger skal indtaste meddelelsestekst i beskrivelsesfeltet (obligatorisk)
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4. Slutbruger kan vedhæfte ét eller flere bilag
5.4
Videresendelse af Meddelelse til myndighed
Slutbrugere skal kunne videresende en Meddelelse modtaget fra én myndighed til en anden myndighed
via Skriv til det Offentlige.
I forbindelse med videresendelsen skal Slutbrugeren have følgende valg:
1) Valg af myndighed Meddelelsen skal sendes til.
2) Valg blandt myndighedens kontaktpunkter.
3) Slutbrugeren skal have mulighed for at tilknytte en kort, uformateret note til den videresendte
Meddelelse.
5.5
Håndtering af Slutbrugere fritaget for Digital Post
Ved Slutbrugers oprettelse af en kladde til brug for en Meddelelse, jf. afsnit 5.2, aktivering af funktionen
besvarelse af Meddelelse, jf. afsnit 5.3 og videresendelse af en Meddelelse, jf. afsnit 5.4, skal
Visningsklienten foretage et kald til kontaktregisteret med henblik på afklaring af om Slutbrugeren er
fritaget for Digital Post i medfør af lov om Digital Post. Hvis Slutbrugeren er fritaget, skal denne
informeres om, der ikke er mulighed for at afsende Meddelelser fra Digital Post i Visningsklienten.
Slutbruger skal samtidig informeres om at fritagelsen kan ændres på borger.dk eller i Borgerservice.
Informationen skal ledsages af et link til borger.dk.
Digitaliseringsstyrelsen leverer tekster til Visningsklienten, der skal anvendes til information over
Slutbruger.

5.6
Partsrepræsentanters rettigheder
En Partsrepræsentant skal ikke have mulighed for at skrive en ny Meddelelse eller besvare en Meddelelse
fra postkassen. [Det skal afklares om en ”almindelig” partsrepræsentant også kan videresende]
En partsrepræsentant som er kurator eller bobestyrer kan videresende en meddelelse fra postkassen til
en myndighed via Skriv til det Offentlige, men kan ikke skrive en ny Meddelelse med funktionen "Skriv
til Det Offentlige" fra partens postkasse. [Det skal afklares, om det registreres i NemLog-in hvilken rolle
partsrepræsentanten har].

6.

Tilslutning til og autentifikation over for Digital Post

6.1
Autentifikation over for Visningsklienten
Visningsklienten skal autentificere Slutbrugeren med et NemID, MitID eller et andet
identifikationsmiddel, der som minimum er NSIS anmeldt på sikringsniveau Betydeligt.
Autentifikation skal foregå via NemLog-in Broker og der skal således indgås en særskilt
Tjenesteudbyderaftale med Digitaliseringsstyrelsen, om anvendelse af autentifikationsservices fra
NemLog-in Broker.
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Levering af autentifikationsservices, herunder autentifikationer med MitID forudsætter betaling af
særskilt vederlag til NemLog-in Brokeren.
[Tjenesteudbyderaftalerne mellem Digitaliseringsstyrelsen og Tjenesteudbydere, der anvender NemLog-in som Broker er ikke
udarbejdet. Tjenesteudbyderaftalen vil indeholde et sæt ensartede vilkår, som alle private tjenesteudbydere skal indgå.
Vilkårene kan ikke forhandles individuelt].
6.2
Anvendelse af egen autentifikationsløsning i mobile enheder
Visningsklienten kan være baseret på en Native App, der tilgås fra en mobil enhed. Autentifikation kan
helt eller delvist ske under anvendelse af den mobile enheds sikkerhedsmekanismer efter at Slutbrugeren
har indrulleret Appen/den mobile enhed under anvendelse af identifikationsmidlerne beskrevet i afsnit
6.1 ovenfor.
Slutbrugeren skal informeres om de særlige sikkerhedsmæssige forhold, der relaterer sig til anvendelse af
App-løsninger, herunder det forhold at spærring af det identifikationsmiddel, eksempelvis MitID, der er
anvendt til indrullering af en App ikke samtidig medfører spærring af Appen.
Der henvises i øvrigt til afsnit 8.7 vedrørende krav til revokeringssite.
[Der pågår afklaringer i Digitaliseringsstyrelsen vedrørende krav til anvendelse af mobile enheder i NemLog-in og MitID
infrastrukturerne.]

