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Platformstanker
Et kig på de følgende sider i dette årsmagasin vil hurtigt afsløre, at det gen-
nemgående strategiske tema i vores forretning lige nu er e-Boks bevægelse fra 
lukket system til åben platform. Det er en vigtig transformation, som vi står midt 
i, og som bliver helt essentiel for det e-Boks, man vil møde i de kommende år.

Vi er i stigende grad blevet bevidste om, at e-Boks er blevet et unikt mø-
dested, hvor afsendere og brugere kan interagere om digitale services. Og 
potentialet i mødestedet rækker langt ud over de services, som vi selv står bag 
– selvom kerneydelsen også fremover er den sikre, digitale kommunikation. 
e-Boks har en kæmpe brugerbase, som kan og vil noget mere med hinanden. 
Vores vigtige opgave i den kommende tid bliver derfor at invitere andre aktører 
ind og hjælpe dem med at udstille digitale tjenester, som gør det endnu bedre 
at være bruger af e-Boks. 

Brugerne vil første gang møde den nye e-Boks-platform, når vi over som-
meren 2018 kommer med en opdateret version af e-Boks-appen. Vi tilbyder 
dog allerede nu et lille smugkig på appen på side 12.

Vi kan se tilbage på et 2017, hvor vi trods massive investeringer i ny udvik-
ling har leveret på både top- og bundlinje. Der er en flot vækst i omsætningen, 
som lander på 192 millioner kroner for 2017, hvilket er cirka 18 millioner mere 
end i 2016. Resultatet før skat bliver knap 20 millioner kroner mod 14 millioner 
kroner i 2016, hvilket vi betragter som tilfredsstillende.

Vigtigst af alt viser tallene for 2017 en sund forretning, hvor kernen med den 
dokumentbaserede forretning præsterer solidt, mens der samtidig løbende ud-
bygges med nye services. Flere af de lanceringer, vi har satset på i de seneste 
år, er i fremgang. Antallet af digitale signeringer er vokset med 39 procent, og 
vi er klar med vores nye betalingsløsning, der vil give brugerne mulighed for at 
betale deres regninger direkte i e-Boks.

Her i 2018 er EU’s nye persondataforordning – GDPR – trådt i kraft. GDPR 
fylder naturligt nok meget i mange virksomheders overvejelser i år, og vi ople-
ver stor interesse for at bruge e-Boks som en platform, hvor kun dernes data 
kan distribueres på sikker vis. Netop sikker kommunikation og håndtering af 
personlige data har fra starten været en grundlæggende del af e-Boks DNA, og 
derfor er vi godt rustet til at hjælpe kunderne med at få styr på denne vigtige 
del af forretningen. 

Vi glæder os til at give dig et indblik i dette og meget andet om e-Boks på de 
følgende sider. God læselyst!

Ulrik Falkner Thagesen 
CEO, e-Boks A/S
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Ulrik Falkner Thagesen
CEO i e-Boks

  Farvel til
postkasselogikken  
    Goddag til
        platformen

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser frem mod et ændret 
e-Boks, som skal forene afsendere, brugere og

services i et nyt univers, hvor nøgleordet er digital
selvbetjening målrettet den enkeltes behov.
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Hvad står øverst på
agendaen i 2018?

Der er to store transformationer i gang i e-Boks lige nu. 
Først og fremmest er vi ved at udskifte hele det tekni-
ske grundlag, vores løsning står på. Vi er på vej væk fra 
mainframe og over på en ny tech stack, og det betyder, 
at vi skal kode alt om. Det er ikke noget, brugeren ser, 
men det er et kæmpe arbejde, som vi forventer at blive 
færdige med inden udgangen af 2018. 

Den anden er en ændring af hele måden, e-Boks er 
bygget op på over for brugerne. Groft sagt har alt, hvad 
vi har lavet indtil videre, været baseret på en ’postkasse-
logik’. Du kan modtage dokumenter, underskrive aftaler, 
betale regninger, uploade egne filer og så videre – og 
hele opbygningen ligner en postkasse eller et e-mail- 
program. Dokumenter vil også være et fundament frem-
over, men det er klart for os, at postkasselogikken ikke 
behøver at være det eneste omdrejningspunkt.

Hvad skal e-Boks så være?
Visionen er, at e-Boks skal bevæge sig hen imod at være 
en platform for mange forskellige former for digitale in-
teraktioner - ikke kun dem, der er relateret til et doku-
ment. Vi forestiller os et fremtidigt e-Boks, hvor brugeren 
har mulighed for at tilvælge en række andre services - 
også nogle, som ikke kommer fra os selv. Konceptet for 
det mere åbne e-Boks, som vi sender ud i beta-version i 
2018, kalder vi e-Boks Plus. Og her ønsker vi at give for-
skellige samarbejdspartnere mulighed for at stille funkti-
onalitet til rådighed. Det mødested, som over mange år 
er blevet skabt mellem virksomheder, borgere og myn-

digheder i Danmark gennem den digitale postkasse, er 
et stærkt fundament, som er til gavn for alle. Men vi har 
muligheden for at give brugerne et selvbetjeningsværktøj 
med mange flere funktioner.

Vi har hele tiden koncentreret os meget om både at 
tiltrække afsendere og brugere, så de to dimensioner 
udvikles parallelt. Men nu vil vi også fokusere mere på 
at skabe en tredje dimension i form af nye, værdiska-
bende services, så brugerne får flere servicemuligheder 
i e-Boks, uafhængigt af hvem og hvor mange de modta-
ger digital post fra.

Hvor ser du fællesnævneren i
de nye tjenester, der kan komme
ind i e-Boks?
Fundamentet i vores forretning er sikkerhed, brugerven-
lighed og tilgængelighed. e-Boks er lavet til at tage vare 
på brugerens personlige oplysninger og opbevare doku-

menter livslangt, hvis brugeren ønsker det. Med det som 
udgangspunkt har vi et utal af muligheder for at udvikle 
relevante services. Vi har allerede implementeret visning 
af kvitteringer fra Storebox, men vi kan også være stedet, 
hvor du lagrer dit testamente eller kan se pensionsinfo 
og andre udvalgte services fra eksempelvis din bank. Vi 
kan lige så vel rumme selvbetjeningsfunktioner, aflæs-
ning af strøm eller indberetninger til myndigheder. Vi kan 
kort sagt være meget mere for mange flere – mange flere 
steder i verden.

Vi kan ikke selv lave verdensklasseydelser på alle 
de nye services, så derfor er det naturligt at tilbyde 
udviklingsmuligheder, både til innovative tech-miljøer og 
de virksomheder og myndigheder, der allerede bruger 
e-Boks til kommunikation i dag. Der ligger også en mu-
lighed for at bygge funktionalitet uden om vores kerne, 
som ikke behøver samme sikkerhedsniveau – samtidig 
med, at vi selvfølgelig hele tiden sikrer, at vi giver en god 
brugeroplevelse.

Kan brugeren bevare kontrollen,
når I åbner platformen op? 

Vi adskiller os fra eksempelvis e-mail ved, at relationen i 
e-Boks altid er identificeret mellem en entydig afsender 
og en modtager, som er koblet op på cpr-nummer. Der-
for bliver der ingen spam. Det er et fundamentalt princip 
i e-Boks, at brugeren selv har muligheden for at vælge 
afsendere og services til og fra. Så selvom du vil blive 
tilbudt andre services, end du er vant til, vil du altid have 
friheden til at fravælge det, du ikke vil benytte.

Er platformstankegangen udtryk for,
at I har set en ny tendens? 
Det kan du godt sige. Hvis vi skulle have startet e-Boks 
i dag, tror jeg, at alt havde været åbent og modulbase-
ret. Tendensen går mod økosystemer med mere åbne 
datagrænseflader – de såkaldte API’er. Vi er gået fra at 
ville have alle ind på lukkede systemer til at tænke mere 
modulopbygget – ligesom du kan vælge forskellige apps 
til på din smartphone og få den funktionalitet, der pas-
ser til dig. Så kan andre bygge elementer af e-Boks ind 
i deres systemer, og e-Boks kan indeholde applikationer 
fra andre.  

Mange virksomheder, herunder flere banker, tænker 
allerede på denne måde. Det nye PSD2-direktiv for finan-
sielle tjenester er et eksempel på, at åbne API’er vinder 

frem. Og de nye brugerflader åbner masser af mulighe-
der for de, der kan og vil arbejde på tværs. Vi har også 
for nylig annonceret, at e-Boks i fremtiden vil understøtte 
den nye digitale EU-infrastruktur CEF eDelivery, som åb-
ner for, at vores brugere får adgang til bedre og billigere 
udveksling af data på tværs af grænser.

e-Boks er gået ind i Norge og
Sverige og har som ambition at
indtage flere markeder. Hvad vil
platformstankegangen betyde dér?
Når vi har kigget på nye markeder, har vi indtil nu troet, 
at vi kunne replicere den danske model, hvor afsender- 
og brugersiden har udviklet sig fint i takt med hinanden. 
Men vi havde nok glemt, at det i virkeligheden tog om-
kring syv år, inden e-Boks fik fodfæste som en central 
kommunikationskanal i Danmark. I 2018 har markederne 
andre forventninger, fordi der findes andre muligheder og 
konkurrerende løsninger. 

Vi er godt på vej ud i verden, og der er meget bevå-
genhed på os. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel i man-
ge lande. Men vi har manglet et godt svar på, hvordan 
e-Boks kan være interessant i et nyt land fra dag et, hvor 
afsendersiden endnu ikke er bygget op. Nu ser vi gode 
muligheder for, at vi fremover lettere kan tilbyde services 
og tilbud, som er relevante helt fra starten. 

Hvad kan brugerne forvente
på kort sigt? 

De brugere, som ikke ønsker forandringer og bare vil have 
det samme som hidtil, de får det. Men de, som vil prøve 
lidt af, vil i første omgang få tilbudt en ny beta-version af 
vores app med nyt design og en håndfuld nye services. 
Forandringerne vil derfor være tydelige for nogle, men 
usynlige for andre. På sigt får vi ikke ét e-Boks, men dit 
e-Boks. Nu skal vi i tættere dialog med brugerne og høre, 
hvad de egentlig gerne vil have af fremtidige services i 
e-Boks Plus. Overordnet set får vi en langt bredere op-
gave, som handler om at hjælpe forskellige typer kunder 
med at knytte deres services op på e-Boks-platformen 
på en sammenhængende måde, som giver brugeren 
værdi. Samtidig skal vi hjælpe brugeren med at komme 
godt ombord i de nye selvbetjeningstjenester, som lø-
bende kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker 

Det mødested, som over mange år er blevet 
skabt mellem virksomheder, borgere og
myn digheder gennem den digitale postkasse, 
er et stærkt fundament. Men vi har muligheden 
for at give brugerne et selvbetjeningsværktøj 
med mange flere funktioner.

