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1. Indledning 

1.1 Læsevejledning 

Definition af roller 

Denne brugervejledningen er målrettet LRA, der skal oprette de første brugere i Strålfors Connect og 

den Myndighedsansvarlige, der skal indgå aftaler, oprette brugere samt overvåge brugen af systemet 

vha. statistik og forsendelseslog. 

 LRA – Lokal registrerings autoritet. LRA er en rolle der giver vedkommende ret til at oprette 

og administre medarbejdercertifikater på Virk.dk. LRA’ens rolle i Strålfors Connect er netop 

at oprette brugere ud fra oplysninger i medarbejdercertifikatet for de enkelte brugere. 

 Myndighedsansvarlig. Den myndighedsansvarlige er en person ved myndigheden, som er 

bemyndiget til at indgå købs- /og serviceaftaler på vegne af myndigheden, i dette tilfælde 

tilslutningsaftaler.  Den myndighedsansvarliges rolle er at indgå tilslutningsaftaler, samt at 

oprette de brugere der skal stå for installation og vedligehold. 

Brugervejledningen tager udgangspunkt i deres arbejde med Strålfors Connect, og vejledningen er 

derfor delt op i følgende afsnit: 

 Indledning: 

o Læsevejledning(dette afsnit). 

o Arbejdsopgaver for LRA’en og den myndighedsansvarlige - giver overblik over de op-

gaver LRA’en og den myndighedsansvarlige skal udføre i Strålfors Connect. 

o Opgaver – der giver en how-to-do-forklaring af de enkelte arbejdsopgaver.  

1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige 

Følgende figur er udarbejdet til at give et overblik over de arbejdsopgaver, som LRA’en, teknikeren og 

den myndighedsansvarlige skal udføre under igangsættelse og drift af Strålfors Connect, samt række-

følgen opgaverne skal udføres i.  



 

Side 4 af 37 

 
 

Opgaverne i kassen Igangsættelse skal løses sekventielt, mens opgaverne i kassen 

Drift/overvågning løses efter behov. LRA’en udfører opgaverne i den orange kasse, den myndig-

hedsansvarlige udfører opgaverne i de lyserøde kasser, mens teknikeren udfører opgaven i den lyse-

blå kasse.  

2. Opgaver 

2.1 Hvordan opretter man en bruger? 

For at komme i gang med Strålfors Connect, skal LRA’en oprette en person med rollen Myndigheds-

ansvarlig, der kan indgå aftale om brugen af Strålfors Connect. Dernæst skal enten LRA’en eller den 

myndighedsansvarlige oprette de resterende brugere - (tekniker(e) samt superbruger(e)), der skal 

anvendes til at implementere og anvende Strålfors Connect. 

Brugere oprettes på fanebladet Brugere, som findes under hovedmenupunktet Brugeradm: 



 

Side 5 af 37 

 

Her trykkes på knappen Opret ny bruger, og skærmbilledet Opret/rediger bruger vises.  

 

I skærmbilledet er der mulighed for at indtaste: 

 Navn 



 

Side 6 af 37 

 E-mail – anvendes til at sende notifikation til brugeren om oprettelse i Strålfors Connect, 

hvis der sættes hak i boksen Send e-mail til bruger nederst i skærmbilledet.  

 RiD - fra brugerens medarbejdersignaturcertifikat. RID-nummeret er et identifikationsnum-

mer der knytter en given medarbejder til en given medarbejdersignatur. RID-nummeret fin-

des ved den enkelte medarbejders PC på følgende måde: 

Gå ind under Funktioner i browser (Internet Explorer). 

o Vælg Internetindstillinger i dropdown-menuen. 

o Vælg fanebladet Indhold og tryk på Certifikater. 

o Marker et certifikat ved at klikke på det. 

o Tryk på Vis, vælg fanebladet Detaljer. 

o Vælg Emne i listen ved at klikke på det - RID står til sidst i teksten under Emne 

 Brugerrettighed – myndighedsansvarlig, superbruger, tekniker, DIGST-administrator(kun 

tilgængelig for DIGST) 

 Gyldighedsperiode 

 Rolle – anvendes til at styre rettigheder til at se forsendelser i Forsendelsesloggen. Det er 

muligt for at bruger at se de forsendelser, der er oprettet ud fra Forsendelsetyper, hvor der 

er tilknyttet samme Roller, som brugeren har tilknyttet.  