6.3

Anvendelse af fællesoffentlige services via Visningsklienten

6.3.1
Digital signering
Visningsklienten har mulighed for at give brugeren adgang til NemLog-in serviceområdet Digital
Signering med henblik på at Slutbrugerne kan afgive en digital signatur fra Visningsklienten. Etablering
af adgang til Digital signering er ikke et krav.
De nærmere vilkår for anvendelsen af NemLog-in serviceområdet Digital Signering er indeholdt i den
Tjenesteudbyderaftale, som Udbyder skal indgå med Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at blive
tilsluttet NemLog-in som Broker, jf. afsnit 6.1 ovenfor.
Udbyder kan efter eget valg som en Supplerende Ydelse etablere egen signeringstjeneste eller integrere
til en tjeneste leveret af tredjemand. Udbyder skal være opmærksom på evt. begrænsninger relateret til
det offentliges accept af specifikke typer af signaturer.
Såfremt Udbyder ikke understøtter signering, skal Slutbrugeren tydeligt gøres opmærksom herpå, hvis
der i en Meddelelse fremgår en action som indikerer at der efterspørges en digital signatur fra
Slutbrugeren.
[De præcise tekniske og organisatoriske løsningsmodeller for håndtering af Digital Signering er under afklaring.]
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6.3.2
Digital repræsentation
Visningsklienten skal integrere til NemLog-in serviceområdet Digital repræsentation med henblik på at
kontrollere om Slutbrugeren på baggrund af en fuldmagt kan lade sig repræsentere digitalt af en anden
fysisk person eller juridisk enhed. Registreringerne i NemLog-in anvendes til at understøtte rollen som
Tillidsperson, jf. afsnit 3.3.5 og Partsrepræsentant, jf. afsnit 3.4.1.
6.3.3
Erhvervsadministration – Erhvervsidentiteter og tilhørende rettigheder
Visningsklienten skal integrere til NemLog-in serviceområdet Erhvervsadministration med henblik på at
afklare om der er knyttet en erhvervsidentitet til Slutbrugerens MitID eller andet NSIS godkendt
identifikationsmiddel og om der er knyttet rettigheder hertil.
6.3.4
Anvendelse af rettigheder fra NemLog-in til håndtering af anden post
Såfremt Udbyder distribuerer post fra private afsendere og udstiller disse i sammenhæng med Meddelelser
fra Digital Post, kan Udbyder på baggrund af et samtykke fra Slutbruger anvende registrerede rettigheder
i NemLog-in Digital repræsentation og NemLog-in Erhvervsadministration til brug for håndtering af
post fra private afsendere. Det skal være muligt for slutbruger at trække sit samtykke tilbage. Der henvises
til Tilslutningsaftalens punkt 2.8.

7.

Integration mellem Digital Post og Visningsklienten

7.1
Anvendelse af API fra Digital Post
Authentication af brugere sker via NemLog-in og skal understøttes af Visningsklienten. Digital Postløsningen redirecter Slutbrugeren til NemLog-in. Visningsklienten skal implementere en retur-url som
NemLog-in kan returnere Slutbrugeren til. Authorization sker via. roller defineret i NemLog-in
7.2
Løbende driftsinformation
Digitaliseringsstyrelsen stiller et API til rådighed for Udbyder, hvorigennem Udbyder løbende kan
rekvirere information om driften af Digital Post.

8.

Tekniske og sikkerhedsmæssige krav

8.1
Sikring mod Hacking, malware, virus m.v.
Visningsklienten skal sikre, at data modtaget fra eksterne systemer, eller data indtastet af Slutbrugere i
brugergrænseflader ikke kan indeholde malware, virus, eksekverbare filer og andet potentielt skadeligt
materiale.
Udbyder skal sikre, at data undersøges for ovenstående, så Visningsklienten og Digital Post sikres mod
kompromittering grundet eventuelt skadeligt indhold, mens data samtidigt skal være bedst muligt sikrede
mens de undersøges.
Visningsklienten skal til stadighed sikres mod hacking og cracking, og skal kontinuerligt detektere og
imødegå kendte og nye opståede trusler samt angreb, herunder bl.a.
 URL injecting, cookie injecting og lignende angreb
 Cross site scripting (XSS) og lignende angreb
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 Sql-interception
 DDOS, Flooding og lignende angreb
 Horisontal samt Vertikal Privilege escalation angreb
 Password Sniffing og lignende angreb

8.2
Sikring af Slutbrugerens data og caching
Udbyder skal sikre at Slutbrugers data er beskyttede, når de formidlers via Visningsklienten både i
forbindelse med Slutbrugerens inddatering og anden håndtering af data.
Caching af Meddelelser må alene forekomme i en indeværende session og have til formål, at optimere
den samlede brugeroplevelse. Ved afslutning af session skal cache tømmes således, at post ikke længere
er tilgængeligt via cache. Der henvises til afsnit 11 for detaljerede krav til håndtering af Metadata i
Meddelelser.
[Der pågår i øjeblikket en afklaring vedrørende Visningsklienters mulighed for begrænset persistering af MeMo Metadata
og Digital Post specifikke Metadata på et meget begrænset antal Meddelelsen inden for en kort tidsperiode med henblik på
at understøtte en bedre brugeroplevelse bl.a. ved at give mulighed for en hurtigere præsentation af Slutbrugers indbakke.
Afklaringen omfatter ligeledes – under iagttagelse af persondatalovens § 3, stk. 9 - mulighed for at lagre persisterende
metadata uden for Danmark.]