BRUGERE

SERVICES

AFSENDERE
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The winner takes it all
Når en digital platform hitter i sin branche, giver det 
ofte en unik markedsposition, som er svær at udfor-
dre. Men vejen til succes er kompleks, fortæller to 
eksperter.

Vi kender det fra transporttjenesten Uber eller boligfor-
midleren Airbnb. På hver deres område har de formået at 
koble udbydere og kunder sammen på en ny måde uden 
selv at eje et eneste fysisk produkt. De er eksempler på 
de digitale platforme, som skyder op som paddehatte lige 
nu. 

”En platform er grundlæggende en flersidet forret-
ningsmodel, som forener producenter og forbrugere og 
faciliterer en interaktion mellem de to sider,” fortæller Fre-
derik Brandt. 

Han er strategikonsulent hos PA Consulting Group og 
ekspert i de nye platformsbaserede forretningsmodeller, 
som mange af de senere års succesfulde teknologi-virk-
somheder er bygget på. Indsigten bruger han blandt an-
det i sit arbejde med at rådgive kunder i den finansielle 
sektor. 

”Platformen er et samlet økosystem, som skal skabe 
et værditilbud til både udbydere og kunder på samme tid. 
Og den finansielle værdi i at være den, der ejer mødeste-
det, er kæmpestor. Du sidder på alle data og har gode 
muligheder for at skalere forretningen med nye services,” 
uddyber han.

Styrken er også udfordringen
De succesfulde tech-platforme er især kendetegnet ved 
en netværkseffekt. Det betyder, at værdien af platformen 
stiger i takt med antallet af brugere. Når Uber eksempel-
vis får flere chauffører ind, falder ventetiden på en køretur. 
Det medfører en bedre kundeoplevelse og skaber øget 
efterspørgsel. Og det tiltrækker igen nye udbydere. Så der 
kommer en opadgående spiral af merværdi.

”Netværkseffekten medfører tit en the-winner-ta-
kes-it-all-situation. Når først én eller to aktører har vundet 
markedet, er de næsten umulige at udfordre. Det så vi i 
Danmark med MobilePay, som på kort tid fik fat i 60 pro-
cent af befolkningen. De betød, at andre måtte opgive at 
komme ind på markedet for mobilbetaling,” understreger 
Frederik Brandt.

Indtil en platform vinder indpas, er det dog en løben-
de udfordring at få udbyder- og kundesiden til at vokse 

nogenlunde parallelt. For kunderne vil ikke bruge en plat-
form uden services. Og udbyderne vil omvendt ikke satse 
på en platform, hvor der ikke er brugere.

”De fleste platforme fejler, fordi de ikke formår at udvik-
le udbyder- og brugersiden parallelt. Det er en kompleks 
opgave, som giver en hønen-eller-ægget-problematik, 
hvor det er svært at vide, om du skal adressere den ene 
eller den anden først. Du kan godt sænke prisen på en 
service til nul for at tiltrække en masse brugere, men så 
fjerner du værdien for udbyderne. Så den løbende værdi-
tilpasning til begge sider er meget vigtig,” siger han.

Flere brancher har potentiale
Ifølge Nicky Overgaard Pedersen, partner i PA Consulting 
Group, er der en række brancher, som har potentialet til 
at fostre fremtidens platformsvirksomheder. Han fremhæ-
ver den finansielle sektor, som historisk har været præ-
get af stram regulering, men senest har PSD2 (Revised 
Payment Service Directive) tvunget bankerne til at åbne 
op, så tredjeparts tjenesteudbydere har direkte adgang til 
data om bankkundernes konti. 

“Der er ingen tvivl om, at PSD2 vil fostre nye platforme 
i markedet for finansielle ydelser. Hvorfor skulle jeg åbne 
min banks app for at håndtere min daglige økonomi, hvis 
jeg kan gøre det mest basale fra min favorit-app fra Aliba-
ba? Eller ved bare at tale til Amazon Alexa eller andre vir-
tuelle assistenter?” siger Nicky Overgaard 
Pedersen. Han tilføjer: “I Danmark har 
e-Boks en favorabel position, hvor 
begge sider af ligningen er løst med 
kombinationen af en stor brugerbase 
og stor udbredelse hos afsenderne. 
Det er dog helt essentielt at følge 
godt med på udbydersiden, så der 
ikke åbnes op for nye platforme, der 
med simplere og mere relevante værdi-
tilbud potentielt vil kunne tage 
en stor del af markedet.” 

Danmarks mest
troværdige brand
e-Boks indtog i december 2017 førstepladsen på ny 
liste over de mest troværdige brands i Danmark og 
ligger i starten af Q1 2018 fortsat helt i top. Det viser 
en undersøgelse af 100 virksomheders image. 

Danske virksomheders image bliver årligt sat under lup 
i en stor omdømmeundersøgelse, som konsulenthuset 
Caliber står bag. Undersøgelsen afdækker blandt andet, 
hvor troværdige danskerne opfatter virksomhederne. 
I december 2017 overhalede e-Boks legetøjsgiganten 
LEGO og indtog for første gang førstepladsen.

Spørger man konsulentbureauet bag undersøgelsen, 
hvorfor e-Boks rykker frem på listen, handler det blandt 
andet om, at e-Boks er et brand, som lever op til det, det 
lover, og er innovativt i sine løsninger.

”e-Boks har et stærkt navn blandt danskerne, fordi de 
mener, det er noget, der signalerer innovation. Det gør 
deres dagligdag lidt lettere, og de stoler på produktet,” 
fortæller Shahar Silbershatz, CEO i Caliber. 

Omdømme styrker forretningen
Omverdenens opfattelse har afgørende betydning for en 
virksomheds succes og overlevelse på sigt. 

”Enhver virksomhed – stor eller lille, offentlig eller pri-
vat – bygger sin overlevelse og succes på kundernes, 
leverandørernes, de ansattes, investorernes, journali-
sternes og myndighedernes velvilje og opfattelse af virk-
somheden,” siger Shahar Silbershatz. Han tilføjer:

”Alle stakeholdere har en opfattelse af virksomheden. 
Den kan være positiv eller negativ, korrekt eller fejlagtig 
– men den styrer de valg, de træffer om, hvor de vil arbej-
de, hvilke produkter de vil købe, eller hvilken lovgivning 
og hvilke vilkår de skal tilbyde virksomheden. Kort sagt 
er virksomhedens omdømme dens license to operate. 
Det giver virksomheden legitimitet i omverdenens øjne.” 

Brugbart værktøj
e-Boks har på kort tid formået at klatre højt op på om-
dømmelisten, og det er kommet som en overraskelse for 
konsulenthuset.

”Listen har ofte været domineret af ikoniske, anerkendte 
virksomheder med årtier på bagen. Når e-Boks er lykke-
des med at få en topplacering, handler det om, at de le-
verer en service, der virker, og som mange dagligt bruger 
i kommunikationen med for eksempel myndigheder, læge 
og bank. Servicen gør dén dialog nem, hurtig og bekvem i 
en travl hverdag,” slutter Shahar Silbershatz 

Om undersøgelsen

Konsulentfirmaet Caliber står bag analysen af 
danske selskabers image. 

De spørger til, i hvilket omfang danskerne 
synes om virksomhederne og har tillid til dem. 

Spørgsmålene stilles i online-paneler til et 
repræsentativt udsnit af den danske befolk-
ning. 

De 100 virksomheder i undersøgelsen er 
valgt ud fra deres position på det danske mar-
ked samt kriterier som omsætning, medarbej-
derantal, kendskab og markedsandel.

11

Nicky Overgaard Pedersen 
Partner i PA Consulting Group
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En gennemgribende fornyelse venter forude, når den nye 
version af e-Boks-appen kommer ud senere på året. Ud 
over en opdatering af brugerflade, design og navigation 
er den nye e-Boks app nemlig det første konkrete bevis 
på det platformskoncept, som e-Boks er på vej til at in-
troducere. 

”Vores vision er at åbne e-Boks-platformen op og ud-
vikle en fleksibel app, hvor relevante services fra samar-
bejdspartnere nemt og hurtigt kan afprøves og integreres. 
Dermed kan vi skabe ekstra værdi for slutbrugerne, når 
de bruger vores app,” fortæller Erik Abildgaard Knudsen.

Mere end dokumenter
Indtil nu har udveksling af dokumenter været det centra-
le element for al kommunikation i e-Boks. Men den nye 
platformsmodel betyder, at brugerne fremover også vil 
møde indhold, som ikke er dokumentbaseret. Samtidig 
går e-Boks fra at være en kommunikationsplatform mel-
lem to parter – afsender og brugere – til også at rumme 
en ekstra dimension af services kaldet e-Boks Plus.

e-Boks Plus, som vises i en selvstændig sektion i 
e-Boks Appen, kan eksempelvis indeholde services fra 
en bred vifte af samarbejdspartnere, hvor du gennem 
platformen kan betjene dig nemt via de udstillede ser-
vices.  

Lige nu bliver der eksperimenteret med, hvilke typer 
nye services der kommer til at indgå. 

”Vi skal bruge den første periode på at blive klogere på 
brugernes behov og finde de rigtige samarbejdspartne-
re. Vi arbejder med kriterierne for, hvad vi skal have med, 
men der er et stort potentiale i alt fra håndtering af ens 
digitale liv til det at tage stilling til f.eks. organdonation, 
siger Erik Abildgaard Knudsen.

Det ligger dog på tegnebrættet, at oprettelse af juridi-
ske dokumenter som fremtidsfuldmagter vil være at fin-
de blandt de første services. Derudover kommer e-Boks 
selv med en ny tjeneste, der giver brugeren mulighed for 
at opbevare koder og passwords på en sikker måde. 

Forskellige niveauer af personalisering og sikkerhed
En anden vigtig nyskabelse er, at appen giver mulighed 

for at arbejde med forskellige personaliserings- og sik-
kerhedsniveauer for hver service.

”Den digitale postkasse, som er kernen i e-Boks, er 
fortsat baseret på CPR-nummer og stiller høje krav til 
sikkerheden. Men vi åbner for, at indhold i e-Boks Plus 
kan have en anden karakter og være mindre personligt 
eller følsomt og f.eks. kun kræve en e-mailadresse eller 
et brugernavn og password for at få adgang. Yderligere 
kan der også være services, som kan indgå i en generel 
form helt uden at kræve identifikation af brugeren”, slår 
Erik Abildgaard Knudsen fast.

Brugerne får endvidere fuld kontrol over indholdet og 
kan vælge visningen af services til eller fra. De kan også 
vælge at få indhold fra deres favoritservices vist på start-
skærmen.

Udrulles som beta først
På nuværende tidspunkt er forventningen, at appen rul-
les ud hen over sommeren 2018 i både Danmark, Norge 
og Sverige. 

De tilbudte services bliver versioneret efter land, og i 
første omgang introduceres appen som en beta-version 
parallelt med e-Boks eksisterende app. Det betyder, at 
de brugere, som har lyst til at afprøve det nye design og 
den nye funktionalitet, får mulighed for det. Samtidig kan 
e-Boks bruge beta-testen til at kvalificere, hvilke services 
brugerne ønsker at finde i appen fremover.

