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Arbejde med Indbakke og arkiv 
Sådan får du vist din post 

1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv. 
2. Vælg den mappe, som indeholder den post, du ønsker at få vist, ved at klikke på 

mappenavnet i oversigten over arkivmapper. 
3. Klik på den ønskede meddelelse. 

Åbne, flytte, slette og omdøbe post 
Når du har klikket på Indbakke og arkiv fanen får du vist din indbakke. I venstre side ser du 
mappetræet - en oversigt over system-, søge- og arkivmapper. Du ændrer visningen af post og 
dokumenter ved at klikke på ønsket søgning eller mappe, og du kan samme sted altid finde tilbage til 
indbakken. 

Over post-/dokumentlisten finder du postfunktionerne. Herfra kan du slette, omdøbe og flytte post. 
Det er også her du kan skrive en ny post, du vil sende til en offentlig modtager, hvis du har tilmeldt 
dig offentlige myndigheder.  

Åbne og læse post 

• Vælg mappen, som indeholder det dokument, du ønsker at læse fra mappetræet. 
• Klik på dokumentet du vil se. 

Omdøbe post 

• Vælg fanebladet Indbakke og arkiv 
• Vælg mappen, som indeholder dokumentet, du ønsker at omdøbe 
• Marker den post, du ønsker at omdøbe 
• Vælg Omdøb under Flere dokumentfunktioner 
• Omdøb her posten og tryk på OK 

Flytte post/dokumenter 

Du kan flytte post eller dokumenter fra én mappe til en anden på to måder: 

Enten 

• Vælg mappen, som indeholder den post/dokument du ønsker at flytte 
• Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte 
• Klik på knappen Flyt 
• Vælg i listen Placering, hvilken mappe du ønsker, dokumenterne flyttet til 
• Klik på OK for at gennemføre flytningen 

Eller 
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• Vælg mappen, som indeholder den post/dokumentet du ønsker at flytte 
• Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte 
• Hold musen nede mens du trækker dokumenterne til den mappe, du ønsker dem flyttet til 
• Slip dokumenterne for at gennemføre flytningen 

Bemærk at du kan oprette en ny mappe i forbindelse med flytningen. 

Slette post/dokumenter 

Fra listen over dokumenter og bilag kan du slette dokumenter. 

• Vælg den mappe, som indeholder det eller de dokumenter, du ønsker at slette 
• Marker det eller de dokumenter, du ønsker at slette 
• Klik på Slet 
• Klik på OK for at bekræfte sletningen 

Når du vælger at slette post, flyttes de valgte emner til papirkuven, hvorfra de slettes permanent efter 
30 dage. Fortryder du at have slettet en bestemt meddelelse, skal du inden 30 dage flytte meddelelsen 
fra papirkurven til en anden mappe. Slettes post fra papirkurven, vil dette være permanent og posten 
vil ikke kunne genskabes. 

Gem kopi af post lokalt 
Du kan gemme en kopi af et dokument du har modtaget eller et af dine egne dokumenter du har 
importeret, lokalt på din computer. 

• Vælg fanebladet Indbakke 
• Vælg den eller de dokumenter du ønsker at gemme en lokal kopi af 
• Du får nu vist en ny side, med de valgte dokumenter. 
• For hvert dokument klik gem til højre for dokumentnavnet 
• Klik Tilbage for at afslutte funktionen og returnere til mappen 

Bliver du spurgt, om du ønsker at åbne eller gemme dokumentet, skal du vælge at gemme 
dokumentet på din pc. 

Oprette og vedligeholde mapper 
Anvendelse af arkivmapper 

Man kan oprette egne mapper og anvende disse til arkivering af modtaget post og dokumenter man 
har importeret. Anvendelsen af mapper kan hjælpe med organiseringen, og særligt for større 
virksomheder, hvor der er flere brugere og eller flere produktionsenheder, differentieret adgang, mv. 
spiller mapperne en vigtig rolle ved tilrettelæggelsen. 

Der kan oprettes et vilkårligt antal mapper og der kan oprettes hierakier af mapper og dermed kan 
man opbygge præcis den struktur der passer til organisationen. Mapperne anvendes i forbindelse med 
arkiveringsregler. Man kan således tilrettelægge modtagelse og automatisk fordeling via 
mappestruktur og regler.  
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Adgangen til mapperne kan begrænses. Opsætningen af mappeadgange er betinget af hvilken 
overordnet opsætning man har valgt - Standard eller udvidet og dermed hvilke roller der kan tildeles 
den enkelte bruger. Læs mere om roller og overordnet opsætning.  

Oprettelse og administration af mapper 

I indbakken finder du mappefunktionerne samlet i menu-bjælken over mappe hierakiet. Hold 
markøren over Mappefunktioner så kan du se mappefunktionerne i menuen: 

• Ny Mappe/undermappe 

Opret en ny mappe. Som en del af oprettelsen vælges hvor i hierakiet mappen skal oprettes.  

• Flyt Mappe 

Flyt en mappe til en anden placering i mappehierakiet.  