8.3
Session
En session må ikke vare længere end [20] min. efter sidst ophørt aktivitet af brugeren. Ved log-out skal
en session ophøre.
8.4
Aktivering af eksterne links
Ved aktivering af eksterne links skal linket åbne i et nyt browser session/faneblad. Det skal være tydeligt
for Slutbrugeren, at denne forlader Visningsklienten og Digital Post.
8.5
Sikring af Visningsklientens website
Det website, som Visningsklienten afvikles fra, skal tilknyttes et SSL certifikat. Domæner sikres med
DNSSEC.
8.6
Implementering i overensstemmelse med OWASP
Idet visningsklienter indeholder front-end komponenter, er der en række særskilte sikkerhedsrisici som
Udbyderen skal iagttage i designet af Visningsklienten.
Udbyderen skal som supplement til ovenstående krav i afsnit 8.1 sikre at implementering af App løsninger
og webapplikation sker under hensyntagen til de guidelines, der følger af henholdsvis OWASP Top 10
Mobile Threats henholdsvis OWASP Top 10 Most Critical Web Application Security Risks og fremtidige
revisioner af denne eller tilsvarende bredt anerkendte oversigter.
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8.7
Revokeringssite
Hvis Visningsklienten etableres som en App-løsning med egen autentifikationsmekanisme er det et krav,
at Udbyder etablerer et revokeringssite, der giver Slutbruger mulighed for at annullere adgangen til sin
Digitale Post via App-løsningen.
8.8
Posthåndtering i Visningsklienten
Det er ikke tilladt at foretage en automatisk kopiering af Slutbrugerens Meddelelser til en post-løsning
uden for Visningsklienten hvori Slutbrugeren kan foretage relevante post-handlinger (læse, sende,
arkivere etc.) med en kopi af posten.
Ovenstående er ikke til hinder for, at Udbyderen som en Supplerende Ydelse tilbyder arkivering af
Slutbrugerens post, jf. afsnit 11, såfremt en sådan Ydelse ikke ændrer på principperne for anvendelse af
Digital Post-løsningen, herunder at brugerens læsning og anden interaktion med Meddelelser sker i
Visningsklienten.

9.

Rapportering og information til Digitaliseringsstyrelsen og Slutbrugere

9.1
Rapporteringsforpligtelse vedrørende sikkerhedshændelser
Udbyder er forpligtet til at rapportere til Digitaliseringsstyrelsen hvis der er mistanke om eller er
konstateret sikkerhedshændelser, herunder incidents relateret til sikkerhedsforhold.
Rapportering til Digitaliseringsstyrelsen skal ske inden for 24 timer.
En sikkerhedshændelse er en hændelse, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig brist/risiko, herunder
således, at der kan opnås uberettiget adgang til og/eller tab af personoplysninger, fortrolige oplysninger,
økonomiske oplysninger eller lignende kritiske oplysninger. En sikkerhedshændelse kan fx være
uberettiget adgang i strid med aftalte og opsatte privilegier og adgangsbegrænsninger, at data er blevet
kopieret uberettiget eller at data er blevet kompromitteret eller misbrugt til andet formål, end hvad
Godkendelsen tilskriver.
Såfremt sikkerhedshændelser relaterer sig til persondata, er Udbyderen særskilt forpligtet til at handle i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, herunder indberetning til Datatilsynet. Udbyder er
forpligtet til at orientere Digitaliseringsstyrelsen om al sådan kommunikation med Datatilsynet.
I forbindelse med generelle trusler eller angreb mod Digital Post-løsningen og/eller én eller flere
Visningsklienter, er Udbyder forpligtet til i rimeligt omfang at bidrage til fejlsøgning og håndtering også
selv om Udbyders egen Visningsklient ikke er omfattet af den pågældende trussel eller et konkret angreb.
Indberetninger af sikkerhedshændelser skal ske gennem Digitaliseringsstyrelsens ITSM-system, som
Udbyderen opnår adgang til i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens godkendelse af Udbyderens
Visningsklient, jf. Bilag 3.
9.2
Generel information om driftsforhold
Udbyder skal løbende og som minimum månedligt levere information til Digitaliseringsstyrelsen om
Visningsklientens driftsforhold.
Som alternativ til ovenstående kan Visningsklienten stille et API til rådighed, hvorigennem
Digitaliseringsstyrelsen løbende kan rekvirere data om Visningsklientens driftsforhold.
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9.3
Specifik rapportering vedrørende driftsforhold
Digitaliseringsstyrelsen har et specifikt forretningsmæssigt behov for at kunne kontrollere om
Visningsklienten i en given tidsperiode har været ramt af fejl eller nedbrud. Dette behov er bl.a. et resultat
af, at Kommercielle visningsklienter i medfør af lov om Digital Post sidestilles retligt med offentlige
visningsklienter.
Information herom er relevant i forbindelse med supportsager og afklaringer med Slutbrugere eller
afsendere, fx om Meddelelser har været gjort korrekt tilgængelige i Digital Post og/eller Visningsklienten.
Omfattet af Udbyders rapportering i henhold til ovenstående er fx information om Kritiske fejl og
incidents, herunder væsentlige forringelse af visningsklientens anvendelse, kritisk funktionalitet, nedbrud
på netværksforbindelse osv., der har haft eller potentielt har kunne have konsekvens for tilgængeligheden
af Visningsklienten eller central funktionalitet heri.
Udbyderen skal på anmodning fra Digitaliseringsstyrelsen kunne levere ovenstående information inden
for [5] Arbejdsdage.
[Henvisningen til lov om digital post relaterer sig til den foreliggende ændringslov, der er sendt i høring af
Digitaliseringsstyrelsen primo juni 2020]
9.4
Information til slutbrugere og Digitaliseringsstyrelsen ved nedbrud
I overensstemmelse kravene i Tilslutningsaftale og principperne i lov om Digital Post om ligestilling
mellem kommercielle Visningsklienter og offentlige Visningsklienter, skal Slutbrugeren altid have adgang
til sine Meddelelser i Visningsklienten.
Hvis Visningsklienten er ude af drift i en sammenhængende periode på mere end 12 timer, skal
Udbyderen uanset årsagen hertil tydeligt informere Slutbrugeren og Digitaliseringsstyrelsen om dette og
samtidig tydeligt informere Slutbrugeren om, at Meddelelser er tilgængelige via de fællesoffentlige
visningsklienter på borger.dk og virk.dk.
Informationen skal gives på en sådan måde, at Slutbrugeren møder den i forbindelse med forsøg på Logon på Visningsklienten. Information kan fx gives via en ”nød-site” funktionalitet.
[Grundet den retlige sidestilling mellem offentlige og kommercielle visningsklienter pågår der overvejelser i
Digitaliseringsstyrelsen om der er behov for at fastlægge yderligere regulering med henblik på at styrke retssikkerheden for
Slutbrugere og afsendere af Meddelelser ved manglende tilgængelighed af en kommerciel visningsklient]