Det nye format introduceres desuden i webudgaven af 
e-Boks senere  

Indførelsen af e-Boks Plus
er en af de væsentligste
ændringer i den nye e-Boks 
app. Brugeren kan selv
vælge de ønskede
services til. 

SMUGKIG

Den nye
e-Boks app
Nordic Product Director Erik Abildgaard
Knudsen giver her et smugkig på den
helt nye e-Boks-app, som kommer på
gaden i en beta-version i 2018.
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e-Boks giver
15 millioner
brugere
adgang til
EU’s digitale
motorvej
Med integrationen af den nye EU-standard CEF eDelivery giver e-Boks knap 15 millioner 
brugere – virksomheder, myndigheder og borgere - adgang til billig og sikker 
dokumentudveksling på tværs af landegrænser.



16 17

EU’s Digitale Indre Marked skal i 
de kommende år gøre det nemme-
re at arbejde på tværs af grænser 
for både virksomheder og offentli-
ge myndigheder. Frem til 2020 in-
vesterer EU 970 millioner euro i en 
række digitaliseringsprojekter – her-
under den nye, digitale infrastruktur 
CEF eDelivery, som vil forbinde de 
europæiske lande på en ny måde 
gennem faste, åbne standarder for 
blandt andet dokumentudveksling, 
sundhedsdata, elektronisk fakture-
ring og offentlige udbud.

”EU ophøjer reelt digital infra-
struktur til at være lige så vigtig som 
veje, energiforsyning og telefoni. 
Det sker ud fra en erkendelse af, at 
både myndigheder og virksomheder 
i stigende grad opererer internatio-
nalt – og derfor har brug for fælles 
standarder for dataudveksling,” for-
klarer Ulrik Falkner Thagesen, CEO 
i e-Boks. 

Baseret på open source
e-Boks har i forbindelse med det 

forestående udbud om næste ge-
neration af Digital Post i Danmark 
besluttet at integrere CEF eDelivery 
i e-Boks-platformen.

”Understøttelse af CEF eDelivery 
er en option i udbuddet om næste ge-
neration Digital Post, men vi vil gerne 
fremtidssikre alle vores brugere ved 
at integrere standarden og åbne op 
for en masse nye dokumenttyper, 
som brugeren kan tilvælge. CEF er 
baseret på open source-komponen-
ter, som er offentligt tilgængelige. 
Så vi kan gøre udveksling af data på 
tværs af grænser bedre og billigere,” 
forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Et attraktivt alternativ
I dag er leverandører til det offentli-
ge frit stillet i forhold til at definere 
de protokoller, der skal anvendes 
ved udveksling af data. Det betyder 
eksempelvis, at en udbyder af it- 
systemer til sundhedssektoren kan 
fastsætte sin egen pris på at sende 
en recept mellem lægen og apote-
ket. Det samme kan leverandører 

af indkøbssystemer eller løsninger 
til elektronisk fakturering. Prisen på 
en transaktion kan ligge på op mod 
fem kroner – i mange tilfælde meget 
mere, når man indregner abonne-
menter – og da offentlige myndig-
heder hvert år foretager millioner af 
denne type transaktioner, vil de åbne 
EU-standarder blive et attraktivt al-
ternativ for mange myndigheder og 
kunder.

”Med CEF eDelivery åbner det in-
dre digitale marked for vores kunder 
og os, og vi tilbyder at udvide vores 
platform til brug for flere typer af in-
formationsudveksling. Det betyder, 
at vi giver mulighed for let at tilslutte 
sig det europæiske digitale motor-
vejsnet, der også oplever stigende 
interesse uden for Europa senest 
med tilslutning af Singapore,” fortæl-
ler Ulrik Falkner Thagesen. 

EU: Vigtig opbakning
En række serviceudbydere forven-
tes i de kommende år at omstille sig 
til CEF-standarderne. Men hvor en 

gennemsnitlig udbyder har 1.000-
1.500 brugere, kobler e-Boks med 
ét hug sine knap 15 millioner brugere 
på EU-infrastrukturen. Og opbak-
ning fra aktører i den størrelse får en 
væsentlig betydning for CEF’s ud-
bredelse, pointerer Joao Rodrigues 
Frade, som er Head of Sector, Digital 
Building Blocks for Trans European 
Systems hos Europa-Kommissio-
nen:

”At en stor udbyder som e-Boks 
vælger at tilslutte sig CEF eDelivery 
viser, hvor hurtigt tingene kan dri-
ves frem, når organisationer samles 
om markedsdrevne standarder, som 
gavner brugernes muligheder for at 
udveksle data. I Kommissionen ser 
vi frem til at følge arbejdet, og vi er 
klar til at hjælpe både virksomheder 
og offentlige myndigheder med tek-
nisk support, finansiering og dedike-
ret onboarding,” fortæller han  

FAKTA om e-Boks
integration af CEF:

 I dag er det overvejende nationale løsninger, der dominerer 
de digitale services i de europæiske lande. 

 EU har vurderet, at manglen på fælles-europæiske standar-
der udgør en barriere for handel og myndighedssamarbejde på 
tværs af grænser. Derfor har Europa-Kommissionen besluttet at 
lancere en række nye digitale byggeklodser og udvekslingsstan-
darder under overskriften Connecting Europe Facility (CEF).

 EU støtter samtidig op omkring standarderne ved at indføre 
lovgivning om brugen af dem, og de sikrer sig ligeledes, at stan-
darderne i CEF eDelivery efterlever kravene fra eIDAS, som er 
EU’s direktiv for digital identifikation.

 CEF indeholder en række faste byggesten, som bl.a. kan bru-
ges til brugeridentifikation (CEF eID), oversættelse (CEF eTrans-
lation), fakturering (CEF eInvoice), digitale underskrifter (CEF 
eSignature) og sikker dokumentudveksling (CEF eDelivery).

 Hver CEF-komponent består af en pakke af åbne, dokumen-
terede tekniske specifikationer, tjenester eller software, der kan 
genbruges i forskellige anvendelsesområder.

 Fremtidige offentlige it-systemer forventes i langt højere grad 
at understøtte og genbruge de digitale byggesten fra CEF.

 e-Boks integrerer standarden CEF eDelivery fra slutningen 
af 2018. Det betyder, at i løbet af 2019 vil dokumenter sendt 
gennem e-Boks kunne udveksles med alle andre systemer, der 
knytter sig op på CEF eDelivery, og kan sendes på tværs af 
EU-landegrænserne uden yderligere transaktionsomkostninger.

 Med integrationen giver e-Boks knap 15 millioner borgere, 
myndigheder og virksomheder mulighed for at tilkoble sig CEF 
eDelivery.

Joao Rodrigues Frade
Head of Sector, Digital Building Blocks for Trans 
European Systems hos Europa-Kommissionen
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e-Boks sikrer håndtering 
af personlige data
Med indførelsen af GDPR – EU’s opdaterede regler for håndtering af person-
data – har danske virksomheder fået noget at se til. e-Boks er din garanti for 
sikker distribution og opbevaring af personlige data.

De nye EU-regler for håndtering af 
persondata – GDPR – skal imple-
menteres i alle virksomheder. Men 
mange bakser stadig med at finde 
ud af, hvad der er op og ned i de nye 
regler, og hvordan de skal agere for 
at efterleve dem. Frank Bødker Mad-
sen, Head of Security i e-Boks, for-
tæller her, hvordan e-Boks ruster din 
virksomhed til de nye GDPR-regler.

”Reglerne dikterer blandt andet, 
at personoplysninger ikke må di-

stribueres i usikre kanaler. e-Boks’ 
kerneprodukt er netop sikker distri-
bution og opbevaring af personlige 
data, så derfor kan vi garantere vo-
res kunder, at de efterlever den del af 
kravene i persondataforordningen, 
hvis de bruger e-Boks som løsning,” 
siger han. 

Mere magt over egne data
Persondataloven er vedtaget for at
skabe tillid og gennemsigtighed mel-

lem virksomheder og EU’s borgere. 
Loven giver personer mere magt 

over og indsigt i egne oplysninger 
– og stiller strengere krav til de virk-
somheder og organisationer, som 
indsamler og bruger personoplys-
ninger til både kommerciel og ik-
ke-kommerciel brug. 

”Vi bærer alle et ansvar for at pas-
se godt på hinandens personoplys-
ninger, og derfor er det vigtigt, at virk-
somheder og organisationer følger 

de nye retningslinjer og politikker 
samt udarbejder processer for be-
handling af personoplysninger,” 
fortæller Frank Bødker Madsen.

Gør e-Boks til løsningen
e-Boks løsninger er tilpasset den 
nye persondataforordning, så 
de lever op til kravene til en sik-
ker it-infrastruktur. Det betyder, 
at alle dokumenter, som sendes 
gennem e-Boks, overholder for-
ordningen – hvad enten der er 
tale om ansættelseskontrakter, 
lønsedler, helbredsoplysninger, 
kontoudtog eller andet. 

”Ved at bruge e-Boks som kom- 
munikationskanal slipper virksom- 
hederne for at skulle forholde sig 
til forsendelse og håndtering af 
oplysninger. Det kan de, fordi 
e-Boks tilbyder en samlet ramme, 
hvor alt håndteres sikkert og gen-
nemskueligt. Samtidig er al kom-
munikationen mellem afsender og 
modtager krypteret i e-Boks. Det 
betyder, at en tredjepart ikke kan 
få adgang til den kommunikation, 
der foregår,” fortæller Frank Bød-
ker Madsen 

FAKTA
GDPR står for General Data Protection 
Regulation.

Reglerne gælder fra 25. maj 2018

Alle virksomheder, der behandler
EU-borgeres data, skal efterleve kravene
i den nye persondataforordning.

Reglerne betyder blandt andet, at
virksomheder skal distribuere personlige 
oplysninger via sikre kanaler.

GDPR er et initiativ, som 
blev besluttet i 2016, og 
som skal efterleves af alle 
virksomheder i EU fra 25. 
maj 2018.

Databrud skal oplyses 
inden 72 timer, efter 
bruddet opdages.  

Virksomheder skal kræve accept 
fra brugeren/kunden om brugen 
af dennes personlige data.

Op til € 20 millioner eller 
4% af virksomhedens 
globale omsætning i
bøde, hvis reglerne
ikke overholdes.
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Robotter og e-Boks fanger
fejl i pensionsindbetalinger
PensionDanmark bruger robotteknologi i kombi-
nation med e-Boks til at løse fejl i indbetalinger fra 
private og offentlige virksomheder. Løsningen redu-
cerer pensionsselskabets omkostninger og styrker 
kundeoplevelsen.