• Slet Mappe 

Slet en mappe. Mappen (eller undermapper) må ikke indeholde dokumenter.  

• Omdøb Mappe 

Omdøb en mappe  

• Kopier mappestruktur 

Kopier hieraki af undermapper uden indhold til en anden mappe.  

Opret Mappe 

• Vælg Opret ny mappe/undermappe under Flere mappefunktioner 
• Indtast et navn på mappen i feltet Navn 
• Vælg i listen Placer mappen under hvor mappen skal placeres, hvis denne skal være 

undermappe til en eksisterende 
• Tryk på knappen OK 

Omdøb Mappe 

• Vælg Omdøb en mappe under Flere mappefunktioner 
• Vælg i listen Arkivmappe den mappe, som du ønsker at omdøbe 
• Indtast et nyt navn til mappe i feltet Nyt navn 
• Klik på OK 

Flyt Mappe 

• Vælg Flyt en mappe under Flere mappefunktioner 
• Vælg i liste Arkivmappe den mappe, som du ønsker at flytte 
• Vælg i listen Placering under, hvor du ønsker, mappen skal flyttes hen 
• Klik på OK 
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Slet Mappe 

• Vælg Slet en mappe under Flere mappefunktioner 
• Vælg i listen Arkivmapper hvilken mappe, som skal slettes 
• Klik på OK 

Bemærk den valgte arkivmappe kan kun slettes, hvis den eller eventuelle undermapper ikke 
indeholder dokumenter. 

Kopier mappestruktur 
Med Kopier en mappestruktur kan du på en enkel måde kopiere en allerede oprettet 
mappestruktur. 

1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv 
2. Vælg Kopier en mappestruktur under Flere mappefunktioner 
3. Vælg i listen Kopier strukturen fra mappe den mappe, hvor du vil kopiere strukturen af 

undermapper fra 
4. Vælg i listen Kopier strukturen til hvor du vil kopiere strukturen til 
5. Klik på OK 

Arkivering af post efter regler 
Du kan oprette arkiveringsregler for din post, som forenkler administration og overblik af din 
indbakke. Regler kan oprettes, så de gælder for alle dokumenter eller for specifikke afsendere. F.eks. 
kan du vælge at arkivere al post fra en bestemt myndighed eller virksomhed ned i en specifik mappe.  

Arkiveringsregler kan opsættes, så arkivering sker automatisk, når posten modtages, eller manuelt fra 
indbakken, når du klikker på Arkivér. 

Automatisk: 

• Vælg fanebladet Indstillinger i øverste højre hjørne 
• Vælg menupunktet Regler i venstre side 
• Vælg hvilken type regel du vil oprette 

a. Opret generel regel 
b. Opret afsenderspecifik regel 

Hvis man vælger at oprette en generel regel, gælder regelen for alle afsendere.  

Manuel: 

• Vælg fanebladet Indbakke og arkiv 
• Marker det eller de dokumenter, du ønsker at arkivere 
• Tryk Arkivér 

Dokumenterne flyttes nu til den mappe arkiveringsreglen angiver. 
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Importer egne dokumenter 
Du kan importere dokumenter til din indbakke eller anden mappe. Det kan f.eks. være kvitteringer, 
skøde, ansættelsesdokumenter eller andre dokumenter du har digitalt eller har indskannet og som du 
ønsker at opbevare sikkert. I en juridisk sammenhæng, vil de importerede dokumenter svare til en 
fotokopi. 

• Vælg fanebladet Indbakke 
• Vælg den mappe hvor dokumentet eller dokumenterne skal placeres 
• Vælg Anbring egne filer i mappen under menupunktet Flere 
• Vælg op til fem dokumenter og klik Ok 

Du vil nu få vist indholdet af mappen du valgte, inklusive de nye, importerede dokumenter 

Bemærk den samlede størrelse på de valgte filer må ikke overstige 50 MB, samt at du maksimalt har 
50 MB til rådighed for egne dokumenter - modtaget post medregnes ikke.  

Attentionformat i arkiveringsregler 
Attentionformatet kan anvendes til at støtte fordelingen af den digitale post i en virksomhed. 
Baggrunden for attentionformatet er som navnet antyder, den måde man skriver adresser på kuverter, 
med eksempelvis "Att.: S. Poulsen" for at tilkendegive at brevets modtager er S. Poulsen. 
Attentionformatet indeholder i øjeblikket P-Nummer. Det vil sige at det er muligt at angive en 
produktionsenhed som modtager. Og det er således muligt at oprette en arkiveringsregel baseret på 
P-Nummer. På den måde kan modtaget digital post hvor P-nummer er indeholdt i attentionformatet, 
flyttes til en specifik mappe på baggrund af P-nummeret.  

