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Nå målgruppen
Med e-Boks får I direkte adgang til 

5 mio. danskere – over 80% af alle 

danskere over 15 år. 

Giv brugeren overblik
Alle vigtige dokumenter er samlet på ét 

sted, hvor brugeren altid kan finde dem.

Drop de dyre breve
Med e-Boks sparer I op til 80% af 

forsendelsesomkostningerne.

Vi gør det nemt, trygt og

effektivt at kommunikere og

agere i et digitalt samfund.

4



5

Antal nye brugere pr. dag Antal sendte dokumenter Sparede tons papir årligt

Hvad bidrager e-Boks med?

PROFIL

e-Boks tilbyder virksomheder, myndigheder og private en effektiv, sikker og 

brugervenlig platform til digital dialog, forsendelse og opbevaring af vigtige 

dokumenter.

MISSION

e-Boks bidrager til øget effektivisering af offentlige og private virksomheder 

via sikker og effektiv håndtering af digitale dokumenter og tilhørende 

værdiskabende funktionalitet.

1.300 308 mio. +5.082
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• Post Danmark

• Nets

• KMD

• Post Danmark

• Nets

• Bluegarden

• SDC

• BEC

Solidt ejerskab og stærke partnere

EJERE DISTRIBUTØRER PARTNERE
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30.000
afsendere

80%
af alle danskere over 15 år har 

e-Boks

11 mio.
brugere i Norden
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International erfaring og vækst

• e-Boks har mere end 15 års erfaring som leverandør af digital infrastruktur.

• Vi har udviklet løsninger i samarbejde med førende private og offentlige organisationer 

og er valgt som leverandør af offentlig digital post i både Norge og Danmark.

• Mange af Nordens førende banker, forsikrings- og pensionsselskaber har foretrukket 

e-Boks som leverandør og udviklingspartner frem for at satse på egne løsninger.

• e-Boks er markedsleder i Norden og udbygger løbende sin geografiske dækning 

gennem en offensiv vækststrategi.
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e-Boks vokser som kanal
Mere end 30.000 virksomheder og myndigheder anvender e-Boks

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal mio. dokumenter fra afsendere

30819 28 99 133 160 185 205 220 250
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2001 2006 2009 2015

e-Boks lanceres Den første million Eksport 11 mio. brugere

e-Boks åbner i Danmark. 

Målet er 350.000 brugere.

e-boks.dk lanceres med nyt 

design og nye funktioner, og 

e-Boks runder 1 mio. 

brugere.

e-Boks eksporteres til 

Baskerlandet, modtager 

e-handelsprisen 2009, 

vinder udbuddet om Statens 

Dokumentboks og runder 2 

millioner brugere.

e-Boks har mere end 11 

mio. brugere.

e-Boks vinder udbud om 

offentlig digital post i Norge. 

Ny e-Boks lanceres i 

Danmark.
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Trends
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Vores løsninger afspejler tidens 

trends. Digitale løsninger skal 

være personaliserede. Mobile. 

Sociale. Og frem for alt intuitive i 

brug.

Masse Mig Passiv Styrende Arbejde Leg
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Masse Mig

• Husk, at du har fået en 

indkaldelse til bilsyn

• Vi kan se, at du mangler at 

aktivere din e-Boks app

• Vi har fået følgende nye 

afsendere…

Individualiserede løsninger
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Passiv Styrende

• Velkommen til din nye e-Boks, 

Peter. Det kan du med din nye 

e-Boks

• Sådan aktiverer du e-Boks 

app’en

• Sådan laver du arkiveringsregler, 

mapper, m.v.

Gør det nemt at være bruger
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Arbejde Leg

• Flere tilmeldinger udløser en 

belønning

• Ved at sammenligne brugerens 

udnyttelse af

e-Boks med andre profiler, kan 

man belønne forskellige niveauer 

af involvering (fra bronze til guld)

Gør det sjovt at være bruger
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Engagerende univers
Individualisering, interaktion og værdiskabende indhold
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Ny e-Boks

brugergrænseflade

Mobilløsninger

Ny Digital Post 

brugergrænseflade

Integration i 

afsenderportaler

API’er til systemintegration

Handlingsorienterede 

dokumenter

Individuelle budskaber fra 

afsendere i 

adviseringsmails

Push-beskeder

Tovejskommunikation –

individuelle svarblanketter

Multisignering

Personalisering

Big data

Strukturerede data
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Løsninger fra e-Boks



Leg
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Vi sikrer effektive og 

lettilgængelige digitale løsninger 

til alle behov. 

Det er vejen til lavere 

omkostninger og gladere kunder.
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Løsninger fra e-Boks

Portalløsning Digitale lønsedler Digitale underskrifter

Den digitale postboks Tovejskommunikation
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Vi sparer vores kunder for 

portoen. Men den største 

værdiskabelse sker, når I med e-

Boks forbedrer jeres egne 

processer og på den måde sikrer 

en gnidningsløs dialog med jeres 

kunder.
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Teknologi

V
æ
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i

Forretning

Besparelser

Digitalisering af 

arbejdsgange og 

processer

Kanalstrategi
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e-Boks understøtter digitalisering

Arkiv

• Arkivering af data

• Data i struktureret form

Sikker infrastruktur

• Udveksling af data mellem aktører 

og systemer

• Sikker kommunikation

Automatisering

• Understøttelse af interaktion mellem 

virksomheder, myndigheder og 

borgere

• Automatisering af forretnings-

processer i virksomheders kontakt 

med deres kunder 
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e-Boks 

markedsføres

centralt til gavn

for alle afsendere
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Værdi for brugerne
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Vi giver brugerne en sikker, effektiv 

og livslang kommunikations-

og arkiveringsløsning, der kun 

kræver ét login, og som man kan 

logge på fra enhver pc, 

smartphone eller tablet.