PensionDanmark har knap 725.000 medlemmer, som 
hver måned tilsammen modtager knap 1,1 milliard i pen-
sion fra deres arbejdsgivere. 98 procent af indbetalin-
gerne er fejlfrie og glider direkte ind på medlemmernes 
konti, men ved to procent af indbetalingerne er der fejl. 
Fejl som tidligere kostede pensionsselskabet enorme 
personalemæssige ressourcer at håndtere, men som i 
dag klares af robotter. Og det kan ses på bundlinjen. 

”Selvom to procent lyder af lidt, så er det rigtig me-
get, når vi har den volumen, vi har. Det svarer til 15.000 fejl 
om måneden. Tidligere blev fejlene udbedret gennem te-
lefonisk kontakt til virksomhederne og manuel sagsbe-
handling. I dag klarer robotterne både sagsbehandlingen 
og kommunikationen med virksomhederne via e-Boks,” 
fortæller Flemming Tovdal Schmidt, der er direktør i 
PensionDanmark med ansvar for Kunder, Kundeservice og IT.

e-Boks styrker brugeroplevelsen
Langt størstedelen af de virksomheder, der indbetaler 
til PensionDanmark, er tilfredse med at få den digitale 
fejlpåmindelse gennem e-Boks frem for via et opkald.

”Robottens dialog med virksomhederne er mere effek-
tiv end det tidligere set-up. Virksomhederne får hurtigere 
rettet til, når der opstår en fejl, fordi påmindelsen lander i 
e-Boks. For mange virksomhedsejere, der ofte er på far-
ten eller har travlt, er det mere belejligt med en e-Boks-
henvendelse, som de kan forholde sig til, når det passer, 
frem for et telefonopkald på et ubelejligt tidspunkt,” siger 
Flemming Tovdal Schmidt.

24-timers service
Robotterne arbejder i alle døgnets 24 timer med at hånd-
tere fejlbehæftede indbetalinger.  En fejl kan være mang-
lende CPR-nummer på en indbetaling eller angivelse af 
en forkert lønningsperiode.  Så snart robotten registrerer 
fejlen, sender den en besked via e-Boks til arbejdsgiver-
ne om at rette op på fejlen. 

”De gevinster, som robotterne giver, udmønter sig i 
en kombination af lavere omkostninger og bedre kunde-
service. Med en påmindelse via e-Boks retter arbejdsgi-
verne op på fejl langt hurtigere end før, hvor vi manuelt 
ringede til virksomhederne. Så nu nærmere vi os, at 99 
procent af indbetalingerne er fejlfrie. Det er en klar fordel 
for os og vores kunder,” fortæller direktøren.

Miks af maskiner og mennesker
Selvom regnearket siger, at PensionDanmark sparer 
halvanden til to millioner kroner alene ved hjælp af ro-
bot-fejlretningen på arbejdsgiverindbetalingerne, og 
tendensen går mod at erstatte menneskelig arbejdskraft 
med digital, så er det ikke målet at reducere i medarbej-
derstaben. Flemming Tovdal Schmidt tror på, at et godt 
miks af medarbejdere og maskiner er det, der fremover 
vil rykke for alvor: 

”Vores mål er ikke at komme af med rådgiverne. Vi 
ønsker at gøre kundeservicen bedre – og det giver ro-
botterne os mulighed for. Løsningen frigiver tid til vores 
rådgivere, så de er tilgængelige for kunderne frem for, at 
de sidder og laver manuel sagsbehandling som for ek-
sempel rettelse af fejlagtige indbetalinger,” slutter han 

Vi ønsker at gøre kundeservicen
bedre – og det giver robotterne
os mulighed for.

Flemming Tovdal Schmidt
Direktør i PensionDanmark
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Vi har ikke 
skullet lære 
kunderne at 
bruge e-Boks
Der er ikke kun ulemper forbundet med at lade andre gå forrest med
digital kommunikation. Codan har nydt godt af brugernes digitale
modenhed, og indførelsen af e-Boks som standard har kun bidraget
positivt til kundeoplevelsen.

Camilla Amstrup
Personal Lines Director i Codan
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GUIDE 

Opnå fordele med
automatisk kommunikation
via e-Boks
e-Boks er grundlæggende bygget på frivillighed, så 
den enkelte bruger selv vælger, hvem han eller hun 
vil modtage post fra. Undtagelsen er Digital Post fra 
det offentlige, hvor det siden 1. november 2014 har 
været obligatorisk for alle danskere at modtage post 
digitalt – medmindre der er opnået en dispensation. 

Flere private afsendere kigger dog nu på muligheden for 
at kunne bruge e-Boks som standard, sådan at kunderne 
automatisk modtager kommunikation digitalt. Denne løs-
ning er mulig, hvis virksomheden eksempelvis har skre-
vet det ind i sine generelle forretningsbetingelser, som 
kunden har accepteret.

Her er fremgangsmåden for afsendere, der gerne vil 
indføre e-Boks som standard: 

 e-Boks må ikke levere post til brugere, som endnu ikke 
er oprettet i e-Boks. e-Boks må heller ikke udlevere op-
lysninger om, hvilke brugere, der allerede er e-Boks-bru-
gere, medmindre brugeren har givet samtykke til dette. 
Derfor skal afsenderen via egne kanaler – eksempelvis 
breve, fakturaer, website eller forretningsbetingelser – 
oplyse kunderne om, at kommunikation vil ske 100% 
digitalt, og at de skal tilmelde sig e-Boks. 

 Afsender skal desuden indhente tilstrækkeligt sam-
tykke til levering i e-Boks og kunne dokumentere accep-
ten i tilfælde af tvister.

 Afsender leverer herefter data på sine kunder til 
e-Boks. Hvis en kunde allerede er oprettet i e-Boks, til-
meldes modtageren post fra den pågældende afsender, 
eventuelle dokumenter leveres, og der udsendes en ad-
visering.

 Hvis afsenderen forsøger at sende til kunder, der end-
nu ikke har e-Boks, opbevares dokumentet for afsender, 
indtil kunden opretter sig som e-Boks-bruger. Herefter 
bliver det tilgængeligt for kunden.

 e-Boks returnerer kvitteringslister til afsender med 
status på udsendelsen. I de tilfælde, hvor dokumenter 
ikke er leveret, fordi brugeren ikke har e-Boks, returneres 
en kode, som fortæller, at e-Boks opbevarer det for af-
senderen som dataansvarlig. 

 Der bør sikres en alternativ løsning for de brugere, 
som afsender ikke i tilstrækkelig grad når med sin kom-
munikation. Afsenderen bør også lægge en plan for 
håndtering af modtagere, som ikke reagerer på udsendte 
fakturer eller anden post, der kræver respons.

I slutningen af 2016 gik Codan som 
et af de sidste danske forsikringssel-
skaber over til at sende kundepost 
ud via e-Boks. Skiftet til digital kom-
munikation kom efter en længere pe-
riode med forudgående overvejelser, 
som viste, at der var flere gode grun-
de til at afsøge de nye muligheder. 
Det fortæller Camilla Amstrup, der 
som Personal Lines Director i Codan 
har haft det overordnede ansvar for 
projektet.

”Først og fremmest viste vores bu-
siness case en konkret besparelse, 
når omkostningen på porto og pak-
ketering ved fysisk udsendelse blev 
holdt op mod e-Boks. Derudover er 
forsikringsbranchen en dokument-
tung branche, og vi så et potentiale 
for at optimere på forretningen ved 
at effektivisere nogle processer. En-
delig kunne vi se, at markant flere 
kunder begyndte at efterspørge en 
løsning til digital kommunikation, og 
vi ville gerne tilbyde dem en moder-
ne kundeoplevelse,” siger hun. 

Codan kendte i forvejen e-Boks 
som en velanskrevet og gennem-
prøvet kanal, så det var naturligt at 
gå ind og vurdere det som en mu-
lig kommunikationsform. Forsik-
ringsselskabet gennemførte først en 
præanalyse i 2015, dernæst en test 
i 2016, og ved årsskiftet 2016/2017 
gik løsningen live. 

Digital post som default
At være last mover på digital kom-
munikation har vist sig at have nogle 
klare fordele. Ikke mindst har Codan 
nydt godt af en stor digital moden-
hed på kundesiden. Selskabet har 
derfor valgt at gøre tilmeldingen til 
e-Boks obligatorisk for kunderne via 
en ændring i forretningsbetingelser-
ne. Det betyder, at Codans privat-
kunder automatisk modtager forsik-
ringsposten via e-Boks, medmindre 
de aktivt selv fravælger den.  

”Vi har ikke skullet bruge tid på at 
lære vores kunder at bruge e-Boks, 
og accepten af skiftet er gået utro-
lig nemt. Kunderne får selvfølgelig 
besked om, at deres post kommer i 
e-Boks, men vi har vurderet, at be-
sværet ved at den enkelte kunde 
skulle tilmelde sig e-Boks ville være 
større end ulempen ved at få po-
sten digitalt som standard,” forklarer 
Camilla Amstrup. 

Selvbetjening giver færre opkald
Codans e-Boks-løsning har nu kørt 
i knap et år, og flere dokumenter er 
løbende flyttet over til digital udsen-
delse. Som en del af processen er 
alle kundebreve blevet gennemgået, 
og der er ryddet op og fornyet i de 
mange dokumenter. Og når Camilla 
Amstrup ser tilbage på de fordele, 
Codan gerne ville opnå, har forvent-
ningerne holdt stik. 

”Vi har fået mange positive reaktio-
ner fra kunderne. Selvbetjeningen 
er blevet nemmere, og vi kan for ek-
sempel se, at det har reduceret an-
tallet af opkald til vores support, for-
di kunderne selv kan genfinde deres 
policer i e-Boks,” forklarer hun.  

Skal forstå forretningen 
Erfaringerne har gjort det oplagt at 
overveje, hvordan platformen kan 
udbygges videre, så den understøt-
ter Codans strategi og muligheden 
for yderligere effektivisering gennem 
digitale kunderejser. e-Boks bidrager 
som aktiv rådgiver og inspirator i den 
proces. 

”Fremover vil vi gerne fokusere 
endnu mere på den ’convenience’, 
der er i, at kunden kan samle alt og 
nå det med få klik. Vi er blandt andet 
opmærksomme på muligheden for 
at gennemføre betalinger fra e-Boks, 
selvom der endnu ikke er truffet 
beslutning om, hvorvidt det skal 
bygges ind,” understreger Camilla 
Amstrup og tilføjer: 

”Vi lægger vægt på, at e-Boks 
viser os, hvad der er af muligheder 
– ud fra en forståelse af vores forret-
ning og de særlige udfordringer og 
krav, der gælder for vores branche. 
De kan også bidrage med indsigt i 
kundernes digitale adfærd, som vi i 
sidste ende kan bruge til at forbedre 
kundeoplevelsen yderligere.” 