 

Vær opmærksom på at det er frivilligt for afsender om de vil medsende et P-nummer. Man kan 
derfor ikke regne med at P-nummeret er indeholdt i post man modtager.  
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Adgang ved konkurs, ophør eller dødsfald 
Hvis en virksomhed er under konkurs, bliver både læse- og administratoradgangen til virksomhedens 
digitale postkasse blokeret. Blokeringen sker på baggrund af opdatering i CVR-registeret. Når 
virksomheden ikke længere står anført som konkurs i CVR-registeret, hæves blokaden. Kuratorer 
kan få adgang til konkursboets e-Boks og Digital Post, ved at fremsende anmodning vedlagt 
nødvendig dokumentation. Anmod om adgang via www.virk.dk 

Administration af tilmeldinger til afsendere 
Om tilmelding af post fra afsendere 
Tilmelding er din registrering af at du ønsker at modtage post fra en given afsender. Det kan være en 
virksomhed eller en offentlig myndighed. Tilmeldingssystemet indeholder alle afsendere - dvs. alle 
der vil/har mulighed for at sende post digitalt. For den enkelte afsender er der en eller flere typer af 
post man kan modtage. 

Eksempler på meddelelsetyper: 

• En Bank 

Kontoudtog og Meddelelse om overførsel  

• En kommune 

Meddelelser om sygedagpenge  

• En Styrelse 

Indkaldelse til periodisk syn  

De forskellige typer fra en afsender anvendes til at skabe struktur og overblik. En afsender vil 
løbende tilføje typer, hvilket også er et udtryk for at du ikke nødvendigvis kan modtage al post fra en 
afsender, digitalt.  

Du kan også blive tilmeldt modtagelse af post fra en afsender inddirekte. Er du f.eks kunde i et 
forsikringsselskab, kan du blive bedt om at anerkende at du vil modtage post digitalt, via 
forsikringsselskabets hjemmeside. 

Når du tilmelder dig en afsender, får pgl. afsender automatisk besked og begynder dermed at sende 
post digitalt. 

Automatisk tilmelding af offentlige afsendere 
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Det er som udgangspunkt dig der vælger at tilmelde dig modtagelse af post fra en given afsender. 
Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og 
virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post 
bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen 
til at ske den 1. november 2014. 

Det betyder at din virksomhed automatisk bliver tilmeldt alle offentlige myndigheder, og du skal 
dermed sikre at du får etableret rutiner omkring gennemgang, fordeling etc. af den post der fra 1. 
november vil blive sendt digitalt. Det er ikke bare kvitteringer og forskellig information der sendes 
digitalt fremover, afgørende dokumenter der kræver handling fra virksomhedens side vil også blive 
sendt digitalt. Du kan læse mere om gode råd i forbindelse med øget anvendelse af post sendt 
digitalt, implementering af rutiner i den enkelte virksomhed, mv. på 
Digitaliseringsstyrelsens/Erhvervsstyrelsens hjemmesider. 

Sådan tilmelder du post fra en afsender 
Du kan tilmelde dig nye afsendere eller yderligere meddelelsestyper fra afsendere du allerede er 
tilmeldt. Din accept af at modtage post digitalt fra en afsender er et grundlæggende vilkår og sker 
enten gennem automatisk tilmelding til offentlige myndigheder, inddirekte gennem virksomheder du 
er kunde hos eller ved at du selv foretager tilmelding her. Tilmelding gør du på følgende måde: 

• Vælg fanebladet Tilmeldinger 
• Søg her efter afsenderen eller vælg en kategori fra oversigten 
• Find og vælg den afsender, du ønsker at tilmelde, ved at klikke på afsenderen 
• Du får nu vist afsenderen og evt. meddelelsestyper 
• Vælg og klik Ok for at bekræfte tilmeldingen. 

Du har nu tilmeldt dig modtagelse af post digitalt fra pgl. afsender. Gentag proceduren for alle de 
afsendere du gerne vil tilmeldes. 

Oversigt over tilmeldinger 

Når du går ind på fanen Tilmeldinger kan du klikke på Mine tilmeldinger for at få vist en oversigt 
over hvilke afsendere du er tilmeldt og dermed modtager post digitalt fra. 

Bemærk! Der kan være afsendere som kræver at tilmelding sker via dem og ikke her på siden. Det 
vil du få besked på når du forsøger at tilmelde dig til afsenderen og du må herefter kontakte 
afsenderen for at få oplyst hvordan tilmelding skal ske. 

Framelding af post fra en afsender 
Du kan framelde modtagelse af post fra en afsender - enten alt fra afsenderen, eller en eller flere 
specifikke meddelelsestyper. Du skal være opmærksom på at der kan være tilmeldingstyper du ikke 
kan framelde. De er obligatoriske, og du vil ikke se dem som meddelelsestype under pågældende 
afsender. Det kunne f.eks. være lønsedler. 

• Vælg fanebladet Tilmeldinger 
• Klik på Frameld ud for den afsender, du ikke ønsker digital post fra 
• Marker alle eller kun de typer af post, du ikke ønsker at modtage digitalt 
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• Klik på OK for at bekræfte frameldingen. 

Bemærk! Der kan være afsendere som kræver at framelding sker via afsenderen og ikke her på siden. 
Det vil du få besked på når du forsøger at framelde dig afsenderen og du må herefter kontakte 
afsenderen for at få oplyst hvordan framelding skal ske. 