10. Udbyders drift af Visningsklienten
10.1 Generelle krav til drift
Udbyderen skal driftsafvikle Visningsklienten på en sådan måde at Slutbrugere har en brugsoplevelse
svarende til hvad man berettiget må forvente at en professionel online-tjeneste med kritisk information
til slutbrugere. Dette stiller således høje krav til bl.a. Visningsklientens driftseffektivitet og svartider.
Visningsklienten skal driftsafvikles med henblik på at være tilgængelig hele døgnet alle årets dage.
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Udbyder kan i rimeligt omfang etablere servicevinduer, hvor Visningsklienten ikke er tilgængelig eller har
lavere performance end normalt.
Slutbrugere skal have adgang til aktuel information vedrørende drift og planlagte servicevinduer via en
”driftsstatusfunktion”.

11. Supplerende Ydelser og kommercielle forhold
11.1 Indledning
Udbyder kan inden for de rammer, der er beskrevet i Tillægsaftalen tilbyde Supplerende Ydelser til
Slutbrugeren.
Supplerende Ydelser har en nær tilknytning til Visningsklienten og Digital Post, fx ved at nyttiggøre data
fra Visningsklienten, herunder ved integration hertil. En Supplerende Ydelse vil typisk have en
kommerciel værdi for Udbyderen, der understøttes af at Udbyderen har et aftaleforhold med afsendere
af Meddelelser eller Slutbrugere relateret til anvendelse af Visningsklienten.
Udbyderen skal som led i levering af Supplerende Ydelser iagttage kravene i Tilslutningsaftalen, herunder
særligt krav vedrørende anvendelse af Slutbrugerens personoplysninger, jf. Tilslutningsaftalens punkt 9
og det i afsnit 11.2 til afsnit 11.6 nedenfor anførte vedrørende kommercielle forhold.
Udbyder skal nøje sikre sig, at Supplerende Ydelser tilbydes under hensyntagen til de persondataretlige
rammer, jf. Tilslutningsaftalens punkt 9.
[Yderligere om behandling af persondata og etablering af særskilt behandlingsgrundlag for behandling af persondata uden
for Visningsklienten afventer nærmere afklaring, herunder som følge af igangværende lovforberedende arbejde].

11.2 Anvendelsen af annoncer i relation til offentlig Digital Post
Det er centralt for Digitaliseringsstyrelsen, at Slutbrugernes adgang til post fra det offentlige præsenteres
i en neutral og troværdig ramme, der understøtter at modtageren kan læse og forstå posten uden at blive
distraheret. Tilsvarende er det væsentligt at der er en høj grad af integritet i relation til den løsning, der
leverer posten – både oplevet og reel.
Som følge heraf må Slutbrugerens aktiviteter i relation til læsning og håndtering af Meddelelser ikke
forstyrres af annoncer eller tilsvarende kommerciel relateret information. Dette omfatter præsentation af
bannerannoncer og tilsvarende.
Udbyder skal følge nedenstående retningslinjer:


