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KOM GODT I GANG MED STRÅLFORS 
CONNECT 
Strålfors Connect løser dine outputopgaver nemt og hurtigt, samtidig med at du effektiviserer og digitalise-
rer dine forsendelser. 

I  praksis  betyder  Strålfors  Connect,  at  du  i  stedet  for  at  printe  på  en  lokal  printer,  sender  alt  til  Strålfors’  
datacenter, som herefter behandler informationen ud fra de valg, som du har truffet.  

I applikationen kan du se dit kanalvalg (digitalt eller fysisk).  

Det er også muligt at se pris og preview af brevet, inden det sendes. 

Som adgang til løsningen tilbydes også den offentlige system-til-system grænsefladesnit OIOREST - en nem 
adgang til mange forsendelser. 

FOR AT KOMME GODT I GANG MED STRÅLFORS 
CONNECT, ANBEFALER VI, AT DU FORBEREDER DIN 
ORGANISATION PÅ NEDENSTÅENDE PUNKTER: 

x  

x HAR I STYR PÅ JERES BREVSKABELONER? 
Det er vigtigt at have de korrekte brevskabeloner for at få fuld udbytte af Connect løsningen.  

x Dette sikrer samtidig optimereret tilgang til den digitale verden og sikrer at jeres breve lander hos 
de rette modtagere med det rette udseende til den bedste pris. 

x -Husk at jeres kommunikation i overgangsfasen skal være læsevenlig - både fysisk og digitalt.  

x  

x - Beslut hvilken service I tilbyder de modtagere, som ikke er tilmeldt den digitale postkasse.  
  A- B- eller C-porto? 

x - Overvej om I ønsker fortrykte materialer, eller om I ønsker at printe alt on-demand, for at tilsikre 
at   det er den nyeste information der udsendes. 

x   På www.stralfors.dk/connect finder du information, som kan hjælpe dig. 



 
 

 
 

Side 3 af 4 

x  
HVEM SKAL BETALE? 
Det er en stor fordel at have gjort sig tanker om hvordan  fakturaen/omkostningerne skal fordeles i 
organisationen. Jeres opsætning af jeres LRA hierarki har stor betydning. Omkostningerne kan split-
tes på fakturaen efter denne opbygning, i stedet for at få en samlet regning. 

x  
SERVEROPSÆTNING 
For at Connect kan installeres, kræves det at der er en server, som Connect applikationen kan in-
stalleres på. I kan finde information om krav til server og serveropsætning til løsningen på 
www.stralfors.dk/connect. Under Tools & downloads findes en opsætningsvejledning.  

x  
DEN DIGITALE POSTKASSE 
For at Connect kan installers og levere post i den digitale  postkasse, kræver det at I på forhånd har 
en aftale med E-boks, samt opretter et afsendersystemID til for brug for Strålfors Connect.  

x E-boks kan kontaktes på følgende adresse: 

x For myndighedsoprettelse til e-Boks http://ekstranet.e-boks.dk 

x Generel kontakt: tilslutning@e-boks.dk. 

x  

x INSTALLATION 
- Ca. 14 dage før installationen hos jer skal foregår, vil I blive kontaktet pr. mail 

x - Når Strålfors Connect skal installeres, skal der samtidig indgås en ny tilslutningsaftale 

x - Selve installationen af Strålfors Connect er planlagt til 2 dage, hvilket udføres af CGI 

x - Som forberedelse af installationen af Strålfors Connect, kan dokumentet  
  ”Information  om  krav  til  infrastruktur” hentes på www.stalfors.dk/connect 

x  

x  

x  
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x  

x CERTIFIKATER 
Undersøg om jeres organisation har oprettet en digital signatur hos NemID og beslut hvem som in-
ternt i organisationen har/ skal have en LRA profil. Denne profil skal deltage under tilslutningspro-
cessen til Strålfors Connect. I skal have et virksomhedscertifikat (VOCES) udvalgt til at signere jeres 
aftale under tilslutningsprocessen. 

x De personer som I ved skal have myndighedsansvar samt teknikere og superbrugere kan I på for-
hånd oprette til NemID medarbejdercertifikat (MOCES) 

 
TOOLS & DOWNLOADS 
Udover ovenstående information, findes følgende på www.stralfors.dk/connect, under Tools & 
Downloads: 

- Information om krav til infrastruktur 

- Opsætningsvejledning 

- Layoutdokumenter 

x - Opsætningsvejledning 

x - Forhåndsaftale information 

x - Forhåndsaftale 

 
Når løsningen tilsluttes, vil følgende vejledninger være tilgængelige: 

x - Vejledning for LRA og myndighedsansvarlig 

x - Vejledning for superbrugere 

x - Vejledning for slutbrugere 

 

Mere information: 
Har du yderligere spørgsmål, henviser vi til www.stralfors.dk/connect. Her er det desuden muligt at stille 
spørgsmål til en af vores eksperter. 

http://www.stralfors.dk/connect