Framelding af offentlige myndigheder 

Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og 
virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post 
bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen 
til at ske den 1. november 2014. Dette betyder at du ikke kan framelde offentlige myndigheder - du 
er forpligtet til at kunne modtage post digitalt fra det offentlige. Der er dog regler for generel 
fritagelse fra modtagelse af post digitalt. LINK: Læs mere om fritagelse. 
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Indstillinger for Indbakke og arkiv 
Administration af brugere 
Under brugerstyring kan man oprette og administrere brugere. Brugerne kan enten oprettes direkte, 
eller på baggrund af en anmodning fra en bruger. Du finder brugerstyring under 
Indstillinger/brugere. 

Hvis der er brugere der har anmodet om adgang, vil de fremgå af en liste øverst i funktionen. Disse 
kan enten accepteres ved at klikke opret eller afvises ved at klikke afvis.Vælger man oprettelse, 
kommer man til funktionen Opret bruger med alle oplysninger udfyldt. Når oplysningerne er 
verificeret og korrekt adgang er valgt, klikkes ok og brugeren er nu oprettet. 

For at kunne oprette en bruger skal følgende oplyses: 

• Brugerens e-mailadresse og medarbejdercertifikat 
• Brugerens rolle 
• Om brugerens adgang skal være aktiv fra oprettelsestidspunktet 

Oprettelsen 

• Vælg Opret bruger 
• Tilføj medarbejdercertifikat og indtast brugerens e-mailadresse 
• Vælg om brugerens adgang skal være aktiv 
• Vælg hvilken rolle brugeren skal tildeles. 
• Klik på Ok 

Rediger brugers oplysninger 

• Klik på navnet for den bruger du vil redigere 
• Rediger medarbejdercertifikat, e-mailadresse, rolle, mv. 
• Klik på Ok  

Sletning af bruger 

Sletning af brugere foretages også under brugerstyring. Ud for den enkelte bruger finder du 
funktionen slet. Inden sletning foretages, bliver du bedt om en bekræftelse på at du vil slette brugere.  

Anvendelse af certifikat 

For at oprette en bruger, skal du have brugerens certifikat tilgængeligt. Det er et 
medarbejdercertifikat, udstedt af Nets DanID. Din virksomhed har en udpeget person som har 
ansvaret for at administrere virksomhedens certifikater. Denne person kaldes en "LRA". Du kan 
spørge jeres LRA hvis du er i tvivl om anvendelse af certifikater i forbindelse med brugeroprettelse  
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Administration af arkiveringsregler 
For at forenkle administration af den post du modtager, kan du oprette arkiveringsregler, der flytter 
post fra indbakken til andre mapper. Eksempelvis kan du oprette en regel, der arkiverer alle 
dokumenter fra en bestemt myndighed, fra indbakken til en mappe, du opretter til det særlige formål. 

Det er også arkiveringsregler, du skal anvende i en virksomhed, hvor der er flere brugere, 
postfordeling og differentieret adgang. Arkiveringsreglerne kan bruges sammen med 
attentionformatet, hvor myndigheder kan sende en post til en virksomhed og angive et specifikt p-
nummer i attentionformatet. 

Arkiveringsregler kan oprettes som en generel regel, der gælder for alle dokumenter eller som en 
specifik regel, der gælder for én bestemt afsender. Arkiveringsregler kan opsættes til automatisk 
udførelse på det tidspunkt posten modtages, eller manuel udførelse fra indbakken.  

Oprettelse af regler 

Arkiveringsregler oprettes under indstillinger. Der er et antal trin du skal tage stilling til i forbindelse 
med oprettelse: 

Vælg hvilken type regel du vil oprette  

1. Opret generel regel (denne regel gælder for alle afsendere) 
2. Opret afsenderspecifik regel (denne regel gælder for en bestemt afsender) 

Generel regel  

1. Vælg evt. attentiontype 
2. Hvis attentiontype er valgt, skriv attentionværdi 
3. Vælg den mappe, som posten skal arkiveres i 
4. Vælg om posten skal arkiveres automatisk eller manuelt 
5. Tryk OK 

Afsendespecifik regel  

1. Fremsøg den afsender, du ønsker at oprette en regel for 
2. Vælg den specifikke post fra afsenderen, som reglen skal gælde for 
3. Vælg evt. attentiontype 
4. Hvis attentiontype er valgt skriv attentionværdi 
5. Vælg den mappe, som posten skal arkiveres i 
6. Vælg om posten skal arkiveres automatisk eller manuelt 
7. Tryk OK 

Eksempler på oprettelse af regler 

Oprettelse og vedligeholdelse af regler foretages under indstillinger / regler: 

Eksempel 1: Oprette en generel regel der gælder for alle afsendere.  
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• Klik på knappen Opret generel regel 
• Vælg evt. p-nummer i Attentiontype og angiv et specifikt p-nummer i Attentionværdi 
• Angiv den mappe, posten skal arkiveres i 
• Angiv om arkiveringen skal ske automatisk, når posten ankommer eller manuelt når bruger 

klikker på ”Arkivér” i Indbakken 
• Klik OK 

Reglen er nu oprettet og gælder for alle afsendere. Hvis du har angivet et p-nummer, som en del af 
reglen, vil kun meddelelser der indeholder det specifikke p-nummer blive flyttet som følge af reglen. 