Der må ikke være visning af reklamer i det skærmbillede, hvor Posten præsenteres og læses af
Slutbruger. Dette omfatter både visningen af den samlede indbakke og visnings af den enkelte
Meddelelse



Der må ikke være visning af reklamer i de skærmbilleder, hvor Slutbruger skal foretage valg eller
afgive oplysninger relateret til Digital Post, herunder opsætning af indbakken og opdatering af
kontaktregister
Side 21 af 36

11.3 Kommercielle Meddelelser (reklame)
Udbyder skal overholde markedsføringsloven, herunder særligt markedsføringslovens § 10, stk. 1.
Udbyder må ikke distribuere reklamer i samme indbakke som Offentlige Meddelelser vises i.
11.4 Brug af metadata
Aktiv brug af metadata i Digital Post-løsningen og hos Visningsklienten er en forudsætning for at kunne
varetage den løbende posthåndtering i Visningsklienten i overensstemmelse med de i dette bilag 4
fastlagte krav.
Tilstedeværelsen af metadata i Digital Post giver ligeledes en potentiel mulighed for at Udbyder kan
tilbyde en række ekstra Ydelser til Slutbrugerne ved anvendelse af Visningsklienten. Denne anvendelse
af metadata skal ske på en sådan måde at tilliden til og integriteten af Digital Post-løsningen opretholdes
samt at Slutbrugernes personoplysninger og aktiviteter i Visningsklienten beskyttes og holdes fortrolige.
Der skelnes mellem tre niveauer/kategorier af metadata
 MeMo metadata, fx emne, svarfrist og attentionperson, jf. Bilag 4C
 Digital Post specifikke metadata, fx læst/ulæst, mappestruktur og flag, jf. Bilag 4C
 Visningsklient specifikke metadata, fx til markering af om brugeren har anvendt en specifik
Supplerende Ydelse, herunder betalingsløsning. Visningsklient specifikke metadata må ikke
udgøre en kopi af MeMo metadata eller Digital Post specifikke metadata eller i det hele indeholde
data, der knytter sig til indhold og karakter af Slutbrugers Meddelelser.
I det følgende beskrives de retningslinjer, som Udbyder skal følge vedrørende anvendelsen af de
forskellige kategorier af metadata til levering af Supplerende Ydelser.
Alle anvendelser forudsætter at der er opnået fornødent tilsagn fra Slutbruger og at anvendelsen i øvrigt
sker i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

11.4.1 MeMo metadata
Anvendelse af MeMo metadata skal ske i henhold til følgende retningslinjer:


Der må ikke ske en arkivering af MeMo metadata ud over hvad der nødvendigt for at understøtte
den almindelige posthåndtering i overensstemmelse med kravene i Tilslutningsaftalen. MeMo
metadata skal således slettes efter at Slutbrugeren har afsluttet sin session, jf. afsnit 8.2.



MeMo metadata må alene anvendes i Visningsklienten til brug for understøttelse af brugerens
interaktion med sin indbakke og Meddelelser heri samt til levering af meddelelsesrelaterede ydelser,
fx en betalingsløsning, der aktiveres på baggrund af specifikke metadata.



Udbyder skal respektere de valg, som offentlige Afsendere har truffet ved angivelser i MeMo
Metadata, fx anvendelse af en specifik betalingsløsning.
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MeMo metadata må ikke anvendes til brug for levering af ydelser og Supplerende Ydelser uden for
indbakken også selv om dette sker i den session, hvor Slutbrugeren er autentificeret over for
Visningsklienten. Undtaget herfra er dog anvendelser der er en naturlig følge af formålet med
Meddelelsen og som er forudsat af den offentlige afsender.

11.4.2 Digital Post specifikke metadata
Anvendelse af Digital Post specifikke metadata skal ske i henhold til følgende retningslinjer:


Der må ikke ske en arkivering af Digital Post specifikke metadata ud over hvad der nødvendigt for
at understøtte den almindelige posthåndtering i overensstemmelse med kravene i Tilslutningsaftalen.
Digital Post specifikke metadata skal således slettes efter at Slutbrugeren har afsluttet sin session.



Digital Post specifikke metadata må anvendes afkoblet fra indbakken og visning af Meddelelser
forudsat at visningen sker efter en autentifikation af Slutbruger som denne har foretaget med henblik
på at opnå adgang til Visningsklienten



Digital Post specifikke metadata må ikke anvendes i tredjeparts tjenester uden for Visningsklienten
også selv om dette sker i den session, hvor Slutbrugeren er autentificeret over for Visningsklienten.
Undtaget herfra er dog anvendelser der er en naturlig følge af formålet med Meddelelsen og som er
forudsat af den offentlige afsender.

11.4.3 Visningsklient specifikke metadata
Anvendelse af Visningsklient specifikke metadata skal ske i henhold til følgende retningslinjer:


Arkivering af Visningsklient specifikke metadata i perioden efter endt session er tilladt og kan således
danne grundlag for understøttelse af Slutbrugeren posthåndtering i en efterfølgende session.