 

For hver bruger skal der som minimum angives navn, RiD samt startdato i gyldighedsperiode. Det 

anbefales, at alle brugere for tildelt roller, sådan de har mulighed for at fremsøge forsendelser i 

forsendelsesloggen.  

Når de ønskede oplysninger er indtastet trykkes på knappen Gem og brugeren er oprettet. 

Det er efterfølgende muligt at redigere brugeren, se afsnit 2.3  

Rollerne giver de respektive brugere rettigheder til følgende funktioner: 

Rolle Funktioner 

LRA Brugeradministration 

Køreklar 

Myndighedsansvarlig Brugeradministration 

Brugerroller 

Bestilling af Servicepakker (grundpakker) 

Myndighedsoplysninger 

Myndighedsstatistik 

Forsendelseslog 

Køreklar 
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Superbruger Brugerroller 

Bestilling af Servicepakker (special og volumenbrev) 

Forsendelsestyper 

Produktionsplan 

URL-bilag 

URL-arkiv 

Myndighedsstatistik 

Forsendelseslog 

Tekniker Adgang til Filer/vejledninger til installation 

Brugerroller 

Installation af Servicepakker 

Forsendelsestyper 

Bestilling af Servicepakker (special og volumenbrev) 

Forsendelseslog 

Myndighedsoplysninger 

Køreklar 

DIGST-administrator DIGST-statistik 

2.2 Hvordan finder man en bruger? 

Man kan finde en bruger på fanebladet Brugere, der ligger under menupunktet Brugeradm i hoved-

menuen.  

Skærmbilledet (se skærmdump nedenfor) er opdelt i to sektioner: 

 En søgesektion – hvor søgekriterier indtastes 

 En sektion hvor søgeresultatet vises 

Som udgangspunkt vises alle aktive brugere. 
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Det er muligt at søge på: 

 Navn – brugerens navn 

 RID – fra brugerens medarbejdercertifikat 

 Rolle – finder de brugere, der har den valgte rolle tilknyttet 

 Brugerrettighed – myndighedsansvarlig, superbruger, tekniker 

Samt at fra-/tilvælge inaktive brugere. Defaultvisning er Kun aktive, men man kan tilvælge at se bru-

gere, der tidligere har været aktive.  

På ovenstående skærmbillede, er der søgt på de brugere, der har rollen ’Sekretær’, som er aktive og 

som enten er myndighedsansvarlig, suprberuger eller tekniker. 

Ved tryk på Søg fremsøges brugere ud fra søgekriterierne, og de vises i den nederste sektion med 

følgende oplysninger: 

 Navn 

 Brugerrettighed 

 Rolle 

Hvis der er fremsøgt flere brugere, end der kan vises i sektionen, er det muligt at bladre til næste 

skærmbillede.  
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2.3 Hvordan redigerer man en bruger? 

Hvis man skal ændre oplysninger om en bruger, vælger man fanebladet Brugere under Brugeradm i 

hovedmenuen. Herefter fremsøges den ønskede bruger som beskrevet i afsnit 2.2. 

 

Man trykker på brugerens navn i kolonnen Navn, hvorefter følgende skærmbillede vises: 
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Her er det muligt at redigere alle felter. Hvis en bruger skal nedlægges, sættes Gyldig til til datoen 

hvor brugeren skal nedlægges, hvorefter brugeren er inaktiv når datoen skifter til denne dag, dvs. 

midnat samme dag. Ændringerne gemmes ved at trykke Gem. 

2.4 Hvordan indgår man en tilslutningsaftale? 

En tilslutningsaftale er en aftale mellem myndigheden og Strålfors, der giver myndigheden adgang til 

at afsende forsendelser gennem Strålfors Connect løsningen.  

En tilslutningsaftale indgås ved at bestille en servicepakke af typen grundpakke. Det er kun Myndig-

hedsansvarlige, der har ret til at oprette en sådan bestilling, idet det kun er Myndighedsansvarlige, der 

har ret til at indgå aftaler på vegne af myndigheden. 

 

Servicepakker kan oprettes som planlagte servicepakker, dvs. som servicepakker man planlægger at 

bestille på et senere tidspunkt, eller de kan bestilles med det samme. For at oprette en servicepakke 

vælges fanebladet Tilslutning, i hovedmenuen. Herefter vælges Servicepakker i undermenuen og 

følgende skærmbillede vises: 

 

Her trykkes Planlæg ny servicepakke. 

