
Quickguide: 10 gode råd

Sikker digital post  
- i de rette hænder



www.stralfors.dk

Er du tryg ved jeres interne distributionen af 
breve modtaget i e-Boks? Hvordan behandler I 
beskeder fra det offentlige med personfølsom-
me oplysninger? Hvordan sikrer I, at posten 
fordeles til de rigtige modtagere?

Den stærkt stigende mængde af indgående e-Boks 
meddelelser til virksomheden medfører store udfor-
dringer med compliance og med til at sikre, at posten 
går til rette modtagere. 

Og det er dit ansvar at sørge for korrekt håndtering og 
distribution, når først posten er afleveret i e-Boks post-
kassen.

Vil du være sikker på, at GDPR overholdes? 
Vil du slippe for alt besværet? 

Så læs vores quickguide om fordelene ved automa-
tisering af ”postomdelingen” på basis af eDistribution 
fra PostNord Strålfors.
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Vi ved fra virksomheder, der har implementeret 
e-Distribution, at de er særdeles glade for at slippe 
af med alt bøvlet og det manuelle arbejde. 

Mængden af meddelelser i e-Boks har nået et om-
fang, så digitalisering og automatisering nærmest 
er et MUST.  

Jo større og mere kompleks en organisation er, 
desto mere arbejdstid går der med modtagelse, 
”sortering” og at videresende meddelelser manuelt. 

Processen med at fordele e-Boks meddelelser til 
rette modtager i organisationen er ofte en manuel 
og tung proces.

Det er et sårbart område, da det ofte er få personer, 
der rent faktisk ved, hvor disse henvendelser skal 
sendes hen. Og med vigtige deadlines, i de breve 
I modtager, risikerer I at vende for sent tilbage til 
afsender.
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Spar tid og slip af med bøvlet 

Du minimerer risikoen for at 
overse vigtige frister/deadlines
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I mange virksomheder er det én eller få personer,  
der rent faktisk har adgang til virksomhedens 
e-Boks, ligesom det ofte kun er de pågældende 
personer der kender til fordelingsstrukturen. De har 
et stort arbejde med at holde den viden opdateret 
manuelt, da både jeres organisation og typen af 
dokumenter ændre sig løbende. 

Det gør det meget sårbart ifm. ferie, sygdom eller 
afskedig elser. Det øger risikoen for at meddelelser 
ikke håndteres rettidigt. 

03eDistribution 
- En stor hjælp i ferie og sygdomsperioder
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Du får først og fremmest tryghed for, at alle de 
meddelelser I modtager i e-Boks, ender det rigtige 
sted. Fordelingen af posten vil ikke længere være 
afhængig af en medarbejders individuelle over-
vejelser om, hvor meddelelsen skal hen, og hvem 
i en afdeling der skal modtage den. Alt dette er 
der taget stilling til, inden meddelelserne når jeres 
”postkasse”. 

eDistribution forlænger e-Boks leveringen - helt ud 
til den enkelte modtager, så I er sikre på, at eksem-
pelvis kommunikation om en ansat, kommer til den 
rette modtager i HR afdelingen, uden at andre ser 
den, og at GDPR’s krav til søgbarhed og sporbar-
hed opfyldes.

GDPR overholdes hele vejen 

05 eDistribution digitaliserer og automatiserer for - 
deling en af jeres indgående e-Boks meddelelser. 

Vi erstatter jeres manuelle rutiner og automatiserer 
hele processen fra brevet modtages til det havner 
ved den korrekte modtager! 

Hjertet i løsningen er en RuleManager, et digitalt 
postbud, der sørger for, at jeres modtagne post  
”sorteres” og distribueres til rette modtagere på 
basis af de regler, vi i samarbejde med jer indarbej-
der i systemet under onboardingen. Alt distribution 
foregår i real-tid, så ingen vigtige breve vil fremover 
ligge og vente på at blive håndteret. 