Visningsklient specifikke metadata må anvendes uden for Visningsklienten, herunder i forhold til
tredjeparter.

11.5 Anvendelse af brugerdata
Brugerdata har karakter af data om den enkelte Slutbruger, som registreres af Visningsklienten på
baggrund af Slutbrugerens nærmere anvendelse af Visningsklienten og yderligere (Supplerende) Ydelser,
som Udbyder stiller til rådighed for Slutbruger.
Brugerdata omfatter følgende:



Data om den konkrete anvendelse af Visningsklienten, herunder brugsmønstre
Data om den konkrete anvendelse af Supplerende Ydelser

Anvendelsen af brugerdata skal ske i henhold følgende guidelines:



Brugerdata kan arkiveres af Visningsklienten i perioden efter endt session
Brugerdata må alene bruges til optimering af Visningsklienten omfattende både optimering specifikt
for den enkelte bruger og generel optimering for en bredere kreds af brugere
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Data relateret til den enkelte Meddelelse samt data som Digital Post har registeret om Slutbruger,
herunder kontaktoplysninger kan ikke anvendes som brugerdata.
11.6 Anvendelse af indhold fra Hoveddokument og bilag
Udbyderen må ikke foretage nogen form for læsning eller analyse af indholdet af Hoveddokument og
bilag.
Indholdet af Slutbrugerens Hoveddokument og bilag kan således ikke anvendes til brug for levering af
Supplerende Ydelser i Visningsklienten eller uden for Visningsklienten også selv om at resultatet af
læsning eller analysen af Meddelelser genereres på baggrund af fuldstændigt anonymiserede data.

12. Ligebehandling af Slutbrugere og afsendere
Af hensyn til troværdigheden i løsningen er det ikke tilladt at foretage diskrimination af Slutbrugere. Den
grundlæggende visning af Meddelelser skal således være ens for alle Slutbrugere.
Der må ikke ske diskrimination på afsenderniveau. Alt post skal i indbakken vises med samme prioritet
og ved anvendelse af samme format (udformning af den specifikke Meddelelse er ikke omfattet heraf).
Såfremt Udbyder i Visningsklienten giver adgang til post fra private afsendere, må sådan post ikke få en
højere prioritet end post fra offentlige afsendere. Indtil Slutbruger foretager andre handlinger i en given
session skal indbakken være sorteret efter dato således at nyeste Meddelelser er placeret øverst i visningen.
Ovenstående krav forhindrer ikke at Udbyder som supplement til indbakken etablerer en særskilt visning
af udvalgt post fra private afsendere med særlig prioritet. Sådan udvalgt post kan ligeledes fremhæves
efter Udbyders beslutning. Denne særskilte visning skal være tydeligt adskilt fra indbakken og må ikke
skabe ekstra [processkridt] eller i en normal brugssituation være egnet til at skabe uklarhed om indholdet
af indbakken, herunder særligt om Slutbruger har modtaget nye Meddelelser.

13. Visningsklientens visuelle udtryk og tilgængelighed
13.1 Indledning
Udbyder er berettiget til at designe visningsklienten, så den understøtter Udbyders forretningsmæssige
profil og kommercielle behov.
Designet skal dog fortages under iagttagelse af de i afsnit 2 anførte krav vedrørende præsentation af
Meddelelser til Slutbrugerne. Udbyders skal samtidig adressere forhold vedrørende UX Scheme i
overensstemmelse med det i afsnit 13.3 anførte.
Medmindre andet er anført, er de anførte krav gældende både for webapplikationer og applikationer på
mobile platforme.
13.2 Webtilgængelighed
Brugergrænseflader som tilgås via en browser, skal følge tilgængelighedsstandarden WCAG 2.1 niveau
A+AA. Dette gælder også i det omfang det er teknisk muligt, webbaserede løsninger, som tilgås på
telefoner eller tablets.
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Visningsklientens brugergrænseflader skal opfylde de krav, der følger af lov om tilgængelighed af
offentlige organers websteder og mobilapplikationer.
Den offentlige afsender er ansvarlig for tilgængeligheden af Meddelelser, der distribueres via Digital Post
og udstilles af Visningsklienten.
13.3 UX Scheme og tilgængelighed
For at sikre en god brugeroplevelse, herunder i forhold til genkendelighed og tryghed i slutbrugernes
anvendelse af Digital Post på tværs af Fællesoffentlige og Kommercielle Visningsklienter anbefales
Udbyderen overholde design guidelines (UX Scheme) for Digital Post.
Digitaliseringsstyrelsens UX Scheme og anbefaleringer til operationalisering heraf indgår som bilag 4A.
[Det forventes, at der suppleres med et enkelt forpligtende krav om anvendelse af et specifikt Digital Post kendetegn.]
13.4 Markering af Post fra offentlige afsendere
Hvis udbyderen i Visningsklienten supplerer visningen af post fra offentlige afsendere med post fra
private afsendere gælder følgende:
Post fra offentlige afsendere skal markeres så Slutbrugeren i visningen af den enkelte Meddelelse og
visning en flerhed af Meddelelser i indbakken tydeligt kan adskille offentlig post fra post fra private
afsendere. En sådan markering kan fx foretages med et Særligt logo. Der henvises til UX Scheme i bilag
4A for eksempel herpå.
13.5 Understøttelse af Platforme og Browsere
Udbyder skal sikre at understøttelsen af Platforme og Browsere sker under hensyntagen til etablering af
et højt og passende sikkerhedsniveau.
Udbyder er ikke forpligtet til at anvende specifikke browsere eller platforme, men er forpligtet til på
passende vis at oplyse Slutbrugere og Afsendere om den konkrete understøttelse.
13.6 Introforløb
[Krav om introforløb er under afklaring. Det afklares ligeledes om det som led i introforløbet skal være muligt for brugere
at opsætte adviseringsoplysninger etc.]