Vi lægger vægt på, at e-Boks viser os,
hvad der er af muligheder – ud fra en
forståelse af vores forretning og de særlige
udfordringer og krav, der gælder for
vores branche.
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Både virksomheder
og kunder taber på 
manglende betalinger
I starten af 2017 kunne e-Boks annoncere planerne om en ny betalingsløs-
ning, som giver brugerne mulighed for at betale deres regninger direkte fra 
e-Boks. Nu står de første virksomheder og kommuner klar til at tage e-Boks 
Betaling i brug. Vi har talt med Kim Konstantin Sølbeck, som har fået ansva-
ret for løsningen.

Manglende betaling er blevet et velkendt problem hos 
virksomhederne, efter at flere og flere regninger er ryk-
ket over i digitale kanaler. Girokortene ligger ikke længe-
re fremme på køkkenbordet og minder brugeren om, at 
betalingsfristen nærmer sig. Og de mange forglemmelser 
får ganske store konsekvenser hos både afsendere og 
modtagere.

”Virkeligheden hos afsenderne er, at 30 procent af de-
res kunder ikke betaler til tiden. En stor del af dem er 
kunder, som egentlig kan og vil betale, men som sim-
pelthen bare glemmer betalingen og derfor uforvarende 
havner i et rykkerflow,” indleder Kim Konstantin Sølbeck. 
Han har det nordiske ansvar for e-Boks Solutions, herun-
der e-Boks nye betalingsløsning.

Forglemmelserne er først og fremmest dyre for afsen-
dervirksomhederne. Det koster nemlig typisk mellem 75 
og 100 kroner –  i nogle tilfælde endda helt op til 200 
kroner – at udsende en rykker og opkræve rykkergebyrer, 
som alligevel ofte må eftergives. De manglende betalin-

ger tærer på likviditeten. Men endnu værre er det, at det 
slider på relationen mellem virksomhed og kunde, fordi 
kunden bliver utilfreds med at blive rykket. Erfaringen vi-
ser, at 30 procent af alle kunder i rykkerflow ringer til virk-
somhederne – og det er typisk sure og negative opkald, 
der kommer ind. Alt i alt taber både virksomheden og 
kunden på den manglende betaling.

Notifikationer vil hjælpe
Det er derfor ikke overraskende, at virksomhederne har 
reageret positivt på udsigten til den nye service, som gi-
ver brugerne mulighed for at betale eller tilmelde regnin-
ger til betaling direkte fra e-Boks. Men Kim Konstantin 
Sølbeck har også lagt vægt på at få afdækket brugernes 
input, så der er konkrete tal på deres ønsker og forvent-
ninger.

”Vores undersøgelser blandt slutbrugerne viser, at de i 
høj grad efterspørger, at det skal være let at modtage og 
betale regninger. 74 procent af brugerne har sagt, at de 

30%
betaler ikke 
deres regning 
til tiden

74%
vil foretrække at betale 
deres regninger i e-Boks

70-200 kr.
koster det typisk
at udsende og
behandle en rykker

82%
mener, at det vil være
en hjælp med en
påmindelse via SMS
eller e-mail
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”Vi har valgt e-Boks betalingsløsning, fordi den i serviceøjemed 
giver rigtig god mening over for borgerne. Det er en klar fordel, 
at de kun skal benytte sig af én platform til betaling af deres 
regninger. På den måde slipper de for bøvlet med at skulle 
logge ind flere steder.
 
Vi forbedrer servicen over for borgerne ved at gøre det lettere 
at betale regninger. Gevinsten ved denne løsning bliver forhå-
bentlig en stigning i betalinger til tiden.

e-Boks design er intuitivt og enkelt for brugeren at navigere i. 
Det er vigtigt for os i forhold til kommunikationen med borger-
ne. Og det har haft stor betydning for vores beslutning om at 
implementere e-Boks som betalingsløsning.”

e-Boks som
betalingsløsning
giver god mening

”Det er alfa og omega for Randers Kommune at tilbyde 
borgerne god service. Derfor kunne vi se et potentiale i at 
implementere en betalingsløsning, der gør det enkelt og 
nemt for borgerne at betale deres regninger til tiden direkte 
fra e-Boks.  

Alt, der kan forbedre borgernes mulighed for at betale til 
tiden, synes vi er interessant og en god ide. Med e-Boks 
betalingsløsning kan borgerne nøjes med kun at åbne én 
platform for at betale deres regninger. Det er et stort plus. 
Og vi forventer derfor, at flere borgere kommer til at betale 
deres regninger til tiden med denne løsning”.

finder det attraktivt eller meget attraktivt at kunne betale 
deres regninger direkte i e-Boks. Hele 82 procent mener, 
at det vil hjælpe dem med at betale deres regninger til 
tiden, hvis de modtager notifikationer om regninger og 
betalingsfrister enten via e-mail eller SMS. De tal er et 
meget klart signal om den opgave, vi skal løse,” siger 
han.

Skal modne to sider på samme tid
Kim Konstantin Sølbeck har tidligere været med til at in-
troducere nye Software-as-a-Service-løsninger på mar-
kedet – senest hos Trustpilot, hvor han var europæisk 
salgsdirektør. Det har givet ham et værdifuldt erfarings-
grundlag i forhold til opgaven med at skulle udbrede 
e-Boks Betaling.

”Det vigtige er at få modnet B2B- og B2C-markedet 
på samme tid. Hvis brugerne efterspørger en løsning, 
der endnu ikke udbydes, bliver de utålmodige og søger 
andre muligheder. Omvendt har de afsendere, der går 
ind som first movers på en ny løsning, også brug for at 
vide, at der reelt findes en målgruppe på forbrugersiden. 
Så kunsten er at få de to sider til at udvikle sig i takt,” 
siger Kim Konstantin Sølbeck og fortsætter: ”De første 
virksomheder, som tager en ny løsning ind, får sjældent 

konverteringsrater, der er helt i top fra starten. Men de 
får mulighed for at vinde noget ekstra på kundetilfreds-
heden. Og så får de også adgang til værdifuld data om 
adfærd og brug af løsningen.”

e-Boks har udviklet en case-beregner, så en afsender 
kan taste sine grundoplysninger ind og derudfra beregne 
de konkrete besparelser ved at tage e-Boks Betaling i 
brug. For en virksomhed eller kommune med et væsent-
ligt antal udsendte regninger kan gevinsten sagtens løbe 
op i flere millioner.

”Løsningen vil ikke flytte på de dårlige betalere, som af 
en eller anden grund ikke kan eller vil betale en regning. 
Men det er heldigvis et fåtal. Langt de fleste slutkunder 
har en interesse i at betale til tiden. Men vi gør noget for-
kert i dag, når så mange, som både har evne og vilje til at 
betale, ikke får det gjort. Det kommer der en løsning på 
nu,” slutter Kim Konstantin Sølbeck 

Poul Hjøllund,
Regnskabschef

Randers Kommune

Charlotte Puella T. Knudsen
Projektleder, IT-centeret

Silkeborg Kommune



31

Genfind din forsvundne 
kvittering i e-Boks
Hvis du er en af dem, der indimel-
lem står og mangler dine gamle 
kvitteringer til reklamationer eller 
forsikringssager, er der godt nyt. 
Gennem et samarbejde med dan-
ske Storebox kan du genfinde di-
gitale kvitteringer fra en lang ræk-
ke butikker i e-Boks. 

Hvis cyklen bliver stjålet, eller den 
dyre frakke fra sidste år går i stykker, 
har du brug for at kunne finde kvitte-
ringen på købet frem. Men hvor var 
det nu lige, du gemte bonnen? 

Svaret på dét spørgsmål er blevet 
lidt nemmere at finde. For i som-
meren 2017 indførte e-Boks en ny 
funktion, som gør det muligt at vise 
kvitteringer fra en lang række butik-
ker i din digitale postkasse. Det sker 
i kraft af et samarbejde med virk-
somheden Storebox, der indsamler 
digitale kvitteringer fra køb hos ek-
sempelvis Netto eller Matas.

 
Efterspurgt af brugerne
Muligheden for at genfinde kvitterin-
ger fra diverse køb har længe stået 
højt på ønskelisten hos brugerne. 
e-Boks har derfor søgt efter en sam-
arbejdspartner, som kunne tilbyde 
netop dette.  

”Storebox løser en problematik, 
som stort set alle kender - nemlig at 
du står og mangler en kvittering for et 
bestemt køb. I forvejen bruger mange 
danskere e-Boks som et sikkert arkiv, 
hvor de uploader egne dokumenter 
eller billeder af indbo m.m., og det 
var derfor oplagt at tilføje visningen 
af digitale kvitteringer,” fortæller Erik 
Abildgaard Knudsen, som er Nordic 
Product Director i e-Boks.

Kvitteringer kommer med
det samme
For at kunne gøre brug af løsningen, 
skal du have aktiveret Storebox og 
tilknyttet et eller flere kreditkort. Når 
du betaler med kreditkort i en af de 
butikker, som er tilknyttet ordningen, 
laver systemet en digital kvittering 
umiddelbart efter købet.

Ud over den løbende visning af 
samtlige køb kan brugerne også 
vælge at gemme udvalgte kvitterin-
ger som separate filer i e-Boks.  

”Der er jo lidt forskel på, om du 
har købt tre liter mælk eller en dyr 
diamantring. I det sidste tilfælde vil 
du måske vælge at gemme kvitterin-
gen selvstændigt sammen med ek-
sempelvis billeder, og det understøt-
ter vi selvfølgelig også,” siger Erik 
Abildgaard Knudsen.

Ambitionen: At nå alle danskere
Flere leverandører har forsøgt sig 
med at udvikle løsninger til digitale 
kvitteringer, men e-Boks har valgt 
Storebox, da virksomheden allerede 
har godt fat i de danske brugere.  

”Vi har en lille million danske bru-
gere, og idealet er at nå alle dan-
skere ved at komme ud i de kana-
ler, hvor brugerne er. Derudover har 
både e-Boks og vi en ambition om 
at dække hele Skandinavien i løbet 
af de kommende år, og i fællesskab 
står vi med en stærk løsning, som 
kan tiltrække mange nye brugere,” 
understreger Jacob Aisen, direktør 
og stifter i Storebox 

FAKTA

e-Boks har indledt et samarbejde 
med Storebox, som betyder, at 
kvitteringer fra køb i udvalgte
butikker vises i e-Boks.

For at få vist kvitteringer skal du
tilmelde dig Storebox via 
e-Boks-appen. 

Storebox er Nordens største
leverandør af digitale kvitterings-
løsninger med kontorer i Køben-
havn, Stockholm og Oslo. Mere 
end 3.500 butikker er tilknyttet, 
herunder Bauhaus, Bilka og BR.

Kvitteringen udsendes som en 
PDF-fil få sekunder efter, at
købet er gennemført.

Kvitteringer er tilgængelige både 
via pc og i e-Boks-appen.
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En god arbejdsplads
er en god forretning
I november blev e-Boks i en måling vurderet til at være det 
brand, danskerne har størst tillid til. Nu er e-Boks også årets 
første Great Place to Work-certificerede arbejdsplads.