Det ”digitale postbud”  
overtager distributionen
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eDistribution autofordeler mellem 80 og 90 procent 
af de indkomne e-Boksmeddelelser direkte til korrekt 
modtager. Men der tages også hånd om resten. 

Disse meddelelser opsamles i et modul, hvorfra de 
nemt og hurtigt distribueres. Det kan være post, hvor 
systemet ikke er tilstrækkelig sikker på den valgte mod-
tager. 

Den store fordel er her, at den eller de ansvarlige for 
løsningen konstant har det fulde overblik over med-
delelser, som kræver opmærksomhed. 

Alle meddelelser håndteres i ét og samme login, så 
det fremover er slut med at logge ind i flere forskellige 
e-Bokse.

Post, der ikke kan fordeles, 
opsamles og videresendes nemt
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80% - 90%
autofordeling
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De mange hjemmearbejdende under pandemien 
giver særlige udfordringer, for hvordan sender man 
information sikkert og i overensstemmelse med 
reglerne fra den ene medarbejder til en anden, når 
de begge arbejder hjemmefra? eDistribution giver 
jer mulighed for altid at overholde gældende GDPR 
regler.

eDistribution er en cloudbaseret ISO27001 certifi-
ceret løsning med styret brugeradgang og bruger-
roller, så I altid er sikre på kun medarbejdere får 
adgang – uanset om de er på kontoret eller arbej-
der hjemme.
 

Har I mange CVR-numre, og giver det udfordringer? 
eDistribution er også udviklet til at understøtte 
komplekse virksomheder og organisationer og kan 
håndtere et meget finmasket distributionsnet  
– uanset hvor stor og vidtforgrenet organisationen 
er og ”hvor mange” CVR-numre den har. 

Der er store tidsbesparelser at hente ved håndtering-
en af meddelelser fra flere e-Boks konti, og automa-
tiseringen minimerer fejlene ved manuel håndtering 
på tværs af selskaber og CVR-numre.
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Sikker datatransmission  
mellem hjemmekontorer

eDistribution holder styr  
på alle jeres CVR numre
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eDistribution kan hurtigt sættes op og i arbejde og 
kræver ikke meget hjælp fra interne ressourcer. I kan 
være i drift i løbet af kort tid og vil over blot fire uger 
oparbejde et regelsæt for distribution af breve intern i 
jeres virksomhed. 

PostNord Strålfors sørger for at vejlede og rådgive 
jer, så I kommer rigtig godt fra start og får glæde af 
løsningen fra dag et. Vi stiller betroede medarbejdere 
til rådighed, som kan hjælpe med implementering og 
spørgsmål hen ad vejen.

Vores onboarding team holder jer i hånden under hele 
forløbet. I opstartsperioden opbygger vi sammen med 
jer hele regelsættet, som skal stå for den automatiske 
fordeling fremover. Når løsningen er live og sættes i 
drift afholder vi løbende statusmøder med jer for at 
sikre, at hitraten er så høj som overhovedet muligt. 

I kommer hurtigt i gang 09
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Andre elektroniske kanaler end e-Boks fx email og 
henvendelser fra websites samt fysiske breve kan 
benytte samme distributionsplatform, så I kan  
”genbruge” al data om modtagere og kun behøver 
at opdatere data et sted. 

De fysiske breve scannes ind og kan dermed  
behandles på lige fod med den elektroniske post  
- og distribueres i henhold til GDPR reglerne.  
I bestemmer selv, om I vil scanne brevene ind til 
løsningen eller om vi skal hjælpe jer.
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Fysiske breve kan  
også være med

Vil du vide mere?
Vi er klar til at svare på spørgsmål og  
hjælpe dig i gang med eDistribution. 

Kontakt os på:
E-mail:  salg@stralfors.dk 
Telefon:  +45 88 33 00 35

eller se mere på stralfors.dk

Skriv til os
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