
Mange virksomheder møder i disse år kravet om at 
gøre deres forretning mere effektiv og spare penge. 
Samtidig efterspørger kunderne lettilgængelige 
digitale løsninger, der sikrer dem orden og overblik. 
e-Boks tilbyder en unik og omkostningseffektiv 
digital distributionskanal, der sikrer besparelser 
på 80 % på forsendelsesomkostningerne. 

Udfordringen, som danske virksomheder står overfor, 
tvinger de fleste til at finde nye måder at drive deres 
forretning på, så konkurrenceevnen øges, og omkost-
ningerne nedbringes. Mange mødes desuden af 
kravet om at udnytte teknologien bedre og skabe 
innovative løsninger, der skaber effektive arbejds-
gange uden at gå på kompromis med kundeservicen.

e-Boks kan hjælpe med at komme af med omkost-
ningstunge papirprocesser og gøre jeres kundekom-
munikation digital og mere effektiv. Desuden samler 
vi alle vigtige papirer et sted og imødekommer dine 
kunders ønske om let at kunne få overblik over alt, der 
er vigtig i e-Boks. Ud over den traditionelle adgang til 
e-Boks via pc, er det nu også muligt at tilgå e-Boks 
fra mobile enheder via app og mobilt internet.

Digitaliser kundedialogen og spar penge
Som afsender i e-Boks skal du ikke selv håndtere det 
praktiske ved din forsendelse. Sammen med vores 
distributører tilbyder vi en totalløsning, hvor du blot 
skal levere uddata i et aftalt format. Vi klarer resten 
– så dine modtagere får posten på den måde, de 
foretrækker det.

e-Boks gør digital kundedialog let og effektiv
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Tilmelding
Brugerne vælger selv, hvem de vil modtage post fra i 
e-Boks.

Tilmeldingslister
På baggrund af brugernes tilmeldinger genererer 
e-Boks tilmeldingslister for de enkelte afsendere.

Split mellem e-Boks og fysisk post
Tilmeldingslisterne danner baggrund for et split 
mellem forsendelse til e-Boks og fysisk post. Splittet 
kan ske hos afsender eller hos en konverteringspartner.

 Afsendelse
Afsender eller konverteringspartner leverer dokumenter 
til e-Boks med angivelse af modtagere, eventuelle 
bilagsreferencer samt dato for tilgængelighed. Fysisk 
post bliver sendt til de modtagere, der ikke er til-
meldt gennem e-Boks.

Modtagelse
e-Boks sender en mail til modtagerne, når der er ny 
post i deres e-Boks. Brugerne kan se deres post via 
web, mobilweb eller e-Boks app.

Kvittering
Afsender eller konverteringspartner modtager en 
kvittering for de dokumenter, der er leveret og even-
tuelt en fejlliste for post, der ikke kunne leveres.

Tre former for brugertilmelding
Leveringen af dokumenter i e-Boks sker altid på bag-
grund af CPR-nr., CVR.-nr. eller ved hjælp af et kunde-
specifikt bruger-ID.   

•   Standardtilmelding
Brugeren tilmelder sig selv afsenders dokumenter i 
e-Boks, og leveringen sker på baggrund af bruge-
rens CPR- eller CVR-nummer. 

•   Aliastilmelding
Afsender leverer dokumenter til brugere på bag-
grund af afsenders eget unikke ID, for eksempel et 
kundenummer. Tilmeldingen kræver, at brugeren 
tilmelder sig afsenders dokumenter i e-Boks ved at 
angive det kundespecifikke ID sammen med en 
verifikationsnøgle. Oplysningerne findes typisk på 
en regning eller lignende skrivelse fra afsender.

•   Afsenderstyrede tilmeldinger
Afsendere har mulighed for selv at indgå aftaler 
med brugere om levering af dokumenter i e-Boks. 
Det kan eksempelvis indgå i en ansættelsesaftale 
eller vilkår for brug af en given service. Derefter kan 
dokumenter leveres i e-Boks, uden at brugeren selv 
først skal tilmelde sig. 

e-BoKS TilByDer:
•   Besparelse på minimum 80 % i forhold til fysisk post

•   100 % leveringssikkerhed

•   Digital kundedialog med tovejskommunikation

•   Høj kundetilfredshed med et moderne kanalvalg

•   Effektive processer gennem integration med egne systemer

•   Sparet arbejdstid ved at sende fx lønsedler 

Sådan forløber forsendelsen
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