
OVERSIGT OVER LEVERANCER I STRÅLFORS CONNECT 
1.8.0 LEVERANCE 

 sat i drift U41 2013 

1.8.1 LEVERANCE 

sat i  drift U49 2013 

1.8.2 LEVERANCE 

Idriftsættes U25 2014 

 

• Flere forsendelsestyper 

• Enkelt forsendelser og masseforsendelsr  i OIO 

REST 

• Brevfletfunktion i Printer app. 

• Bilag vedhæftet som .pdf eller URL 

• Tilbagekald af forsendleser som tilvalgsydelse 

• Returpost som tilvalgsydelse 

• Businesscase beregner 

• Forsendelseslog (følge det afleverede dokument) 

 

Fysisk brevproduktion 

• A- og B- post forsendelser 

• Rekommanderede breve & Forkyndelsesbreve 

• Standardmateriale ved fysisk produktion 

 

Digital post 

• Angivelse af valørdato 

• Retursvar til valgfri postkasse (postkasseID, e-

Boks) 

• Emne for tilbagesvar 

• Medsend dokumentregistrering/meddelsesformat 

 

• Multitenancy på printer app 

• Mulighed for flere 

myndigheder på samme 

decentrale server 

• Kræver dog at alle 

medarbejdere er unikke 

indenfor samme AD 

 

 

 

• Specialbreve/ Volumenbreve i A4 

format 

• Oprette brevspecifikation 

• Produktionsplanlægning for Special- 

og Volumenbreve 

• Hvid baggrund tilføjes på 

adresseområder ved valg af Påtryk 

af modtageradresse 

 

Fysisk brevproduktion 

• Mange til én forsendelser 

• C-post / Billigst på dagen 

• Special materiale, fals, hæftning, 

fysiske bilag 
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OVERSIGT OVER LEVERANCER I STRÅLFORS CONNECT 

1.8.3 LEVERANCE 

Idriftsættes U25 2014 

1.8.4 LEVERANCE 

Idriftsættes U41 2014 

1.8.4.1-4 LEVERANCE 

Idriftsættes U44-50 2014 

 

• Høstmetoder 

 

• Vedhæftede bilag i fysisk brev starter 

altid på ulige side v. duplexprint 

 

• Opdatering af hjælpetekster i 

Printerapp og Administrationsportal 

 

 

• Tilpasning af horisontal print digitale 

forsendelser 

 

• Mulighed for at tilknytte sagsdokument 

til digital post (xml.format) 

 

• Overvågningsværktøjer centralt i 

løsningnen 

 

• Kapacitetsudvidelser centralt i 

løsningen 

 

 

• Div. fejlrettelse og forbedringstiltag 

centralt i løsningen 

 

• Myndighedsstatistik fremviser >500 

linier i visninger  
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OVERSIGT OVER LEVERANCER I STRÅLFORS CONNECT 

1.8.5 LEVERANCE 

Idriftsættes U11 2015 

1.8.5.1 LEVERANCE 

Idriftsættelse 

 

• Myndighedsstatistik fremvises kortere 

standardopsætning (‘dagen før’) 

 

• Opdatering af underliggende GMC 

software  

 

• Div. rettelser og forbedringstiltag 

centralt i løsningen 

 

• Opdatering af Superbruger vejledning 

vedr. specificering af områder inden for 

rudekuverts område & brug af 

forsendelsestyper med markering for ‘i 

test’ 

 

• Opdatering af e-Boks 2015 priser, ref.: 

‘Vejledning om AfsendersystemID’ & 

‘Bestillingsformular, sendes til e-Boks’ 

 

 

 

 

 

 

Information følger når release-indhold er 

kendt. 
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