En god arbejdsplads er et sted, hvor medar-
bejderne har tillid til de mennesker, de arbejder 
sammen med, er stolte over det arbejde, de 
udfører, og føler fællesskab med deres kollega-
er. Sådan lyder definitionen fra organisationen 
Great Place to Work, som står bag det certi-
ficeringsprogram, e-Boks har gennemgået for 
at opnå titlen som den første Great Place to 
Work-certificerede arbejdsplads i Danmark.   

”Hos e-Boks arbejder vi hver eneste dag på 
at skabe øget og konstant fokus på firmakul-
tur og adfærd. Derfor er vi utrolig stolte af at 
være certificeret som den første Great Place to 
Work-arbejdsplads i Danmark,” fortæller Dor-
the Birkholm, Head of HR & Office.

Tillid, stolthed og fællesskab
Certificeringsprogrammet er det første og ene-
ste, som både er baseret på medarbejdernes 
oplevelse af arbejdspladsen og på en evalue-
ring af den enkelte arbejdsplads’ interne ledel-
ses- og organisationspraksis. 

Den tager udgangspunkt i en kulturprofil og 
en medarbejderundersøgelse, hvor medarbej-
derne blandt andet vurderer arbejdspladsen 
ud fra dimensioner som stolthed, retfærdig-
hed, troværdighed, respekt og fællesskab.

”Certificering er et synligt bevis på, at det 
er lykkedes for e-Boks at sætte fokus på den 
gode arbejdsplads, hvor vi integrerer medar-
bejdere, kultur og strategi. Den viser, at vi ska-
ber resultater og tager ansvar for os selv og 
vores kollegaer. Og så er det i den grad med til 
at dokumentere, at vi er en god arbejdsplads 
med en høj grad af tillid, stolthed og fælles-
skab,” siger Dorthe Birkholm.

En god forretning
Ifølge flere studier betaler det sig at investere i 
arbejdsmiljøet. Det skyldes, at arbejdspladser 
med en god arbejdskultur har lavere sygefra-
vær og medarbejderomsætning samt en bedre 
økonomisk udvikling end andre arbejdsplad-
ser.

”Great Place to Work-stemplet” sender et 
klart signal til medarbejdere, investorer og an-
dre interessenter om, at vi er en ansvarlig og 
bæredygtig virksomhed, der har fokus på ar-
bejdsglæde og miljø. Og det tror vi på er med 
til at fastholde og tiltrække nye dygtige medar-
bejdere til e-Boks,” siger Dorthe Birkholm. 

Nye tiltag på agendaen
Et af de mange tiltag, som e-Boks i forbindelse 
med certificeringen har indført, er blandt an-
det ”tre-meter reglen”. Reglen går ud på, at du 
som medarbejder skal udvise ansvar overfor 
alt, der er inden for en radius på tre meter.

”Vi ønsker, at alle medarbejdere i e-Boks ta-
ger ansvar for sig selv og hinanden. Derfor har 
vi indført reglen, som bidrager til at udvise et 
ekstra overskud overfor sine kollegaer. Det kan 
være alt fra et ”godmorgen”, ”har du haft en 
god weekend”, et smil, til en hånd på skulde-
ren eller et ”er du ok?,” siger Dorthe Birkholm 
og slutter: 

”Vi tror på, at hvis vi løfter i flok og udviser 
ansvar, kan vi skabe en arbejdsplads med glæ-
de og positiv adfærd – og en kultur med tilfred-
se, effektive kolleger og blive en af fremtidens 
allerbedste arbejdspladser.”  
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Har du brug 
for hjælp til 
e-Boks?
Hvordan logger jeg på e-Boks? Hvor finder jeg koden til min
mobiladgang? Spørgsmål som disse tikker dagligt ind hos
e-Boks brugersupport, der sidder klar til at guide
og hjælpe brugerne med svar.

E-BOKS BRUGERSUPPORT

Her er de spørgmål,
som supporten oftest møder:

 Hvordan finder jeg et gemt 
dokument?

 Hvordan får jeg adgang til e-Boks 
via mobilapp’en?

 Hvordan logger jeg ind?

 Spørgsmål til brug af NemID

 Hvor finder jeg aktiveringskoden 
til mobil adgang?

 Hvordan printer jeg et dokument?

 Hvordan signerer jeg et dokument?

?
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Alle ugens dage fra kl. 9-20 sidder 19 mand klar ved tele-
foner og tastatur hos e-Boks brugersupport. De suppor-
terer både borgere og virksomheder, der har spørgsmål 
til e-Boks services, funktioner og produkter.  

”Vores brugere er en differentieret gruppe, da både 
borgere, myndigheder og virksomheder bruger e-Boks. 
Det stiller krav til, at medarbejderne i supporten er om-
stillingsparate og kan navigere og rådgive inden for alle 
tre områder,” fortæller Ine Johnsrud, Service Delivery 
Manager i e-Boks. Hun uddyber:

”Den ene dag kan det for eksempel være en borger, 
der ringer og har brug for hjælp til at tilmelde sin må-
nedlige betalingsoversigt i e-Boks. Den anden dag er det 

en virksomhed, der skal have vejledning i at oprette en 
postkasse på virk.dk.” 

Skræddersyet træningsforløb
e-Boks yder support på både egne sites og sites som 
borger.dk og virk.dk, hvor e-Boks fungerer som en inte-
greret del af en anden platform og service.  For at blive 
rustet til at supportere både egne og andres brugere går 
alle ansatte i e-Boks support gennem et skræddersyet 
træningsforløb, der klæder medarbejderne på med tek-
nisk viden og kunnen, så de er klar til at hjælpe. 

Ud over teknikken er den vigtigste kompetence som 
kundesupporter, ifølge Ine Johnsrud, at kunne udvise 
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e-Boks satser på
self-service-support
Et kig i krystalkuglen, når det kommer til fremtidens brugersup-
port, afslører, at brugerne i højere grad foretrækker at hjælpe 
sig selv. Derfor satser e-Boks bevidst på at understøtte self-ser-
vices-support – og har allerede nu introduceret chat-support.

e-Boks vil i fremtiden tilbyde brugerne flere muligheder for self-ser-
vice, når det kommer til brugersupport. Derfor var et skifte til en ny 
support-platform en nødvendighed for at understøtte den målsæt-
ning. 

”Vi havde brug for et moderne supportværktøj, der kunne under-
støtte self-service. Derfor skiftede vi supportplatform til Zendesk for 
cirka halvandet år siden,” fortæller Tobias Høyer Engelhardt, Head of 
Service Delivery Management i e-Boks, og uddyber:

”Når vi har spurgt brugerne om, hvordan de foretrækker at blive 
supporteret, svarer de i overvejende grad, at de foretrækker selv at 
kunne finde svar. Derfor er det en klar strategi i e-Boks at effektivisere 
vores digitale univers i den retning, så det understøtter det, brugerne 
efterspørger”.

Omnichannel-support
e-Boks supportplatform Zendesk understøtter udover muligheden for 
self-service også såkaldt omnichannel-support. Det betyder direkte 
oversat “alle kanaler” og handler om at kunne kommunikere med kun-
den via alle tænkelige digitale kanaler.

”Vi havde brug for et mere fleksibelt værktøj. Zendesk gør det mu-
ligt at benytte flere kanaler til samme sag. For eksempel kan en bruger 
nu starte ”sin sag” med et telefonopkald, fortsætte på e-mail og må-
ske slutte på chat”, siger Tobias.  

Brug af chats og bots
Brugen af bots og chat til brugersupport er på manges læber. Skiftet 
til platformen Zendesk var første skridt i e-Boks rejse mod at opgra-
dere det digitale univers i den retning. Og i starten af 2018 introdu-
cerede e-Boks chat som supportfunktion netop for at imødekomme 
brugernes behov.

”Kan brugernes problem løses med et spørgsmål over chat eller 
en enkelt søgning online, foretrækker de det. Den nye platform gør 
det muligt for brugerne hurtigt at finde svar selv. De kan blandt andet 
indmelde deres problemer direkte på vores site og søge svar i vores 
vidensdatabase,” siger Tobias. 

Zendesk understøtter brugen af bots som supportfunktion. Der 
kommer dog til at gå et stykke tid, før e-Boks er klar med brugen af 
bots som supportværktøj.

Vi er brugernes første kontaktpunkt og
e-Boks ansigt udadtil. Derfor er det
alfa og omega, at du er imødekommende
og tålmodig, så kunden kan mærke, at
du smiler gennem telefonen.

Ine Johnsrud
Service Delivery Manager i e-Boks

empati og forståelse for kundens 
situation. 

”Det kræver det rette mindset 
og en god tålmodighed at arbej-
de med kunderelateret support. 
e-Boks store kontaktflade gør, 
at vi dagligt er i berøring med 
et bredt spektrum af forskellige 
kunder og problemstillinger. Vi 
er brugernes første kontaktpunkt 
og e-Boks ansigt udadtil. Derfor 
er det alfa og omega, at du er 
imødekommende og tålmodig, så 
kunden kan mærke, at du smiler 
gennem telefonen,” siger hun. 

Har ikke alle svar
Mange ringer til brugersupporten 
om selve indholdet i de breve, 
som de modtager i e-Boks. Her 
kommer supportmedarbejderne 
dog ofte til kort, da de af gode 
grunde ikke kan hjælpe med svar 
på, hvorfor lægen, kommunen 
eller banken skriver det, som de 
gør. 

”Vi løser stort set alt, hvad bru-
gerne spørger til, når det handler 
om vejledning og brug af e-Boks 
service. Men når det kommer til 
det specifikke indhold og svar 
på en henvendelse fra kommu-
nen eller pensionsselskabet, må 
vi være dem et svar skyldig – og 
i stedet sende dem videre til af-
senderen af brevet,” afslutter Ine 
Johnsrud 



39%
stigning i private

signeringer
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Send videre!
– En ny og enklere måde for erhvervskunder at underskrive digitalt. 

Digitale underskrifter via e-Boks har i de seneste år gjort 
hverdagen nemmere i mange organisationer. Nu behøver 
virksomheder ikke længere have alle tegningsberettige-
de samlet på et sted eller bruge mange dage på at sende 
fysiske aftaledokumenter rundt med post for at få samlet 
underskrifter ind. 

De fleste virksomheder har hidtil brugt medarbejder-
signaturer til at gennemføre de digitale underskrifter. 
Håndteringen af medarbejdersignaturer kan dog give 
udfordringer for nogle organisationer – både fordi, der er 
et gebyr på udstedelsen, og fordi det kan være admini-
strativt tungt for virksomheden at oprette og vedligehol-
de brugerbasen.

Derfor har e-Boks nu lanceret et enklere alternativ i form 
af en såkaldt delegeret signering.