14. Support og samarbejde med Det Samlede Supporttilbud
14.1 Samarbejde om support
Support til Slutbrugerne sker i et samarbejde mellem Udbyder og Det Samlede Supporttilbud (DSS) i regi
af Erhvervsstyrelsen. Parternes respektive ansvar er beskrevet i afsnit 14.2 og afsnit 14.3.
I afsnit 14.4 er Digitaliseringsstyrelsens oplæg til den praktiske håndtering af supporthenvendelser
beskrevet.

Side 25 af 36

14.2 Support af Udbyders Visningsklient
Udbyder er ansvarlig for at yde support til Slutbrugere, der anvender Udbyders Visningsklient og som
har behov for support relateret til anvendelse af Visningsklienten. Udbyder er forpligtet til at sikre, at
Slutbrugere får en effektiv og professionel support. Der skal både tilbydes online support og telefonisk
support.
Udbyder er hverken forpligtet eller berettiget til at yde support vedrørende indholdet af Meddelelser eller
andre forhold relateret til Slutbrugerens kommunikation med det Offentlige.
14.3 Det Samlede Supporttilbud
Det Samlede Supporttilbud (DSS) i regi af Erhvervsstyrelsen support til Slutbrugere om generelle forhold
relateret til Digital Post og kan ligeledes, hvis det accepteret af Udbyder, yde overordnet support
vedrørende Visningsklienten.
Udbyder er forpligtet til i rimeligt omfang at indgå i et samarbejde med DSS om forhold, der kan berøre
den generelle drift af Digital Post infrastrukturen, jf. ligeledes afsnit 9.1 om rapportering vedrørende
sikkerhedshændelser.
14.4 Information til Slutbrugere og praktisk håndtering af supporthenvendelser
Både kontaktoplysninger til DSS og Udbyders Support skal fremgå af Visningsklienten.
DSS tilbyder at varetage rollen som Single Point Of Contact for Slutbrugernes supporthenvendelser.
Såfremt henvendelsen til DSS relaterer sig til anvendelse af Visningsklienten, skal DSS kunne visitere
henvendelsen til Udbyders support, hvis DSS vurderer at der ikke kan leveres et tilfredsstillende svar til
Slutbruger.
Udbyder kan efter eget valg beslutte om denne rollefordeling og kontaktrækkefølge skal fremgå af
Visningsklienten eller om Udbyder vil signalere en mere ligestillet supportfunktion.

15. Årlig revision
15.1 Revisionskrav
Udbyderen skal årligt levere en […] revisionserklæring til Digitaliseringsstyrelsen, hvor Udbyderen
dokumenterer overholdelse af [sikkerhedskravene] i Godkendelsen.
Kontrollerne i revisionserklæringen skal mindst indeholde en gennemgang af de fastlagte sikkerhedskrav,
men er ikke begrænset hertil. Revisionserklæringen skal baseres på [Digitaliseringsstyrelsens
revisionsinstruks]
Revisionsperioden vil være […] til […]. Udbyderen skal levere den endelige revisionsrapport til
Digitaliseringsstyrelsen senest den […] hvert år.
I tilfælde af at Udbyderen ikke er i stand til at levere en årlig revisionserklæring i henhold til
Tilslutningsaftalen, herunder særligt Bilag 4, kan Digitaliseringsstyrelsen annullere Godkendelsen, og
Digitaliseringsstyrelsen vil i dette tilfælde kræve en re-Godkendelse af Udbyderen.
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15.2 Indhold af revision
[Eventuelle krav til redegørelse for implementering af mitigerende kontroller, der har til formål at sikre at de mest kritiske
sikkerhedshuller i Visningsklienten vil blive afdækket.]
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Bilag 4A UX Scheme
[Under udarbejdelse]
Se vedhæftede UX Scheme (ppt-fil).
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Bilag 4B Services i funktionsområderne
1.

Funktionsområder

I dette bilag 4B gives eksempler på de Services, der er knyttet til følgende funktionsområder:
 Indbakke og generel posthåndtering
 Kontaktregister
 Skriv til det offentlige
Der er ikke tale om en endelig version af de udstillede Services i nedenstående, de skal blot tjene som
illustration. De endelige services vil fremgå af de online ressourcer, som Udbyderne får adgang til efter
Basisgodkendelsen.

