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Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. 
For at gøre installationen af Strålfors Connect løsningen så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres 
Myndighed, at have gennemført en bestilling på Afsendersystem tilslutning for Digital Post. Dette kræver 
kontakt til e-Boks, for at den del af forberedelserne er klar.   
 
Informationerne (ID’er) om e-Boks Afsendersystem og MaterialeID skal benyttes under forberedelsesprocessen 
for Strålfors Connect for at aftalen kan sættes i drift. Det vil være Strålfors, som hjælper jer med selve 
oprettelsen i Connect men vi skal bruge oplysningerne fra e-Boks for at kunne klargøre de tekniske 
integrationer. 

 

Har jeres Myndighed en aftale med e-Boks omkring Digital post?  
Tilslutning til Strålfors Connect forudsætter at jeres myndighed har en aftale med e-Boks omkring Digital post.  
Hvis jeres Myndighed ikke allerede har en Digital post aftale kræver det at der indgås en sådan.  

Har I ikke en aftale kan I tilslutte Jer til Digital post via dette link http://ekstranet.e-boks.dk/ eller ved telefonisk 
kontakt til e-Boks på telefon 70 21 24 00.  

Derefter, når Digital post aftale er indgået med e-Boks, kan der bestilles et underliggende e-Boks 
Afsendersystem specifikt opsat hos e-Boks til brug for Strålfors Connect løsningen. 

 

Hvis jeres Myndighed allerede har en aftale med e-Boks omkring Digital post 
Jeres myndighed kan vælge to forskellige opsætningsløsninger i forhold til Digital post kanalen. 
  
Proces for begge er beskrevet herunder og Strålfors anbefaling er fremhævet. 
  
 

Strålfors anbefaler valget af nedenstående Standardopsætning 
Bestilling af e-Boks AfsendersystemID via samtykkeerklæring 
e-Boks tilbyder at foretage den tekniske del af oprettelse og opsætning af e-Boks AfsendersystemID, med alle de 
korrekte forudsætninger, således at opsætningen på e-Boks side er klar til Strålfors Connect integrationen. Dertil 
skal benyttes e-Boks blanketten ’Samtykkeerklæring’. 
 
e-Boks varetager derefter oprettelse af AfsendersystemID’er til Connect produktions- og testmiljø og sender alle 
oplysninger retur pr. mail til myndigheds kontaktperson samt direkte til Strålfors. 
 
Myndighedens pris: 
 Oprettelse af afsendersystem: 1.043,28 (e-Boks pris for oprettelse af nyt afsendersystem) 

Teknisk bistand for tilslutning: 2 timer á 867,56 (e-Boks timepris for offentlige myndigheder) 
Samlet:  2.778,40 

 
Hvis jeres Myndighed ønsker at gøre benytte Samtykkeerklæringen skal den sendes tre hverdage før planlagt 
test/idriftsættelse af Strålfors Connect tilslutning. Send den udfyldte Samtykkeerklæring til Strålfors på 
mailadressen admin.connect@stralfors.dk eller til e-Boks via web adressen https://afsendersupport.e-boks.dk 

http://ekstranet.e-boks.dk/
mailto:admin.connect@stralfors.dk
https://afsendersupport.e-boks.dk/
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Strålfors og e-Boks vil så sørge for at gøre de tekniske opsætninger klar og melde retur til jeres myndighed via e-
mail. Hvis I har spørgsmål om Digital post kan I skrive til e-Boks på webadressen https://afsendersupport.e-boks.dk  

 
Strålfors modtager oplysningerne direkte fra e-Boks, varetager de tekniske opsætninger og melder div. ID’er 
retur til myndighed. Strålfors vil tilknytte ID’er og certifikat i forhold til aftalt samarbejde med e-Boks 
bestillingen. Der vil her blive benyttet et Strålfors FOCES certifikat for datakommunikationen mellem Connect 
løsningen og e-Boks. 
 
Fordelen for jeres myndighed er da at  

A. alle de nødvendige opsætninger for Digital post integration bliver garanteret af e-Boks 
B. Strålfors tager ansvar for opdatering af certifikat knyttet til samtykkeerklæring/e-Boks 
C. jeres myndighed ikke skal uploade eget VOCES/FOCES certifikat til Connect portal (private nøgle) 

 

Når aftalen herefter sættes i drift vil oplysningerne tilknyttet også kunne ses på Connect Administrations-

portalen under fanen TILSLUTNING/MYNDIGHED. 

 
 

Strålfors anbefaler IKKE valget af nedenstående Individuel opsætning 
Myndighedens egen bestilling af AfsendersystemID via e-Boks webportal 
Alternativet er at jeres Myndighed vælger selv at oprette AfsendersystemID via e-Boks webportal.  
 
Da skal I være opmærksom på, at det VOCES certifikat som er benyttet for AfsendersystemID hos e-Boks, SKAL 
være samme VOCES/FOCES valg, som senere tilknyttes i Connect portalen. Jeres myndighed uploader den 
offentlige nøgle (.cer nøglen) til e-Boks portalen og den private nøgle + password (.pkcs12 nøglen) til Connect 
Administrationsportalen. 

Hvis I er erfarne i opsætning og oprettelse af Digital post Afsendersystemer kan man oprette disse på e-Boks 
administrationsside. Her skal I kontrollere at AfsendersystemID’er oprettes i forhold til nødvendige 
valgmuligheder for at Strålfors Connect løsningen vil komme til at fungere, som f.eks.  

 vælge Enkeltforsendelser frem for massepostforsendelse  

 vælge tilmeldingslister (komplet liste) frem for online opslag – husk at dette kræver at myndigheden selv 
aktivt skal afgive bestilling af Tilmeldingslister til både CPR og CVR til Support teamet hos e-Boks. 

 
Hvis I har spørgsmål om processen for jeres oprettelse af Afsendersystem kan I skrive til e-Boks på webadressen 
https://afsendersupport.e-boks.dk   
 
Myndighedens pris:   

Oprettelse af afsendersystem: 1.043,28 (e-Boks pris for oprettelse af nyt afsendersystem) 
 

I tilslutningsprocessen til Strålfors Connect skal jeres myndighed dele oplysningerne om de IDer, som I har 
oprettet på e-Boks portalen og evt. selv uploade jeres certifikatoplysninger. Dvs. upload af eget VOCES/FOCES 
certifikat samt password knyttet til certifikatet. 
   
Fra Strålfors side vil vi også påpege at myndigheden selv er ansvarlig for at udføre opdatering af certifikat inden 
udløbsdato (certifikater gældende i 2-3 år). Når certifikatet skal opdateres skal det ske i samme tidsinterval i både 
e-Boks Administrationsportal (.cer filen) og i den tekniske løsning/integration i Strålfors Connect løsningen 
(.pkcs12), for at opretholde data kommunikationen.  

https://afsendersupport.e-boks.dk/
https://afsendersupport.e-boks.dk/