”De personer, der skal underskrive aftaler på virksom-
hedens vegne, er typisk meget på farten og medbringer 
ikke altid et medarbejdercertifikat – men derimod tit de-
res private NemID. Derfor har vi udviklet en løsning, hvor 
de kan bruge NemID til at gennemføre signeringen – og i 
øvrigt får tingene serveret i det univers, som de kender i 
forvejen,” fortæller Erik Abildgaard Knudsen, Nordic Pro-
duct Director i e-Boks 

Flere og flere
underskriver
digitalt3.2 

MILLIONER
signeringer i 2017

18.9%
flere erhvervs-

signeringer i 2017

I autobranchen benytter
stadig flere e-Boks signeringer

 i forbindelse med tilbud
om finansiering af billån.

100% af erhvervssigneringerne 
tegnes af banksektoren.

Sådan
delegerer

virksomheden
dokumenter

til underskrivere

Opret liste over 
modtagere
Virksomhedens administrator
opretter via e-Boks en liste med
brugere, som skal underskrive
på vegne af virksomheden.

Modtager
underskriver aftale
De tegningsberettigede medarbejdere 
underskriver dokumentet med NemID 
via egen e-Boks.

Bekræft
modtagelse af
underskrift
Til sidst bekræfter virksom-
heden, at underskrivningen er 
færdiggjort.

2

1

Send dokument
til modtageren
Når en aftale er klar til underskrift, 
delegerer administrator dokumentet
til en eller flere underskrivere.

3

4

Over 900.000 flere
digitale signeringer i e-Boks

i 2017.
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Satsning på åbenhed 
rammer plet på det
norske marked 
Udbredelsen af digital post går stadig langsomt i Norge. Til gengæld har 
både nuværende og potentielle kunder store forventninger til e-Boks strategi 
om at åbne platformen, så partnere kan tilbyde deres services.

I Norge har e-Boks i de seneste år 
arbejdet strategisk med finans- og 
forsikringssektoren, og samtidig har 
man øget aktiviteten mod partnere 
og distributører. I dag er der oprettet 
2,6 millioner postkasser via e-Boks- 
løsningen i Norge og heraf har ca. 
330.000 nordmænd oprettet en digi-
tal postkasse hos e-Boks. På afsen-
dersiden har e-Boks mere end 648 

direkte kunder, heraf mange offentli-
ge myndigheder i Norge, hvoraf langt 
størstedelen bruger e-Boks som sik-
ker dokument distribution.  Trods den 
store indsats går udbredelsen af de 
digitale postkasser langsomt. Og den 
manglende kritiske masse på både 
afsender- og modtagersiden har en 
selvforstærkende effekt, vurderer den 
norske landechef Geir Aasen:

”Den største udfordring er stadig, at 
der bliver sendt for lidt relevant in-
formation til de digitale postkasser. 
En del myndigheder benytter stadig 
deres egne portaler eller papirløs-
ninger, og den manglende volumen 
og relevans betyder, at brugerne 
ikke kan se værdien i at tage digita-
le postkasser i brug,” forklarer Geir 
Aasen.

Ved udgangen af   2017 viste sta-
tistikken dog en betydelig stigning i 
antallet af kommuner, som begynder 
at sende dokumenter ud digitalt.

”Direktoratet for Forvaltning og 
IKT (Difi) har gjort et godt stykke ar-
bejde med at knytte de norske kom-
muners kommunikationskanal på 
digital post, og nu er alle de største 
kommuner tilkoblet. Men det bliver 
afgørende, at kommunerne også 
flytter deres dialog med borgerne 
over på den digitale kanal,” tilføjer 
han. 

Mere end bare post
Mens postsiden udvikler sig lang-
somt, ser Geir Aasen til gengæld et 
stort potentiale i satsningen på åbne 
API’er, som er et centralt punkt i 
e-Boks nye strategi. Det bekræftes 

af en række møder med både nu-
værende og potentielle partnere, 
hvor han har præsenteret planer-
ne for 2018:

”En digital postkasse er ikke 
så sexet, hvis den kun fungerer 
som arkiv. Men det faktum, at 
e-Boks nu vælger at åbne sin 
platform og udstille API’er, giver 
helt nye muligheder. Det gør os 
interessante for nye afsendere og 
partnere, der ønsker at integrere 
deres services med e-Boks – og 
det bliver modtaget rigtig godt i 
markedet,” fortæller Geir Aasen. 
Han fortsætter:

”Flere af vores kunder har ud-
trykt ønske om en mere åben plat-
form. e-Boks Plus-koncept, som 
vi kommer med i  2018, vil appel-
lere til både interesseorganisati-
oner, medlemsorganisationer og 
private aktører. Partnerskaberne 
vil medføre, at e-Boks-appen bli-
ver en langt mere relevant løsning 
for nye brugere, så jeg er overbe-
vist om, at det bliver den største 
driver for tiltrækning fremover.”  

GDPR giver
øget interesse
Den nye persondataforordning fra EU, GDPR, er med til at rette de 
norske virksomheders opmærksomhed mod e-Boks. Selvom Norge 
ikke er medlem af EU, betyder samhandlen med andre lande i Euro-
pa nemlig, at de fleste organisationer skal overholde de fælleseuro-
pæiske regler. 

I løbet af 2017 har e-Boks kontor i Norge oplevet et stigende antal 
henvendelser, som er relateret til GDPR. 

”Vi har holdt en række møder, hvor vi har præsenteret de fordele, 
som e-Boks giver som sikker kommunikationskanal, herunder mu-
ligheden for digitale underskrifter m.m. Vi har bl.a. haft møder med 
flere ledelsesteams for at gennemgå, hvad lovændringerne vil bety-
de for virksomhedernes håndtering af personfølsomme oplysninger 
i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at GDPR kun gør e-Boks løsning 
mere relevant,” fortæller Country Manager Geir Aasen.

eDialog24:

Ny partner med fokus
på finanssektoren
eDialog24 er en norskudviklet løsning til digital kundedialog og 
webchat, som bruges af mere end 300 virksomheder i Skandinavi-
en. På kundelisten finder man blandt andet Sparebank 1 alliansen, 
Oslo Kommune, Røde Kors, Jotun og Viasat.

e-Boks og eDialog24 har indledt et nyt samarbejde, som bety-
der, at et antal strategiske kunder i Norge får mulighed for at bruge 
e-Boks løsning til signering og arkiv via eDialog24. 

“Vi har lang erfaring med sikker kommunikation i realtid på inter-
nettet, men vi har manglet en god signeringsløsning til den digitale 
salgsproces. e-Boks giver os en sikker og brugervenlig løsning til 
underskrift af aftaler og sikker opbevaring af dokumenter. Med de 
stadig større sikkerhedskrav til håndtering af personlige oplysninger 
vil samarbejdet styrke vores position inden for sikker kundekom-
munikation og dokumenthåndtering i fremtiden,” siger Ketil Lillevik, 
salgschef hos eDialog24.

Geir Aasen
Country Manager for e-Boks i Norge
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Digitale services rykker ind 
i svenskernes hverdag 
Den digitale transformation banker på svenskernes dør, og flere og flere
hopper med på digitaliseringsbølgen. Det er godt nyt for e-Boks, der satser 
på at øge markedsandelen yderligere på det svenske marked i 2018. 

Digitaliseringen i Sverige har ladet 
vente på sig, men nu er der nye 
takter at spore. e-Boks har i løbet 
af 2017 fået bedre fat i det svenske 
marked blandt andet på grund af en 
aftale med Mina Meddelanden, der 
er den statsejede platform til videre-
distribution af offentlig digital post. 

”Aftalen betyder, at alle svenske-
re, der har et bank-ID, nu kan mod-
tage mail digitalt fra svenske myn-
digheder, for eksempel det svenske 
socialforsikringsagentur, pensions-
myndigheden og svenske skatte-
væsen, hvis de registrerer sig på 
e-Boks.se,” fortæller Country Mana-
ger Mattias Svanberg Johansson fra 
e-Boks i Sverige.

Svenskerne vil kommunikere 
digitalt
Alt tyder på, at svenskerne er mere 
klar til digital kommunikation. I hvert 
fald svarer otte ud af ni i en kunde-
undersøgelse, som e-Boks i Sverige 
har lavet, at de ønsker at kommu-
nikere digitalt med afsendere som 
bank, forsikring, teleselskab, ener-
giselskab og lignende. Det resultat 
forpligter ifølge Mattias Svanberg 
Johansson afsenderne – og her står 

e-Boks klar til at tilbyde en digital 
platform, der kan imødegå kunder-
nes behov:

”Vi har stået klar længe som digital 
partner for virksomheder i især den 
svenske bank-, finans-, forsikrings- 
og telesektor – og nu oplever vi for 
alvor en stigning i afsendere, der vil 
benytte e-Boks som digital partner,” 
siger Mattias.

Men selvom flere afsendere efter-
spørger en digital platform til kom-
munikationen med deres kunder, er 
behovet anderledes end i Danmark, 
forklarer han:

”Virksomhederne i Sverige efter-
spørger i højere grad unikke løsnin-
ger tilpasset lige præcis deres digita-
le univers, og derfor eksperimenterer 
vi fortsat med at finde den rigtige 
løsning til det svenske marked, der 
kan spille sammen med de forskelli-
ge afsenderes behov,” siger han. 

GDPR giver nye muligheder
E-mail er stadig den mest anvendte 
kommunikationsform hos svensker-
ne, når de skal kommunikere med af-
sendere som banker, virksomheder, 
det offentlige og pensionsselskaber. 
Næsten syv ud af 10 angiver i under-

søgelsen, at de kommunikerer med 
deres leverandører via e-mail. Men 
efter 2018, hvor den nye personda-
taforordning GDPR gælder, er det 
ikke længere tilladt for virksomheder 
at sende følsomme oplysninger gen-
nem usikre kanaler som e-mail. Det 
giver nye muligheder for e-Boks.

”Alle e-Boks løsninger er tilpasset 
den nye persondataforordning, så 
når ansættelseskontrakter, lønsed-
ler, helbredsoplysninger eller kon-
toudtog sendes gennem e-Boks, er 
virksomhederne sikre på, at de ikke 
kommer i konflikt med EU’s krav til 
opbevaring og håndtering af person-
data. Det er en klar fordel for virk-
somhederne, som forhåbentlig kan 
være med til at trække flere sven-
ske afsendere ind til e-Boks,” slutter 
Mattias Svanberg Johansson  
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Tennisevent gav anbragte børn
og unge smil på læben
25 anbragte børn og unge fik mu-
lighed for at krydse ketsjere med 
tennisstjernen Caroline Wozniacki 
til et tennisevent arrangeret af 
e-Boks og Børnehjælpsdagen. 