2.

Indbakke og generel posthåndtering

[Nedenstående er foreløbige beskrivelser]
Nr. Navn

Beskrivelse

GET standardfolders/

Hent metadata for alle standardmapper, inkl. deres navn, antal ulæste
meddelelser i mapperne. Standardmapperne dækker over Indbakke,
Sendt, Kladde og slettet post. Disse mapper kan hverken slettes eller
omdøbes.

GET
standardfolders/:id

Hent data vedrørende den enkelte mappe, inkl. navn af mappen, antal
ulæste og læste meddelelser

GET folders/

Hent metadata for alle mapper bortset fra standardfolders, inkl. deres
navn, antal ulæste meddelelser i mapperne

POST folders/

Opret en tom mappe

GET folders/:id

Hent data vedrørende den enkelte mappe, inkl. navn af mappen, antal
ulæste og læste meddelelser

PUT
folders/:id

DELETE Slet mappe, inkl. alt indhold

GET messages/

Hent metadata for alle meddelelser i mappen

GET messages/:id

Hent indholdet af meddelelserne inkl. alt MeMo data.

PUT messages/:id

Flyt en meddelelse fra en mappe til en anden
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DELETE messages/:id

Slet en meddelelse ved at flytte denne til Slettet post

GET attachments/:id

Hent meddelelsens bilags indhold med baggrund i bilags id

POST
forwarded- Videresend en eller flere meddelelser til en mail adresse udenfor
messages/:id
Digital Post universet via SMTP server
POST
messages/:id

trusted- Videresend en eller flere meddelelser til en anden brugers indbakke i
Digital Post universet

GET trusted-receivers/

POST
receivers/:id

Hent listen over de oprettede tillidspersoner og / eller virksomheder,
som meddelelserne skal kunne sendes til indenfor Digital Post
univers

trusted- Opret en tillidsperson og / eller virksomhed

PUT DELETE trusted- Slet en tillidsperson og / eller virksomhed
receivers/:id

3.

Kontaktregister

[Nedenstående er foreløbige beskrivelser]
Nr. Navn

Beskrivelse

GET contact-media/

Hent alle kontakt informationer (e-mail, sms, NemSMS sms) relateret
til denne bruger

POST contact-media/

Opret en ny kontakt information, der skal tilføjes brugerens

PUT contact-media/:id

Opdater en brugers kontakt information

DELETE
media/:id

contact- Slet en brugers kontakt information

GET nemsms-media/

Hent kontakt information, der anvendes til at sende NemSMS

POST nemsms-media/

Opret kontakt information, der anvendes til at sende NemSMS

DELETE
media
GET
media/

nemsms- Slet tilmelding til NemSMS
notifications- Hent kontakt informationer, der anvendes til at sende adviseringer
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POST
media/

notifications- Opret kontakt informationer, der anvendes til at sende adviseringer

DELETE notifications- Slet tilmelding til adviseringer
media/
GET users/:id

4.

Hent data om brugeren med det givne id. (fx status for tilmelding,
navn, accepteret NemSMS og adviseringsstatus for e-mail og sms)

Skriv til det offentlige

[Nedenstående er foreløbige beskrivelser]
Nr. Navn

Beskrivelse

GET authorities/
GET
categories/

Hent data vedrørende kontaktbare myndigheder og deres
kontaktpunkter

authority- Returner en liste af myndigheder (kommuner, regioner, staten og
foreninger)

GET service-categories/ Hent listen af kontaktpunkt kategorier udstillet af den valgte
myndighed (fx bevillinger, dagpenge, erhverv, kultur, veje, transport
etc.)
POST
DELETE
categories/:id

service-

Rediger listen af kontaktpunkt kategorier udstillet af den valgte
myndighed

GET
service-sub- Hent listen af kontaktpunkter indenfor en valgt kategori udstillet af
categories/
den valgte myndighed (kørekort, parkering, pas, veje etc.)
POST PUT DELETE Rediger listen af kontaktpunkter indenfor en valgt kategori udstillet
service-sub-categories/
af den valgte myndighed.
GET services/

Hent listen af underkontaktpunkter I et under kontaktpunkt kategori
(Fornyelse af pas, bortkommet pas etc.)

POST PUT DELETE Opdater ændringer til listen af kontaktpunkter indenfor en kategori
services/
POST send-messages/

Gem og send en meddelelse til den valgte myndighed
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POSTdraft -messages/

Gem kladden

Bilag 4C Metadata knyttet til slutbrugers postkasse
[Der er tale om en bruttoliste med både MeMo-specifikke og postkassespecifikke metadata– ikke alle
metadata i modellen vil blive udstillet via services overfor visningsklienterne. På de følgende sider er
indsat MeMo-modellen version 0.9, hvoraf de MeMo-relaterede metadata fremgår]
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[

]
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