Herefter vises følgende skærmbillede 
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Bestilling af en ny servicepakke foretages ved at: 

 Navngive servicepakken – her er det vigtigt at bemærke at navnet vil blive anvendt som navn 

på afsendersystemet og derfor vil blive vist i forsendelseslog mm. så det er en god ide at 

vælge et navn der dækker anvendelsen – f.eks. den afdeling der benytter afsendersystemet, 

den applikation der skal benytte afsendersystemet e.l. 

 Vælge type – der kan vælges mellem Printer App, System-til-system eller Hotfolder 

 Hvis der bestilles en Printer app grundpakke, skal der desuden angives antal brugere 

 Evt. angive en beskrivelse. Denne vil blive gemt i systemet og kan f.eks. anvendes til at uddy-

be formålet med afsendersystemet 

Når alle felter er udfyldt trykkes enten Gå til bestilling eller Læg i planlagte. 

 Gå til bestilling fører til et bestillingsflow i fire trin, se nedenstående afsnit. 

 Læg i planlagte gemmer servicepakken til eventuel senere bestilling fra skærmbilledet Ser-

vicepakker, se nedenstående skærmbillede. Herfra er det også muligt at slette service-

pakken. 
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Linket Bestil på dette skærmbillede fører til samme bestillingsflow i fire trin som knappen  Gå til be-

stilling på forrige skærmbillede (Planlæg ny servicepakke). 

Bestilingsflow 

Ved aktivering af bestillingsflowet vises følgende skærmbillede: 
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I dette første trin, skal der indtastes en række oplysninger, der identificerer myndigheden som aftale-

part, den Digitale Post tilslutning, samt EAN-nummer.  

De nødvendige oplysninger er: 

 Myndighedens navn, adresse, postnummer samt by. 

 Digital Post opsætning: Valg mellem standard opsætning eller individuel opsætning. 

o En standard opsætning er en opsætning, hvor Strålfors bestiller og opretter Digital 

Post afsendersystemer hos eBoks på vegne af myndigheden. Opsætningen anvender 

et generelt Strålfors certifikat. Hvis denne løsning, vælges behøver myndigheden ikke 

foretage sig yderligere i forhold til Digital Post leverandøren. 

o En individuel opsætning er en opsætning, hvor myndigheden selv ønsker at angive 

oplysninger om eBoks afsendersystemer og anvende egne certifikater. Oplysningerne 

kan indtastes af en tekniker i forbindelse med den senere opsætning af den bestilte 

servicepakke 

En standard opsætning kan altid senere ændres til en individuel opsætning, men det er ikke 

muligt senere at ændre en individuel opsætning til en standard opsætning. 

 Myndighedens EAN-nummer. Dette nummer vil blive konteret for alle engangsudgifter i for-

bindelse med myndighedens brug af Strålfors Connect, samt f.eks. tilkøb af konsulentbi-

stand. EAN-nr. til kontering af de løbende udgifter kan angives senere i tilslutningsproces-

sen. 
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Når alle felter er udfyldt, trykker man på Næste, og man skal nu indtaste oplysninger om Aftalepar-

ten: 

 

Aftaleparten er den person der underskriver aftalen. Det skal altså være den person, der er tegnings-

berettiget og har ret til at indgå aftaler på vegne af myndigheden.  

 

Der skal indtastes følgende oplysninger om aftaleparten: 

 Navn, stilling, telefonnummer, emailadresse 

Når alle felter er udfyldt korrekt, trykkes Næste, og man kommer nu til Afsendersystem.  
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Her skal der indtastes oplysninger om  

 Kontaktperson for det specifikke afsendersystem. Kontaktpersonen for afsendersystemet vil 

typisk være den IT-ansvarlige for det specifikke system. Oplysningerne anvendes til at kon-

takte personen, hvis der opstår spørgsmål omkring afsendersystemet. 

 Antallet af forventede årlige forsendelser . Antallet bruges af leverandøren til overordnet 

planlægning og er ikke bindende for myndigheden. 

 Det EAN-nummer som det specifikke afsendersystem skal konteres på. Dette er 

driftsomkostninger ved forsendelser foretaget med Strålfors Connect.  

 

Efter man har udfyldt alle krævede felter trykker man på Næste, og følgende skærmbillede vises: 
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På denne sidste og afsluttende side i flowet skal man acceptere betingelserne, inden der kan trykkes 

på knappen Indgå Aftale, hvormed Aftalen sendes til behandling hos Strålfors.  

Man kan se betingelserne ved at trykke på Se betingelser hvorved der åbnes en PDF.  