Eksempel 2: Oprette en regel for en bestemt type dokumenter fra en specifik afsender 

Hvis du vil oprette en regel, der gælder for en specifik afsender.  

• Klik på Opret afsenderspecifik regel 
• Fremsøg afsenderen ved hjælp af søgefeltet 
• Klik den specifikke afsender 
• Vælg den meddelelsestype, reglen skal gælde for 
• Angiv den mappe, posten skal arkiveres i 
• Angiv om arkiveringen skal ske automatisk, når posten ankommer eller manuelt når bruger 

klikker på "Arkivér" i Indbakken 
• Klik OK 

Redigering af regler 

Efterhånden som du opretter arkiveringsregler, vil du få en oversigt over oprettede regler under 
Indstillinger/Regler. Under hver regel har du to funktioner: Rediger og Slet 

Hvis du ønsker at ændre en regels betingelser, klikker du Rediger ud for den specifikke regel, 
ændrer betingelserne som ønsket og klikker Ok. Reglen er nu opdateret og vil virke med de nye 
betingelser. 

Ønsker du at slette en regel, klikker du Slet under den specifikke regel, derefter Ok. Reglen er nu 
slettet. 
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Mere om funktionalitet og brugerroller 
Brugerroller og -rettigheder 

Løsningen kan opsættes i to udgaver: Standard- eller udvidet funktionalitet. Hvilken udgave, 
I bør vælge, afhænger af, hvor detaljerede brugerroller og rettigheder, I ønsker.  

 

Standardfunktionalitet anvendes typisk af en lille/mellemstor virksomhed, hvor alle brugere 
må læse og besvare al post. Her er administrationen enkel og der er færre brugerroller til 
rådighed. 

Udvidet funktionalitet anvendes typisk af en større virksomhed, hvor det er nødvendigt at 
skelne mellem, hvem der må læse og besvare hvilken post. Her er det nødvendigt med flere 
brugerroller og mulighed for at tildele mere nuancerede rettigheder til brugerne. Opsætning 
og administration af den udvidede funktionalitet er lidt mere omfattende og kompleks og 
kræver dermed lidt flere overvejelser i forbindelse med opsætningen. 

De helt overordnede forskelle på standard- og udvidet funktionalitet: 
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Konsekvenser ved at skifte mellem standard og udvidet 
funktionalitet 
Ved skift fra udvidet til standardfunktionalitet, er der følgende umiddelbare konsekvenser: 

• Brugerprofiler med rollerne Postfordeler med læseadgang og uden læseadgang slettes. 

Brugerprofiler med rollerne Postfordeler med læseadgang eller Postfordeler uden læseadgang 
slettes og brugeren kan ikke længere logge ind i virksomhedens digitale postkasse. 

• Alt indhold i de individuelle mapper "kladder" og "papirkurv" slettes. 

Ved standardfunktionalitet har virksomheden fælles "kladder" og "papirkurv"-mapper for alle 
brugere. 

• Indhold i individuelle "sendt post" mapper bibeholdes. En administrator med fuld 
adgang kan efterfølgende omplacere og læse disse meddelelser. 

En administrator med fuld adgang kan efterfølgende omplacere og læse disse meddelelser. 

• Alle almindelige postbrugere med adgang til udvalgte mapper ændres så de opnår 
adgang til alle mapper. 

Opsætning af mappeadgange slettes. De skal opsættes på ny ved skift tilbage igen. 

• Indstillinger vedrørende besked om ny post slettes. 

Ved standardfunktionalitet kan man ikke få besked om ny post på mappeniveau. I stedet får 
op til to faste brugere som udgangspunkt besked ved ny post fra alle afsendere. Hvis man 
ikke ønsker beskeder om specifik post, kan man afmelde post fra bestemte afsendere. 

Ved skift tilbage til udvidet funktionalitet skal indstillinger om ny post opsættes på ny. 

• Et LRA certifikat giver adgang til virksomhedens digitale postkasse. 

Alle i jeres virksomhed, der har et LRA certifikat, har nu adgang. 
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Konsekvenser ved skift til udvidet funktionalitet 
Ved skift fra standard- til udvidet funktionalitet, er der følgende umiddelbare konsekvenser: 

• Et LRA certifikat giver ikke længere adgang til virksomhedens digitale postkasse. 

I forbindelse med skiftet får du rollen "Administrator uden mappeadgang". Efterfølgende kan 
andre med et LRA certifikat ikke logge på. Det er dit ansvar at oprette andre administratorer 
for at sikre, at jeres virksomheds adgang ikke bliver blokeret. Bemærk! Det vil være 
forbundet med betaling at få reetableret adgangen. 

• Eksterne brugere som har adgang slettes. 