• Mange kodeord

• Forskellig politik for dokumenter

• Udfordring når bruger skifter 

selskab

• Kundedokumenter spredt ud på 

mange forskellige portaler

• Besværlig hurtig adgang til 

dokumenter

Uden e-Boks

• Pension

• Bank

• Tele/ Internet

• Kommune

• Stat

• Region

• A-kasse

• Forsikring
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Med e-Boks

• Ét kodeord

• Livslang opbevaring, og mulighed 

for egne dokumenter

• Bruger mister ikke dokumenter, når 

de skifter selskab

• Et samlet overblik

• Let og hurtig adgang til dokumenter

• Pension

• Bank

• Tele/ Internet

• Kommune

• Stat

• Region

• A-kasse

• Forsikring
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Digitale ansættelsesaftaler
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• Som den første virksomhed i Skandinavien har Coop Danmark 

digitaliseret håndteringen af ansættelses-aftaler og andre HR-

dokumenter via e-Boks.

• Mere end 45.000 dokumenter underskrives årligt ved 

ansættelse, tillæg, ændringer eller opsigelse. Fremover signeres 

og opbevares alle dokumenter i  e-Boks. 

• Coop opnår en klar administrativ lettelse ved at undgå at skulle 

pakke, sende, scanne og arkivere kontrakterne.

Johnny Wagner Pedersen,

Rekrutteringschef, Coop

e-Boks er en velkendt og sikker 

kanal til medarbejderne, og 

løsningen giver et centralt overblik 

for hele Coop Danmark
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dokumenter
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• Bankdata tilbyder alle sine 12 bankkunder, deriblandt Jyske Bank 

og Sydbank, at e-Boks kan bruges til digital underskrift af 

bankdokumenter.

• Bankkunder kan nu slippe for at være fysiske tilstede i banken ved 

underskrift af aftaler. Alt kan klares digitalt i e-Boks og sparer både 

kunde og bank tid og besvær.

• Bankrådgivere kan udsende bankdokumenter til underskrift direkte 

fra rådgiver-portal og modtage svar tilbage så snart et dokument 

er underskrevet digitalt.

Ove Vestergaard,

Adm. direktør i Bankdata

Den store brugertilslutning

til e-Boks og de nye muligheder 

for digital underskrift af bank-

dokumenter i e-Boks har 

bekræftet os i, at e-Boks er den 

rette digitaliseringspartner for os
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Digitale feriekort til medarbejdere
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• Dansk arbejdsgiverforening stiller en løsning til rådighed for 

medlemsvirksomheder der kan udsende digitale feriekort til de 

ansatte i deres e-Boks.

• Medarbejderen kan let udfylde sit feriekort på e-Boks.dk og 

sende det retur digitalt til Arbejdsgivernes Centrale Ferie-

register. Herefter udbetales feriepengene automatisk, og 

lønsystemet sørger for at udstede et restferiekort, der lægges i 

medarbejderens e-Boks.

• Alt er samlet i én digital proces, hvor e-Boks benyttes som 

sikkert kanal til tovejskommunikation.

Anne-Lise Heidelberg,

Chefkonsulent i DA

Tidligere skete al dokumentation 

og anmodning om udbetaling af 

feriepenge på trykte formularer, 

der blev sendt frem og tilbage 

med den almindelige brevpost. 

Men fremover sparer vores 

medlemsvirksomheder meget 

administration, fordi håndteringen 

af feriekortet i e-Boks foregår i en 

automatisk proces
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kunder
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• Ca. 630.000 medlemmer er problemfrit overgået til digital 

kommunikation.

• Løsningen er skræddersyet PensionDanmarks eget 

selvbetjeningsunivers. 

• Medlemmer kan også vælge at se al deres kommunikation via e-

Boks.dk. Al kommunikation kan også ses via PensionDanmarks

mobil-app.

• PensionDanmark opnår en årlig besparelser på 6-7 mio. kr. efter 

overgang til digital kommunikation.
Flemming Tovdal Schmidt,

Direktør

PensionDanmark har informeret 

sine 630.000 medlemmer om 

overgangen til elektronisk post, og 

det er faktisk kun 20 medlemmer, 

der har ønsket en anden løsning. 

Samtidig slipper medlemmerne for 

selv at holde styr på 

pensionspapirerne, da det hele nu 

er samlet i e-Boks
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borgere
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• Den private straffeattest er den straffeattest, du som borger kan 

få udleveret med oplysninger om dine egne overtrædelser 

straffeloven, lov om euforisende stoffer og tilhold mv.

• Via Politi.dk eller Borger.dk kan alle borgere nu bestille deres 

egen private staffeattest direkte til levering i deres e-Boks på 5 

forskellige sprog.

• Virksomheder kan også via Politi.dk og virk.dk rekvirere straffe-

og børneattester på medarbejdere til levering i deres digitale 

virksomhedspostkasse. Borgeren giver samtykke til dette via 

tilsendt samtykke-erklæring.
Lars Alexander Borke,

Procesdirektør, Dansk Erhverv

Den elektroniske straffeattest vil 

udgøre en lettelse både for 

arbejdsgiverne og ansøgerne, idet 

parterne nu ikke længere skal 

vente på, at politiet får lavet 

attesten, og at ansøger får 

afhentet attesten på det lokale 

politikontor.
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