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

DIGITAL POST
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Ny Digital Post til
danske virksomheder
Digitaliseringsstyrelsen er ved at udvikle en ny Digital Post-

Det er vigtigt, at borgere og virksomheder kan have tillid til,

løsning, som sikrer, at danske virksomheder og borgere også

at deres post til og fra myndigheder sendes sikkert - også

fremover sikkert, fleksibelt og brugervenligt kan modtage digital

når posten er digital. Posten fra myndigheder indeholder

post fra offentlige myndigheder.

ofte følsomme personoplysninger, som ikke skal deles med
andre. Myndigheder bruger derfor Digital Post, så borgere og

Hvad er forskellen på e-Boks og Digital Post?

virksomheder kan stole på, at deres personlige post sendes og
opbevares på den mest sikre måde.

e-Boks er et firma, som i dag leverer it-løsningen
bag Digital Post. Udover at levere post fra offentlige

Med det nye Digital Post vil virksomheder få et godt overblik

myndigheder kan e-Boks også levere post fra private

over deres post fra myndigheder. Det vil blive nemmere at se,

firmaer, fx banker og forsikringsselskaber.

hvem posten er fra, og hvad den handler om. Virksomheder vil

Digital Post er derimod en it-løsning, som alene

fortsat kunne læse deres digitale post fra myndigheder på Virk

vedrører post fra offentlige myndigheder.

– og derudover udvikles apps, så man også kan læse sin digitale
post på mobil og tablet.
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Digital Post er de offentlige myndigheders fælles
it-system, der gør det muligt at kommunikere sikkert
med borgere, virksomheder og andre myndigheder.
Borger
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Nye muligheder for virksomheder
med afhentningssystemer
Med det nye Digital Post får virksomheder en bedre løsning,

For virksomheder med afhentningssystemer (også kaldet

som giver et større overblik over den digitale post fra offentlige

modtagersystemer) vil det nye Digital Post gøre det nemmere

myndigheder.

at håndtere og fordele posten i egne systemer, fordi den
opmærkes med flere metadata, som fx p-nummer.

Har din virksomhed et afhentningssystem?

Opmærkningen med metadata betyder, at afhentnings-

Hvis du eller dine medarbejdere ikke læser virksomhedens

systemet bedre kan sættes op til at fordele posten automatisk

digitale post på Virk eller i e-Boks, har I et afhentnings-

til rette modtager.

system. Hvis du er i tvivl i om, hvorvidt din virksomhed har
et afhentningssystem, kan du se virksomhedens Digital

For virksomheder, der henter posten hjem i egne it-systemer,

Post-opsætning på Virk eller i e-Boks. Det er virksomhedens

er der en omstillingsopgave i forbindelse med overgangen til

NemID-administrator, der kan tilgå siden.

det nye Digital Post.
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Omstillingsopgaven for virksomheder
med afhentningssystemer
Da Digitaliseringsstyrelsen udvikler en ny Digital Post-løsning, skal

Det gør du ved at gå i dialog med jeres it-leverandør om at

du sørge for, at din virksomheds afhentningssystem er sat op til

udvikle integration til den nye Digital Post-løsning. Hvis din

at hente post fra den nye løsning, når den er klar i august 2021.

virksomhed også modtager post fra private afsendere (som
fx banker og forsikringsselskaber) i e-Boks i dag, skal du være
opmærksom på, at afhentningssystemet stadig skal være
integreret med e-Boks.
Der findes forskellige typer afhentningssystemer, og
omstillingsopgaven kan derfor variere. Når din virksomheds
afhentningssystem omstilles til at hente jeres post i den nye
Digital Post-løsning, kan jeres post fra august 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.
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I dag

Post fra private afsendere, som
fx banker og forsikringsselskaber

Fra august 2021

Post fra oﬀentlige
myndigheder

e-Boks

Post fra private afsendere, som
fx banker og forsikringsselskaber

Post fra oﬀentlige
myndigheder

e-Boks
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Virksomheders afhentningssystem

Virksomheders afhentningssystem

Medarbejder

Medarbejder

Medarbejder

Medarbejder

Medarbejder

Medarbejder

Fremover skal virksomhedens afhentningssystem hente digital post fra de offentlige
myndigheder fra den nye Digital Post-løsning. Hvis man også modtager post fra private
afsendere i e-Boks i dag, skal man fortsat hente post fra e-Boks.
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Hvad betyder det
for din virksomhed?
For at få overblik over din virksomheds omstillingsopgave
frem mod lanceringen af det nye Digital Post i august 2021
bør du allerede nu gøre dig følgende overvejelser:

Afklar, om I har et afhentningssystem

Vurdér jeres omstillingsopgave

Stil dig selv følgende spørgsmål: Læser vi i dag posten på Virk

Hvis din virksomhed har et afhentningssystem, skal du først og

eller i e-Boks? Hvis I ikke læser posten på Virk eller e-Boks, så

fremmest vurdere omfanget af jeres omstillingsopgave. Det kan

har I et afhentningssystem. Start med at tale med jeres it-afdeling

du fx gøre ved at kontakte jeres it-leverandør og sammen med

eller it-leverandør om, hvordan I modtager digital post i dag.

leverandøren vurdere, hvordan omstillingsopgaven ser ud for jer.
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Sådan kommer din
virksomhed i gang
Der kan være forskellige typer af afhentningsssystemer og omstillingsopgaven kan derfor variere. Derfor anbefaler vi, at du allerede nu går
i dialog med din virksomheds leverandør af systemet.

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 Postopsætning på Virk eller i e-Boks.

August 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 på om det nye Digital Post og omstillingsopgaven
på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside eller på Virk.dk
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Læs mere
Du kan læse mere om det nye Digital Post og
omstillingsopgaven på virk.dk og digst.dk
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