Efterfølgende vil de ikke have adgang til jeres post fra deres egen digitale postkasse. 

• Alt indhold i mappen "kladder" og "papirkurv" slettes. 

Ved udvidet funktionalitet får alle brugere deres egne individuelle "kladder" og "papirkurv"-
mapper. 

• Indholdet i "sendt post" vil fortsat være tilgængeligt for en administrator via den nye 
mappe "Tidligere sendt post". 

En administrator med adgang kan omplacere og læse post. 
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Få besked når der modtages ny post 
For at sikre at den post der modtages, også bliver læst, sendes der besked når der modtages ny post. 

Muligheder og opsætning er bestemt af, om din virksomhed benytter standardfunktionalitet eller 
udvidet funktionalitet. 

Som udgangspunkt sendes der altid besked, når der kommer ny post i indbakken. Besked om ny post 
i indbakken sendes til den eller de e-mailadresser, der er angivet under 
Indstillinger/Profiloplysninger. Der kan angives to e-mailadresser og der er dermed to i 
organisationen der kan blive advideret om ny post. 

Hvis din virksomhed har valgt at benytte udvidet funktionalitet, er det muligt at knytte advisering til 
den enkelte mappe. Det er således muligt at definere to e-mailadresser, for den enkelte mappe og 
adviseringen kan således kombineres med fordeling og arkiveringsregler. Hvis man eksempelvis 
beslutter at bestemte meddelelsestyper skal behandles af en specifik person i virksomheden, opretter 
man en mappe til denne type meddelelser og opretter herefter en arkivregel der sørger for at 
modtaget post af den specifikke meddelelsestype, flyttes til den oprettede mappe. Brugeren der skal 
behandle posten gives adgang til mappen og der opsættes advisering ved at knytte vedkommendes e-
mailadresse til mappen. 

Kombineret med de nye regler, der automatisk kan flytte post til bestemte mapper, kan I nu opsætte 
et detaljeret system for hvem, der får besked om ny post. Skal én person have besked om ny post fra 
Skat og en anden om ny post fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, er det nu muligt. 

Opsætning af e-mailadresser 

Standardfunktionalitet: 

Når du modtager ny post, kan du få sendt besked herom til to forskellige e-mailadresser. 

• Vælg fanebladet Indstillinger 
• Du får vist profiloplysninger 
• Klik på Ret oplysninger 
• Angiv en eller to e-mailadresser, hvortil du ønsker at få sendt besked om ny post 
• Klik påGem profiloplysninger 

Som nævnt ovenfor, gives der nu besked om ny post i indbakken, uanset hvilken afsender det 
kommer fra. Når standardfunktionalitet benyttes, kan man vælge ikke at modtage besked vedrørende 
bestemte meddelelsestyper fra den enkelte afsender. Læs mere om afmelding af besked om ny post 

Udvidet funktionalitet: 

Hvis din virksomhed har valgt at benytte udvidet funktionalitet, er det muligt at udpege hvilke 
brugere, der skal have besked, når der kommer ny post i bestemte mapper. 
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Man kan på denne måde tilrettelægge postmodtagelse, fordeling og behandling præcis som det passer 
virksomheden. Skal én person i økonomiafdelingen behandle meddelelser fra SKAT og en anden 
person på lageret, meddelelser fra Trafikstyrelsen, oprettes mapper, adgang, arkiveringsregler og 
advisering som understøtter præcis det scenarie. 

Sådan fungerer det (eksempel med ny mappe): 

• Vælg fanebladet Indbakke 
• Vælg Opret ny mappe fra mappefunktioner over mappehierarkiet 
• Angiv mappenavn og placering 
• Angiv en eller to to e-mailadresser, der skal modtage besked, når der kommer ny post i 

mappen. 
• Klik på Ok for at oprette mappen 

I eksemplet ovenfor er angivelse af e-mailadresser vist i forbindelse med oprettelse af en ny mappe. 
Ved opsætning af e-mailadresser på eksisterende mapper skal man redigere den mappe man vil 
opsætte besked advisering på.  

• Vælg fanebladet Indstillinger 
• Vælg Besked om ny post i menuen i venstre side 
• Der vises nu en oversigt over alle mapper hvor du kan se hvilke der har e-mailadresser 

tilknyttet 
• Klik Rediger ud for den mappe du vil ændre 
• Angiv en eller to to e-mailadresser, der skal modtage besked, når der kommer ny post i 

mappen. 
• Klik på Ok for at afslutte redigering af mappen 
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Afmeld besked om ny post 
Opsætning af besked om ny post er bestemt af, om din virksomhed benytter standardfunktionalitet 
eller udvidet funktionalitet. Som udgangspunkt sendes altid besked, når der kommer ny post i 
indbakken. Besked om ny post i indbakken sendes til den e-mailadresse, der er angivet under 
Indstillinger, Profiloplysninger.  

Standardfunktionalitet: 

Det er muligt at afmelde besked om ny post for bestemte typer af post. Det gør det muligt for jer kun 
at modtage besked om det, I er interesserede i.  