Efterfølgende kan status på den netop oprettede grundpakke ses i Servicepakkeoversigten, se afsnit 

2.5. Man modtager ligeledes en e-mail når aftalen er færdigbehandlet hos Strålfors, og er blevet god-

kendt eller afvist.  

 

Bemærk:  

Ovenstående flow  beskriver forløbet for bestilling af den første grundpakke for en ny myndighed. Ved 

efterfølgende bestillinger af nye servicepakker er det ikke nødvendig at angive oplysninger om myn-

dighedens navn mm.  

Alt efter om man opretter aftale på et testsystemet eller produktionssystem, vil der til sidst i aftale-

flowet på Betingelser blive angivet med teksten ”TEST” på forsiden af betingelserne, at der er tale om 

en aftale på testsystem, og ikke produktion. 

 

2.5 Hvordan tilslutter man en godkendt Grundpakke 

Når en grundpakke bliver godkendt modtager den myndighedsansvarlige, der bestilte grundpakken, 

en e-mail om godkendelsen. 

Samtidigt vil man kunne se, at grundpakken har skiftet status til Godkendt i skærmbilledet Serviepak-

ker under tilslutning, der findes under menupunktet Tilslutning – Servicepakker, se nedenfor:  
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Skærmbilledet viser en række servicepakker i forskellige tilstande: 

 Et antal grundpakker der endnu ikke er godkendte 

 En grundpakke, der er godkendt og dermed er klar til at starte opsætningsflowet 

 En grundpakke, der er opsat og afventer installation 

 En grundpakke, der er installeret og afventer test 

 

Dette illustrerer, at en grundpakke skal gennemløbe et tilslutningsflow bestående af tre dele: 

 Opsætning – funktionel og teknisk 

 Installation  

 Test 

De tre dele kan gennemføres i et samlet forløb, men typisk foregår forløbet over flere dage og kræver 

forskellige ressourcer. Det er derfor muligt at udføre dele af forløbet, gemme undervejs og så genop-

tage forløbet på et senere tidspunkt.  

Hver gang genoptages forløbet fra siden Serviepakker under tilslutning, hvor status for grundpak-

ken vil vise, hvor langt man er kommet i forløbet: 
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 En grundpakke der er godkendt, men hvor opsætningen ikke er fuldt gennemført vil stå i sta-

tus Godkendt og have et link Opsæt til opsætningssiden i tilslutningsflowet. 

 En grundpakke hvor opsætningen er fuldt gennemført, vil stå i status Opsat og have et link 

Installer til installationssiden i tilslutningsflowet. 

 En grundpakke hvor installationen er fuldt gennemført, vil stå i status Installeret og have et 

link test til testsiden i tilslutningsflowet. 

 En grundpakke hvor testen er fuldt gennemført, vil stå under Servicepakker i drift. 

Bemærk:  

Det er naturligvis muligt at opsætte. installere og teste sin grundpakke uden at følge tilslutningsflowet, 

hvis man allerede tidligere har installeret en grundpakke eller anvender installationsfiler og vejlednin-

ger direkte, men i så fald bør man som minimum gå ind i flowet og indikere, at man har udført alle 

nødvendige handlinger, således at ens grundpakke står korrekt under Servicepakker i drift. 

 

I nedenstående afsnit gennemgås tilslutningsflowet, der kan aktiveres via linket Opsæt, når grund-

pakken er godkendt. Opsætningsflowet kræver, at man har rollen Tekniker. 

Opsætning af en grundpakke 

Ved tryk på Opsæt på en godkendt grundpakke på skærmbilledet Servicepakker i drift åbnes ne-

denstående skærmbillede: 
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Skærmbilledet er inddelt i to områder: 

 Det øverste flow viser de forskellige trin man skal gennemgå for at færdiggøre tilslutningen af 

sit afsendersystem: Opsætning, Installation, Test og Afslut. 

 Næste niveau viser de tre faneblade der indgår i opsætningsdelen: Funktionel opsætning, 

Teknisk opsætning og Digital post. 

Funktionel opsætning 

Her skal du udføre den funktionelle opsætning for din grundpakke. Øverst i skærmbilledet vises en 

status på opsætningen: Her vises med grønne ”hak” og/eller røde minusser, hvor langt opsætningen 

er kommet. 

Ovenstående skærmbillede viser en situation, hvor der endnu ikke er oprettet en forsendelsestype for 

afsendersystemet. 

