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Connect - Specificering af områder indenfor rudefeltet 
 
Indledende information 
I Connect løsningen er tilknyttet tre kuvertvarianter, som indgår i produktionen af forsendelser. De 
tre kuvertvarianter beregnes automatisk ved afviklingen af en forsendelser ud fra antallet af 
papirark og benyttes for: 

 C5 – op til 8 ark papir (falses/foldes og kuverteres) 

 C4 – op 45 ark papir 

 Manuel kuvert for forsendelser > 45 ark papir 
 for A- og B-post op til 390 ark papir = maks. 2000 g. 
 For C-post op til 195 ark papir = maks. 1000 g. 

 
Læsefelt og frirum (slack) i kuverterne 
Ved brug af standard formater for papir og kuverttyper, så optræder der altid frirum mellem selve 
papirstørrelse og kuvertens størrelse. Ved maskinel kuvertering er dette frirum endvidere en 
nødvendighed for produktionsafviklingen. 
Det variable antal ark i en kuvert samt kuverternes varierende størrelse gør, at der potentielt er et 
synligt felt på brevets første side, som skal friholdes for fortrolige informationer. 
Layoutet indenfor rudefeltet skal friholdes for modtager- og afsender adresse samt div. postale og 
produktionsmæssige koder. Pga. frirummet vil rudestørrelsen også ’vokse’ for at sikre synlighed af 
adresseinformationer og postale koder til brug for PostNord. Det område, som er synligt, er derfor en 
kombination af frirum og rudestørrelse. 
 
Vi anbefaler at myndigheder måler nuværende placering af fortrolige oplysninger som f.eks. CPR 
nummer på forsendelsens side 1 i forhold til nedennævnte mål/områder. 
For hver af de benyttede kuverter er indsat rudestørrelse og område, som potentielt kan læses. 

 C5 C4 Manuel/Maxikuvert 

Kuvert rudestørrelse H – 63mm 
B – 93mm 
 

H – 70mm 
B- 95mm 
 

H – 70mm 
B – 124mm 
 

Område på brevets side 1 
som potentielt kan ses 

fra ruden 
Top, Bund, Venstre, Højre 

T – 3mm 
B – 73mm 
V – 3mm 
H – 115mm 

T – 0mm 
B- 95mm 
V – 0mm 
H- 115mm 

T – 0mm 
B- 132mm 
V – 0mm 
H – 137mm 

 
Link til Brevtester 
Strålfors har udviklet en Brevtester funktion, som kan tilgås via http://brevtest.sconnect.dk/. 
Her kan en brevskabelon eller et test dokument kan kontrolleres. Upload et .pdf dokument og tast på 
’+’ ved ’Kuverttype’ i oversigten til venstre. Herefter fremvises visuelt friholdelsesområderne for de 
respektive kuvert typer. 

http://brevtest.sconnect.dk/