Sådan gør du: 

• Gå til Indstillinger 
• Vælg Besked om ny post 
• Klik på Afmeld besked om ny postfra bestemte afsendere 
• Fremsøg den afsender, du vil afmelde besked om ny post fra 
• I oversigten over meddelelsestyper, fjern markeringen for de typer du ikke ønsker at blive 

adviseret om. 
• Klik Ok 

Udvidet funktionalitet: 

Afmelding af besked om ny post, når man anvender udvidet funktionalitet sker ved at redigere 
indstillinger for den enkelte mapper og fjerne evt. e-mailadresser der er konfigureret til at modtage 
besked om ny post i mappen. Besked om ny post er således knyttet til mappen og ikke til afsenderen, 
i modsætning til princippet når man anvender standard funktionalitet. Det vil sige at, hvis man ikke 
ønsker at modtage besked om ny post for bestemte meddelelsestyper (som er en 
konfigurationsmulighed når man anvender standardfunktionalitet), må man oprette en mappe til den 
specifikke meddelelsestype, definere en arkiveringsregel der flytter post af denne meddelelsestype til 
mappen og undlade at opsætte besked om ny post.  

Om at videresende post til e-mailadresse eller 
afhentningssystem 
Den modtagne post kan videresendes til en sikker e-mailadresse, eller hentes af et 
afhentningssystem. 

Vejledningen ”Digital Post – Integration for virksomheder” ligger under videresendelse 

Bemærk at det ikke er muligt at svare tilbage via Digital Post fra det system, som meddelelser 
videresendes eller afhentes til. For at kunne svare tilbage via Digital Post, så skal man logge på 
Digital Post på Virk.dk og svare der fra. 

Videresendelse til sikker e-mail 
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En sikker e-mailadresse kan være en personlig adresse eller en fælles, virksomhedsadresse. Udover 
angivelse af mailadresse, skal der angives et certifikat som skal benyttes i forbindelse med 
videresendelsen. Er det en personlig e-mailadresse, skal brugerens medarbejdercertifikat tilføjes. Er 
det en fælles e-mailadresse, anvendes virksomhedscertifikat. 

 

Det er nødvendigt at benytte certifikatet for altid at kunne identificere e-mailadressen.  

Medarbejdercertifikat og virksomhedscertifikat: 

 

Medarbejdercertifikat (også kaldet MOCES certifikat), er et personligt certifikat der udstedes til en 
medarbejder og er knyttet til virksomheden. Virksomhedscertifikatet (også kaldet VOCES certifikat) 
er virksomhedens certifikat, som anvendes til indlogning og underskrift på en række områder. Mange 
små virksomheder har alene et virksomhedscertifikat. 

Hver virksomhed har en udpeget person som har ansvaret for at administrere virksomhedens 
certifikater. Denne person kaldes en NemID Administrator og administrerer certifikater udstedt af 
DanID. NemID administratoren kan se hvilke certifikater, der er i organisationen ved at logge på 
DanIDs hjemmeside: www.danid.dk/lra 

 

Opsætning af afhentningssystem 

Et afhentningssystem er organisationens eget system, som f.eks. e-mailsystem, 
sagsbehandlingssystem eller et andet fagsystem der opsættes til at få adgang til at hente den 
modtagne post. Det pågældende afhentningssystem tilgår posten via det udstillede REST interface. 
Det kræves således at der etableres integration inden et afhentningssystem kan benyttes. 

 

Vejledningen "Digital Post - referenceimplementation" og ZIP-filen til referenceimplementeringen 
ligger under videresendelse. 



	  
21	  

 

Oprettelse og redigering af afhentningssystem 
Den modtagende post kan afhentes direkte af virksomhedens postsystem eller af et fagsystem, f.eks. 
et sagsbehandlingssystem. Det pågældende system oprettes som afhentningssystem. 

Læs mere om afhentningssystemer i "Om at videresende post til e-mailadresse eller 
afhentningssystem". 

Før oprettelsen 

Følgende oplysninger skal være tilgængelig: 

• Navnet på afhentningssystemet 
• Navnet på kontaktpersonen, der står for drift af systemet i din organisation samt dennes e-

mailadresse og telefonnummer. 
• Det virksomhedscertifikat, som anvendes til at udveksle data mellem din organisation og 

afhentningssystemet. 

Opret afhentningssystem 

• Gå til fanebladet Indstillinger/Videresendelse 
• Klik på Opret afhentningssystem 
• Klik på Gennemse for at vælge virksomhedscertifikat og klik på Tilføj certifikat 
• Indtast afhentningssystemets navn 
• Indtast kontaktpersonen og dennes e-mailadresse og tlf.nr. 
• Klik på Ok 

Redigering af indstillingerne for afhentningssystemet 

Indstillingerne for afhentningssystemet, der henter virksomhedens sikre post kan redigeres under 
fanebladet Indstillinger/Videresendelse: 

• Klik på Ret afhentningssystem 
• Foretag nødvendige ændringer af oplysninger, certifikat, mv. 
• Klik på Ok 

Sletning af afhentningssystem 

Et afhentningssystem kan slettes under fanebladet indstillinger videresendelse, hvor du vælger Slet 
afhentningssystem 
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Videresendelse af posten til en sikker e-mailadresse? 
Der kan opsættes én e-mailadresse, som sikker e-mailadresse. Den modtagne post kan automatisk 
videresendes til denne adresse. Videresendelse af posten til en sikker e-mailadresse foretages under 
fanebladet: Indstillinger/Videresendelse .  

