
Både private og offentlige virksomheder ønsker at 
kommunikationen med kunder og borgere i stigende 
grad foregår digitalt, fordi det både er hurtigere og 
langt mere effektivt end almindelig post. Overgangen 
til digital kommunikation kan være en udfordring for 
virksomheder.  E-mail giver ikke den nødvendige sik-
kerhed, hvis indholdet rummer følsomme data, og 
leveringen til rette person er ikke garanteret. Dertil 
kommer, at det er tidskrævende og besværligt at ved-
ligeholde e-mail adresserne på alle sine kunder. 

Fleksibilitet
Der er et behov for en åben, fleksibel og fælles løsning 
for hele virksomheden baseret på en udbredt infra-
struktur i Danmark til digital kommunikation. 

Med e-Boks kan din virksomhed, ud over at distribuere 
posten, også gøre det muligt for virksomhedens 
kunder at kontakte jer og at svare på dokumenter 
modtaget i e-Boks. Tovejskommunikation i e-Boks er 
en sikker kanal for kommunikation med følsomt 
indhold, som f.eks. CPR-numre eller lignende, ligesom 
svar kan hentes direkte ind i virksomhedens forret-
ningssystemer.

Leveringssikkerhed
e-Boks Tovejskommunikation giver 100 % leverings-
sikkerhed. Desuden opretholdes fortroligheden 
mellem parterne samt integritet i det afsendte og 
modtagne. Derfor er e-Boks Tovejskommunikation 
ideel til at fremsende og modtage f.eks. bindende 
kontrakter forud for aftaleindgåelse, måleraflæsninger 
eller sagsbehandlingskorrespondance.

e-Boks Tovejskommunikation 

FordeLe For aFsendere
•   Mulighed for sikker digital dialog med kunder

•   Autentifikation, integritet og fortrolighed sikret i korrespondancen

•   Optimering af processer gennem integration med egne systemer og tilknytning af metadata

•   Tidsbesparende sagsbehandling

FordeLe For Brugere
•   Mulighed for sikker digital dialog med virksomheder og myndigheder

•   Gratis brug af e-Boks 

•   Overblik over korrespondancehistorik

•   Mulighed for afsendelse af egne filer til afsender

•   Bedre overblik. Alle vigtige dokumenter samlet på ét sted 

•   Sikker og nem adgang direkte på e-Boks.dk ved hjælp af NemID

e-Boks A/S
Tlf: + 45 7021 2400

E-mail: salg@e-boks.dk

e-boks.com
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Integrerbare svar 
Muligheden for at definere en eller flere postkasser 
for din virksomhed gør kommunikationen lettere at 
styre. Det sikrer blandt andet, at kommunikation 
rammer de rette kontaktpunkter i virksomheden,  
og at håndteringen af svar og sagsbehandlingen 
effektiviseres. 

Ud over at gøre din virksomhed kontaktbar via e-Boks, 
så kan postkasserne også muliggøre besvarelse  
af dokumenter, kunderne har modtaget i e-Boks. 
Funktionaliteten kan f.eks. benyttes ved besvarelse af 
feriekort, måleraflæsning eller kilometerafstands-
angivelse. Kundens svarmuligheder konfigureres, så 
der blot skal udfyldes en række relevante felter. Ved 
svarafgivelse havner data automatisk i virksomhedens 
administrative system til videre behandling.

digitale kontrakter
e-Boks Tovejskommunikation rummer ligeledes mulig-
hed for aftaleindgåelser med leverandører og kunder. 
Ved at udnytte svarfunktionaliteten effektiviseres 
arbejdsgangene i forbindelse med aftaledokumenter. 
Modtageren accepterer let aftalen ved at afgive svar i 
e-Boks. 

Kom i gang
Opsætning af dokumenter og strukturering af kunde-
vendte formularer sker i samarbejde med e-Boks. Bru-
gerne bliver præsenteret for udfyldelse af specifikke 
felter eller valg af emne, som sikrer korrekt modtagelse 
i afsenderens administrative systemer. Dermed for-
enkles tunge arbejdsgange omkring behandling af 
svar fra kunder betragteligt.

MuLIgheder Med e-BoKs TovejsKoMMunIKaTIon
•   Fritekstkommunikation mellem afsender og modtager via sikker kanal

•   Kundevendte formularer med strukturerede svarfelter

•   Mulighed for aftaleindgåelser ved svarfunktion på dokumenter

•   Konfiguration og opsætning af postkasser i virksomheden til intern distribution

opsæTnIng aF posTKasser og 
KundevendTe ForMuLarer
•   Eksisterende integration med e-Boks kan 

genbruges i meget høj grad

•   Snitflader stilles til rådighed via REST eller 
S/MIME

•   Svarmuligheder på dokumenter kan  
konfigureres på dokumenttypeniveau

•   Specifikke felter eller valg af emne kan 
sættes op ifm. konfiguration af postkasser

•   Henvendelser og formularer kan dirigeres 
direkte ind på en konkret sag

E-BOKS

BRUGER MODTAGER OG 
BESVARER MEDDELELSEN 

I E-BOKS

DOKUMENT MED 
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FORM

For yderLIgere InForMaTIon KonTaKT e-BoKs på TeLeFon 70 21 24 00  
eLLer på saLg@e-BoKs.dK

en 100% dIgITaL LøsnIng Med 
InTegraTIon TIL egne sysTeMer
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