
Portal-lösning i eget onlinesystem

De flesta företag vill optimera och digitalisera sin slut-
användarkommunikation så mycket som möjligt.

e-Boks Portal är en lösning för företagets onlinesystem
som ger en integrerad plattform för digitalisering av kost-
samma och tidskrävande manuella processer – i ditt eget
digitala universum.

e-Boks Portal lösning stöder följande:

l Digital signering av dokument

l Leverans av meddelanden

l Säker dialogmellan avsändare och slutanvändare

Planering är nyckeln till en lyckad implementering av
e-Boks Portal.

Du och e-Boks (eller en partner) hjälps åt att välja vilka
dokumenttyper du behöver kunna skicka till dina kunder
eller affärspartners för att säkerställa att digitaliseringen
av din verksamhet lyckas.

När dokumenttyperna har valts och ditt system är helt
inställt, kan dina slutanvändare eller affärspartners börja
kommunicera säkert och signera dokument från sin per-
sonliga brevlåda.
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Fördelar för avsändaren

För dig som avsändare (innehållsleverantör) är
e-Boks Portal-lösningen ett ypperligt alternativ för
digital leverans av alla slutanvändardokument.

l e-Boks Portal erbjuder avsevärda
besparingar jämfört med användning av tra-
ditionella, fysiska postprocesser

l e-Boks garanterar till 100 % att dokument
levereras från avsändare (innehålls-lever-
antör) till slutanvändare och vice versa

l Din kommunikationskanal är säker och des-
sutom ser den ut som – och känns som – din
egen webbplats

Fördelar för slutanvändare

l Slutanvändare har tillgång till sina dokument
dygnet runt, oavsett om de använder en
dator, mobiltelefon eller surfplatta

l Slutanvändare behöver inte växla mellan
olika digitala plattformar för att få tillgång till
sina dokument

l Slutanvändare får ett meddelande på valfri
plattform när det finns ett nytt dokument
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Process

Plannera lösningen

Om e-Boks är nytt för dig som avsändare (innehåll-
sleverantör), är rekommendationen att man för-
siktigt avväger leveransmetoden för företagets
dokument; ev. i samarbete med din distributör av
e-Boks’ tjänster.

Installation och konfiguration

e-Boks Portal är en standardlösning som går att
anpassa efter dina önskemål.

Implementering och test. e-Boks ställer in och
konfigurerar en testmiljö som baseras på en samsyn
av företagets behov och möjlighet att nyttja portal-
lösningen. När testmiljön görs tillgängligmåste
avsändaren integrera lösningen i sin egen miljö och
inleda testprocessen.

Produktion och support. Testfasen ställs in i
samarbete med e-Boks. Testfasen måste inkludera
varaktighet, omfattning och rapportering av fel och
felaktiga svarstider.

Egenskaper
Slutanvändare som loggar in på en webbplats med en
integrerad lösning kan se företagsspecifika dokument och
utföra följande åtgärder:

l Se dokument

l Signera dokument

l Spara kopior till datorn

l Markera dokument som lästa eller olästa

l Byt namn på dokument

Om företaget har valt att kategorisera dokument för sänd-
ning, till exempel översikter, signeringsförfrågningar och
årsbesked, kan slutanvändaren använda sig av filter som
filtrerar bland de olika dokumenttyperna från företaget för
att enkelt hitta ett specifikt dokument.

Andra tilläggsfunktioner finns tillgängliga på begäran.

e-Boks’ integrerade lösningar nås via e-Boks Portal-lösningen.
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