
Digitalisert bedriften og spar penger
Bedrifter er alltid på jakt etter nye og kostnadseffektive
driftsmåter. Spesielt når det gjelder å opprettholde konkur-
ransefortrinn.

Bedrifter som skifter fra tradisjonell post til digitale dok-
umenter, ser på denne endringen som et stort skifte.

e-Boks Sikker distribusjon gir en unik og kost-
nadseffektiv løsning som merkbart reduserer bedriftens
kostnader.

e-Boks Sikker distribusjon garanterer en sikker digital
distribusjonskanal.

l e-Boks oppfyller alle kravene i EUs per-
sonvernlovgivning (GDPR), og dette betyr at det er
trygt å sende sensitive og konfidensielle per-
sonopplysninger

l E-posten vil bli levert til den tiltenkte mottakeren

e-Boks Sikker distribusjon utgjør en plattform for all
slags kommunikasjon og distribusjon av meldinger og dok-
umenter i e-Boks fra et selskap til sluttbrukerne. Dette
involverer oppsett av selskaper (avsendere) og klargjøring
av bedriftens system til håndtering av utsend-
ingsprosessene. Sammen med e-Boks vil avsender (eller
en distributør) tilby en løsning som utgjør en vinn-vinn-
situasjon for både avsender og sluttbruker.

Vinn-Vinn situasjon

e-Boks Sikker distribusjon kan hjelpe bedrifter med å
eliminere den kostbare manuelle dokumentprosessen de
står ovenfor i dag. I stedet for å opprettholde den fysiske
utsendingsprosessen kan bedrifter ta skrittet inn i en
digital kommunikasjon med sluttbrukerne og bli mer
effektive.

For sluttbrukeren kan digitale meldinger fra bedrifter og
myndigheter leses og lagres i et gratis arkiv, personlig
arkiv sammen med andre viktige personlige dokumenter.
Sluttbrukere kan dermed få tilgang til alle dokumenter på
ett sted og dermed få større oversikt over viktig personlig
informasjon i e-Boks.
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Fordeler for avsender

l Utsendelse av digitale dokumenter har en pos-
itiv påvirkning på bedriftens portokostnader

l Garantert levering av dokumenter og
meldinger til tiltenkt mottaker

l GDPR-samsvar sikrer trygg utsendelse av
sensitive data og personopplysninger

l Efffektiv integrering av prosessen ved hjelp
av egne systemer

l Digital utsendelse av dokumenter vil redusere
arbeidsbelastningen

Fordeler for sluttbrukere

l Digitale dokumenter vil nå sluttbruker rask-
ere, og når som helst, sammenlignet med
gammel fysisk post, og det er like sikkert

l Ingen behov for store bunker med
papirbasert post. Sluttbruker kan arkivere
meldinger og dokumenter i et gratis, per-
sonlig arkiv med langtidslagring i e-Boks

l Enkel tilgang til dokumenter på
datamaskinen eller i e-Boks-appen (smarttele-
fon eller nettbrett)
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Prosessflyt ved utsendelse

Standardoppsettet for utsendelse i e-Boks er beskre-
vet nedenfor.

Prosessflyt

1. Avtale | Det må være en signert avtale mellom
partene før utsendelsesprosessen kan starte

2. Igangsetting av avsender | For igang-
setting av nye avsendere trenger e-Boks
grunnleggende informasjon, som navn,
adresse, e-postadresse. Deretter kommer alle
tekniske detaljer

3. Teknisk oppsett | Dette oppsettet er en del
av avsenders igangkjøringsprosess og
involverer alle nødvendige utsendingskon-
figurasjoner, som sertifikat, avsenders
påkrevde innholdstyper og regisreringsgrupper.
Alternativer | Avsender kan velge å inkludere
andre egenskaper til e-Boks, slik som obliga-
toriske innholdstyper, oppsett av mellom-
lagring og signering av betalings-alternativer

4. Utsendelse | Ved vellykket fullføring av det
tekniske oppsettet er neste trinn klargjøring for
vanlig kjøring. Oppsettet vil bli testet før det
begynner å sende ut meldinger og dokumenter
til sluttbrukere. Dette involverer tørrtrening i
et demomiljø før løsningen settes ut i livet i
sanntid

Egenskaper

e-Boks Sikker distribusjon er en sikker og fleksibel
løsning for utsendelser av meldinger og dokumenter.

Egenskapene er blant annet:

l Rask og fleksibel igangkjøringsprosess
Igangkjøring utføres i samarbeidmed e-Boks.
Avsender må identifisere utsendingssystem, dok-
umenttype, registreringsgrupper m.m. Oppsettet
kan utføres av avsender alene, eller det kan
gjøres av en distributør. Uavhengig av hvilket
alternativ avsender velger, vil e-Boks assistere i
løpet av hele igangkjøringsprosessen og
oppsettet

l Fleksibel registreringmed avsendere
Sluttbruker bestemmer hvem som kan levere
dokumenter ogmeldinger til e-Boks. Ingen
avsender kan levere uten tillatelse fra sluttbruker
på forhånd. Sluttbruker kan gi tillatelse på føl-
gende måter:

o Direkte fra e-Boks ved å registrere
avsender, eller

o når en avsender og sluttbruker
inngår en ansettelseskontrakt der
det angis at lønnslipp og årsopp-
gave skal leveres via e-Boks

I stedet for å akseptere avsendere én etter én
kan sluttbrukeren velge å registrere alle
avsendere for framtidige utsendelser (registrer
alle)

l Sikker utsendingsprosess
Utsendingsprosessen for dokumentene i e-Boks
er alltid basert på personnummer, en bedrifts
registreringsnummer (som org.nr.) eller enhver
annen brukerspesifikk ID

Figuren viser løsningene som er tilgjengelige fore-Boks Sikker distribusjon.
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