Caroline Wozniacki indtog i novem-
ber KB-hallen på Frederiksberg 
sammen med 25 anbragte børn, der 
til daglig bor i familiepleje eller på in-
stitution. Der var også fint besøg af 
HKH Kronprinsesse  Mary, der del-
tog i kraft at sin rolle som protektor 
for Børnehjælpsdagen. Det er tred-
je gang i træk, at e-Boks og Bør-
nehjælpsdagen går sammen om at 

arrangere en dag i sportens tegn for 
en særlig gruppe børn, som fortjener 
lidt ekstra opmærksomhed. 
Mødet med tennisstjernen var en 
stor oplevelse, og der var smil på læ-
ben og højt humør at spore blandt de 
deltagende børn og unge. Formålet 
med dagen var at inspirere børnene 
og de unge til at røre sig mere i hver-
dagen og give de børn og unge, der 
allerede har vist særlig interesse for 
tennis, et rygstød  

Ud over at få sved på panden og smil på 
læben fik børnene mulighed for at spørge 
Caroline ind til tennistips og tricks.

FC Thy Piger vinder
Danskernes Idrætspris
Et unikt samarbejde mellem fem 
vestjyske fodboldklubber gør det 
muligt at styrke kvindefodbolden i 
et område med få indbyggere.

Naboklubber behøver ikke at være 
rivaler eller fjender og kæmpe mod 
hinanden. Det har fem vestjyske fod-
boldklubber bevist. De er gået sam-
men om at styrke både bredde og eli-
te inden for kvindefodbold i et område 
med få indbyggere. Samarbejdet har 
gjort det muligt for alle de fodboldin-
teresserede piger i det nordvestjyske 
at spille fodbold og være en del af et 
hold.

Det er kort fortalt, hvad vinderen af 
Danskernes Idrætspris 2017, FC Thy 
Piger, handler om. Bag initiativet står 
Nors BK, Thisted FC, Koldby/Hørdum 
IF, Frøstrup Hannæs IF og IF Nordthy. 

Stemmelystne danskere
Stemmelysten var i top til dette års 
kåring af Danskernes Idrætspris. 50 

procent flere end sidste år var inde 
og stemme på deres favorit, Ifølge 
Susanne Søndahl Wolff, kommunika-
tions- og marketingdirektør i e-Boks, 
vidner det om, at foreningsidrætten 
ligger mange på sinde:

”50 procent flere end sidste år har 
været inde og stemme på deres re-
gionale favorit til Danskernes Idræts-
pris. Den fremgang er vi naturligvis 
godt tilfredse med. Den skyldes sik-
kert, at danskerne fortsat er meget 
engagerede i deres lokale idrætsfor-
eninger, og at der har været mange 
virkelig gode initiativer fra hele landet 
i spil til at få Danskernes Idrætspris.”

Jylland på banen
Det er første gang, at Danskernes 
Idrætspris lander i Jylland, men det 
er andet år i træk, at vinderinitiativet 
er fodboldbaseret. Sidste år vandt FC 
Prostata fra København. Med prisen 
modtager FC Thy Piger 100.000 kr. 

FAKTA

229 initiativer var indstillet til
Danskernes Idrætspris i 2017.

Over 14.000 danskere stemte
på deres favoritprojekter i
P4-regionerne. 

Danskernes Idrætspris gives til
et inspirerende projekt, aktivitet
eller initiativ, der er med til at
styrke, udvikle eller nytænke
foreningsidrætten i Danmark. 

Prisen er præsenteret af e-Boks
i samarbejde med DIF og
DR P4.



Finansielle milepæle
i 2017
2017 blev et succesfuldt år med pæne vækstrater.
Trods massive investeringer i ny udvikling er
der leveret på både top- og bundlinje.
 
Med en vækst i omsætningen på 10 procent og en
fremgang i resultatet af den ordinære drift på
mere end 40 procent kan e-Boks se tilbage
på 2017 i et positivt skær.
 
Her præsenteres nogle af højdepunkterne.

Vækst
10,3%

Omsætning
geografisk

Danmark
170 mio.

Norge
9,7 mio.

Sverige
5,7 mio.

Finland
7 mio.

2006

25,2

2007

33,2

2008

52,0

2009

59,3

2010

73,2

2011

85,2

2012

101,1

2013

107,2

2014

147,8

2015

170,1

2016

 
174,4

2017

192,3

44 45

Omsætning
fordelt på 
kunder

148,8 mio. 
Omsætning fra
private kunder

43,5 mio. 
Omsætning fra
offentlige	kunder

Årets
resultat

15,9 mio.
Omsætning

Udvikling i 
omsætning
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Udvikling i antal 
medarbejdere

Fordeling af
login på
e-Boks24

2012

26
2013

32
2014

50
2015

64
2016

70
2017

64% 69%
2016 2017

Mobil

36% 31%
2016 2017 Web

Sendte
dokumenter i

2017, fordelt på
15 mio. brugere 

globalt

MILLIONER DOKUMENTER

Investering i
ny IT platform

15 mio.

3,2 mio.
signeringer i 2017

Overskudsgrad
i procent 3,9%

2015

8,2%

2016

10,5%

2017
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Charlotte Svensson 
Head of Business Area Communications Services
PostNord

 Jeg har arbejdet meget med digitale tjene-
ster, digital teknik og digital udvikling, blandt 

andet i min tid som CTO og markedschef i Bonnier. 
Jeg ser det som en stærk baggrund for bestyrelses-
rollen i e-Boks, fordi jeg både har erfaring med den 
kommercielle og den tekniske side.

 Danmark og Sverige er meget forskellige mar-
keder for e-Boks. Danmark er hjemmemarkedet, 
som har en lang historik med digital post, og derfor 
er meget udviklet og fokuseret. I Sverige kommer 
e-Boks ind på helt andre præmisser. Markedet er 
meget mindre reguleret, og det betyder blandt an-
det, at forbrugerne får deres post via mange for-
skellige kanaler, både fysiske og digitale.

 e-Boks styrke er for mig at se, at det er et va-
remærke, som har formået at levere på sit løfte til 
kunderne. De har virkelig skabt en nytte for dan-
skerne, og virksomhedens position er svær at ud-
fordre i dag.

I bestyrelsesarbejdet vil jeg have et stærkt fokus 
på at skabe produkter, som møder brugernes be-
hov. Vinder vi forbrugerne, vinder vi også forretnin-
gen. Vi skal fortsætte væksten gennem en lønsom 
og strategisk funderet udvikling. Derudover vil jeg 
være meget bevidst om egen innovationskraft. Vi 
skal hele tiden have fokus på disruption og ikke nå 
til et punkt, hvor vi bare stiller os tilfredse.”

Susanne Brønnum
CEO
Smart Payments

 Jeg har arbejdet i den finansielle betalingsin-
dustri hele mit arbejdsliv - blandt andet hos 

Nets og MasterCard i Bruxelles. Jeg har været med 
til den digitale revolution i Norden, har et godt kend-
skab til transformation af selskaber i forandring og 
arbejder nu i et innovationsselskab. De kompeten-
cer vil jeg bringe ind i bestyrelsesarbejdet i e-Boks. 

e-Boks har et stærkt produkt, der eksemplifi-
cerer, hvor langt Danmark er kommet som digitalt 
foregangsland med udgangspunkt i samarbejdet 
mellem det private og det offentlige erhvervsliv. 
e-Boks har en unik position og et solidt udgangs-
punkt, som med fordel kan anvendes til helt nye 
områder og nye markeder de kommende år.

I bestyrelsesarbejdet vil jeg særligt have fokus 
på at fremtidssikre e-Boks med nye innovative ide-
er, så e-Boks fortsat er relevant og nyskabende for 
både forbrugere og virksomheder. Det vigtigste, 
e-Boks skal lykkes med fremover, er at fastholde 
sin position som danskernes foretrukne indgang til 
digital post og services.”

To	nye	profiler	i	e-Boks	bestyrelse
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Bestyrelsen Direktion

PETER KJÆR JENSEN
Født 1969

Bestyrelsesmedlem siden 2016. 

Head of PostNord Danmark / CEO i Post 
Danmark A/S. Medlem af bestyrelsen for 
Post Danmark A/S siden 2016. 

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem i PostNord Logistics 
A/S, PostNord Logistics GmbH, PostNord 
Logistics TPL A/S, eHUBnordic ApS samt 
bestyrelsesformand Enigma.

CHARLOTTE SVENSSON 
Født 1967

Bestyrelsesmedlem siden 2017.

Head of BA Communication Services i 
PostNord og medlem af koncernledelsen 
siden 2017.

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem i Boozt Fashion AB.

SUSANNE BRØNNUM 
Født 1969

Bestyrelsesmedlem siden 2018.

Tidligere koncerndirektør i Nets og CEO 
for Nets Danmark A/S. Nu CEO for Smart 
Payments, Nets’ innovationsselskab. 

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem i Copenhagen 
FinTech. 

TOM SCHARNING
Født 1959

Bestyrelsesmedlem siden 2014.

Senior Vice President i Nets med ansvar 
for digitalisering, herunder strategisk brug 
af e-Boks i Nets’ løsninger i Norden. 

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem i Datek Wireless AS, 
EDIgard AS og Prima Omsorg AS. 

ULRIK FALKNER THAGESEN 
Født 1971 

Administrerende direktør siden 2017.

JESPER LIND BREUM
Født 1969

Executive Director / CFO siden 2017.
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Vi skaber bedre digitale 
samfund.

Vi skaber brugervenlige, 
forbundne og trygge digita-
le samfund, der gør hverda-
gen lettere og bedre for alle.

MISSION
Vi hjælper personer, virksom-
heder og institutioner til digitalt 
at interagere og servicere sig 
selv effektivt og sikkert gen-
nem vores platforme.

Virksomheder og institutioner 
er vores partnere, og sammen 
skaber vi bedre og sikker digitali-
sering, hvor brugerne har kontrol.

Et kig på ny vision,
mission og værdier

TILLID er en fundamental del af vores virksomhed. Brugere, kunder og 
partnere stoler på os, og det er utrolig vigtigt for os, at det bliver ved med at 
være sådan. Tillid handler også om de ting, der er mellem os som menne-
sker, og at vi holder, hvad vi lover. Derfor skal vi også beskytte tilliden ved at 
tale åbent og rettidigt om tingene.

DØMMEKRAFT handler om at gøre de rigtige ting og træffe de rigtige valg. 
Den sikrer, at vi prioriterer det, som er vigtigst og betyder mest. Den hjælper 
os også til at opføre os ordentligt overfor hinanden og overfor vores bruge-
re, kunder og partnere.

NYSGERRIGHED er essentiel for at blive bedre. Den er grunden til, at vi 
udvikler os – og det gælder både som mennesker og virksomheder. Nysger-
righeden er grundlaget for innovation og alle former for udvikling. Vi ønsker 
at anspore til nysgerrighed, der både er grundlaget for de store spring, men 
også for de små løbende initiativer, der forbedrer os som organisation.  

VISION

VÆRDIER
NYSGERRIGHED

DØMMEKRAFT

TILLID

e-Boks vision,
mission og værdier er vigtige
hjørnesten i vores forretnings-

strategi. Et ændret fokus i forretningen 
giver indimellem anledning til

opdateringer. Her finder du vores nye
mission, vision og værdier, som vi
glæder os til at udleve i samspil

med vores kunder og
samarbejdspartnere.
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