For at kunne etablere videresendelsen skal der opgives e-mailadressen og det certifikat der skal 
anvendes.  

Hvis det er en personlig e-mailadresse, skal brugerens medarbejdercertifikat tilføjes. Er det en fælles 
e-mailadresse tilføjes virksomhedscertifikat.  

• Gå til Indstillinger/Videresendelse  
• Find medarbejdercertifikat eller funktionscertifikat ved at trykke på gennemse  
• Klik på Tilføj certifikat  
• Indtast e-mailadresse  
• Klik Ok  

Opsætningen er nu oprettet og posten videresendes automatisk til den angivne e-mailadresse.  

Ændring af en opsat videresendelse foretages under fanebladet: Indstillinger/Videresendelse:  

• Gå til Indstilinger/Vidersendelse  
• Klik på Ret oplysninger  
• Ret medarbejdercertifikat eller funktionscertifikat ved at trykke på gennemse  
• Klik på Tilføj certifikat  
• Ret e-mailadresse  
• Klik Ok  

Bemærk at det ikke er muligt at svare tilbage via Digital Post fra det system, som meddelelser 
videresendes til. For at kunne svare tilbage via Digital Post, så skal man logge på Digital Post på 
Virk.dk og svare der fra.  

E-mailadressen er ændret og posten videresendes til denne e-mailadresse.  

Ønsker du at fjerne viderestillingen til en sikker e-mailadresse, går du også ind under 
Indstillinger/Videresendelse og vælger Slet videresendelse.  
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Sådan afmelder du e-Boks 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage post i e-Boks, kan du afmelde dig e-Boks. Der er dog visse 
begrænsninger i forbindelse med en eventuel afmelding. 

Afmeldelse af e-Boks 
Afmeldelse af e-Boks og dermed modtagelse af post fra private afsendere som banker, 
forsikringsselskaber etc. kan du foretage under Menu 

• Vælg Menu i øverste højre hjørne og tryk herefter på Indstillinger 
• Vælg Afmeld e-Boks 
• Klik på Bekræft 

Afmelding kan først foretages efter at du har slettet al post fra e-Boks. Husk også at slette posten fra 
papirkurven. 

Bemærk, at der er pengeinstitutter og andre afsendere, som kræver, at du bruger e-Boks som en del 
af en aftale du har med afsenderen. Henvendelser vedrørende dette skal ske til den pågældende 
afsender. 

Afmelding af Digital Post 
Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og 
virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til Digital Post 
skete den 1. november 2013 for alle i Danmark med CVR-nummer. For borgere sker overgangen 1. 
november 2014. Dette betyder, at man efter denne dato ikke kan afmelde sig Digital Post. Du er 
forpligtet til at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. 

Der findes en mulighed for generel fritagelse fra Digital Post. Hvis du til trods for hjælp og 
vejledning ikke kan benytte digital post, kan du blive fritaget ved at møde op personligt på 
borgerservice i den kommune, du bor i. Hvis du lever op til de opstillede kriterier for fritagelse og 
ønsker at blive fritaget, skal du afgive en erklæring om dette på borgerservice. I tilfælde af, at du 
ikke selv kan møde op på borgerservice, vil det være muligt for en anden person, fx en pårørende, at 
afgive erklæringen for dig. 
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Sikkerhed, Internet- og pc-indstillinger 
Om sikkerheden i e-Boks 
I e-Boks er din post beskyttet med en række forskellige komponenter og procedurer, der gør det 
sikkert for dig at bruge løsningen. 

Alle adgangsmekanismer benytter cpr-nr. eller cvr-nr. som identifikation. Det samme gør de 
afsendere, der sender post til dig. Cpr-nr. og cvr-nr. benyttes alene til at logge ind, og til i samarbejde 
med de tilmeldte afsendere at levere post til dig. 

e-Boks anvender et godkendt sikkerhedscertifikat, som er integreret i de fleste browsere. 

Data som bliver sendt til og fra e-Boks krypteres, så andre ikke kan se data. Den sikre forbindelse 
opnås ved brug af sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer), som findes indbygget i alle 
moderne browsere. 

Post i e-Boks opbevares hos KMD, og der er kun ganske få medarbejdere i KMD, der er specielt 
autoriseret til at vedligeholde, rette og teste de pågældende IT-systemer. 

Sådan får du installeret nyeste version af Adobe Reader 
Følg linket og herefter vejledningen på skærmen for at hente og installere nyeste version af Adobe 
Reader. Hvis du har en tidligere version installeret, anbefales det, at du afinstallerer denne først.  

	  


