
Portal-løsning i eget nettbasert system

De fleste bedrifter ønsker å strømlinjeforme og digitalisere
kommunikasjonen de har med sluttbrukere, så mye som
mulig.

Løsningen e-Boks Portal for bedrifters nettbaserte
systemer tilbyr en integrert plattform for digitalisering av
kostbare og tidskrevende manuelle prosesser som kan
kobles til bedriftens eget digitale univers.

e-Boks Portal støtter følgende handlinger:

l Digital signering av dokumenter

l Utsending av varsler

l Sikker dialogmellom avsender og sluttbruker

Planlegging er nøkkelen til en vellykket implementering
av e-Boks Portal.

Du og e-Boks, eller en partner, bruker tid til å velge hvilke
dokumenttyper du trenger å sende til kundene eller
bedriftspartnere, for å sikre vellykket digitalisering av
driften.

Når dokumenttypene er valgt og systemet er satt opp,
kan sluttbrukerne eller bedriftspartnerne begynne å kom-
munisere sikkert og signere dokumenter fra sin egen per-
sonlige innboks.
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Fordeler for avsender

e-Boks Portal er et attraktivt alternativ for digital
levering av alle dokumenter til sluttbrukere for deg
som avsender (innholdstilbyder).

l e-Boks Portal tilbyr omfattende besparelser
sammenlignet med den tradisjonelle, fysiske
post-utsendelsesprosessen

l e-Boks garanterer 100 % levering av dok-
umenter fra avsender (innholdsleverandør) til
sluttbruker, og omvendt

l Kommunikasjonskanalen din er sikker og har
utseendet og følelsen til nettstedet ditt.

Fordeler for sluttbrukere

l Sluttbrukerne har tilgang til dokumentene
hele døgnet uavhengig av hvordan de leser
dem. Og de kan lese dem fra datamaskin,
mobiltelefon eller nettbrett.

l Sluttbrukeren trenger ikke å bytte mellom for-
skjellige digitale plattformer for å få tilgang til
dokumentene.

l Sluttbrukeren vil motta varsling på alle platt-
former når det er et nytt dokument tilgjen-
gelig.
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Process

Planlegg løsningen

e-Boks Portal er en standardløsningmed
muligheten for tilpasning.

Implementering og test. Basert på en felles for-
ståelse av bedriftens behov ogmulighetene i portal-
løsningen, vil e-Boks sette opp og konfigurere et test-
miljø. Når testmiljøet er klart, må avsenderen
integrere løsningen i sitt egen miljø og deretter
starte testprosessen.

Produksjon og støtte. Testfasen settes opp i
samarbeidmed e-Boks. Testfasen må omfatte
varighet, omfang, feilrapportering og responstid ved
feil.

Egenskaper
Sluttbrukere som logger inn til et nettstedmed en
integrert løsning, kan se bedriftsspesifikke dokumenter og
utføre følgende handlinger:

l Se på dokumenter

l Signere dokumenter

l Lagre kopier lokalt på datamaskinen

l Markere dokumenter som leste eller uleste

l Endre navn på dokumenter

Hvis bedriften har valgt å kategorisere dokumentene som
kan sendes ut, som oversikter, signeringsvarsler og årsrap-
porter, kan sluttbrukeren sette opp filter for å enklere
kunne finne et spesifikt dokument.

Andre tilleggsegenskaper er tilgjengelige på forespørsel.

Den integrerte løsningen fra e-Boks er tilgjengelig via e-Boks Portal-lösningen.
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