For at udføre opsætningen skal du: 
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 Oprette den første forsendelsestype – Dette kan du  gøre ved at bede systemet om at 

oprette en standard forsendelsestype for dig ved at anvende linket Opret standard 

forsendelsestype, eller ved at følge linket Link til opret forsendelsestype på siden og selv 

oprette den første forsendelsestype.  Hvis du lader systemet oprette en standard 

forsendelsestype , skal du selv tilføje din myndigheds specielle opsætninger f.eks. materiale 

ID til Digital post og konteringsoplysninger inden du tager forsendelsestypen i brug. 

 Tilknytte brugerroller til din forsendelsestype – Dette kan du gøre ved at følge linket Tilknyt 

brugerroller til forsendelsestypen under Brugerroller (bemærk linket vises først, når du har 

oprettet  forsendelsestypen). 

Når du har oprettet forsendelsestype – og tilknyttet mindst en brugerrolle - kan du visuelt se, om den 

funktionelle opsætning er ok, se f.eks. nedenfor der viser skærmbilledet i en situation, hvor der er 

tilknyttet forsendelsestype, forsendelsestypen er aktiv på dags dato – men hvor der mangler 

tilknytning af brugerroller. 
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Bemærk: Det er ikke muligt at fortsætte til installationsdelen af flowet, før både den funktionelle og den 

tekniske opsætning er færdig. Men du kan når som helst trykke Gem og dermed gemme din 

opsætning, og vende tilbage til denne på et senere tidspunkt. 

En færdig opsætning kræver: 

 Mindst en aktiv forsendelsestype for det nye afsendersystem 

 Mindst en tilknyttet brugerrolle  

 Et uploaded certifikat 

Når opsætningen er færdig kan knappen Næste benyttes til at gå videre til næste trin i tilslutningspro-

cessen. 

 

Teknisk opsætning 
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På fanebladet Teknisk opsætning, se nedenfor er det muligt at tilknytte det certifikat, i ønsker at 

benytte mod Strålfors Connect løsningen. 

 

 

Digital postopsætning 

På fanebladet Digital Post, se nedenfor, er det muligt at opsætte eller ændre den Digitale post op-

sætning. 
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Skærmbilledet viser en situation hvor myndigheden anvender Individuel opsætning. 

I langt de flest tilfælde skal der ikke foretages nogen ændringer på dette faneblad. Digital postopsæt-

ningen defineres ved bestilling af den første servicepakke og skal efterfølgende kun ændres, hvis 

jeres myndighed anvender en individuel opsætning, og der skal ske ændringer i denne.  

For nærmere beskrivelse af de ændringer, der kan foretages i den individuelle opsætning, se afsnit 

2.10. 

Når din opsætning er færdig, kan du trykke Næste og gå videre med instalationen. 

Installation af en grundpakke 

På dette trin i tilslutningsflowet får du adgang til en eller flere installationsvejledninger samt installati-

onsfiler, se nedenstående skærmbillede.  
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Skærmbilledet viser installationssiden for en Printer App installation. Her findes én vejledning og fire 

installationsfiler. Vejledningen beskriver hvordan og hvornår de forskellige installationsfiler skal an-

vendes.  

 

Når du har afsluttet installationen angives dette i bunden af skærmbilledet og det er så muligt at gå 

videre til næste trin i tilslutningsflowet. Du kan igennem hele flowet gå tilbage til tidligere sider og se 

vejledninger mm. Indikationen er at du har afsluttet dette trin anvendes alene til at sætte status for din 

servicepakke i servicepakke oversigten, samt til at sørge for, at du næste gang starter på det korrekte 

sted i flowet. 

Test af en grundpakke 

På dette trin i tilslutningsflowet får du adgang til en testvejledning samt eksempelfiler, der kan hjælpe 

dig med at teste din tilslutning, se nedenstående skræmbillede.  
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Når du har afsluttet testen angives dette i bunden af skærmbilledet og det er så muligt at gå videre til 

sidste trin i tilslutningsflowet.  

Afslutning af tilslutningsflow 

På dette trin i tilslutningsflowet angiver du, om du er færdig med din tilslutning eller ej:  
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Hvis du trykker Afslut så indikerer du at din tilslutning er gennemført og testet. Herefter vil din grund-

pakke blive flyttet til fanebladet Servicepakker i drift, se nedenfor og du vil ikke kunne vende tilbage 

til flowet.  

Installationsfiler og vejledninger kan dog altid tilgås via skærmbilledet filer og vejledninger. 
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2.6 Hvordan ser man sine servicepakker? 

Servicepakker er en oversigt over de servicepakker myndigheden har planlagt, bestilt eller indgået. 

Oversigten findes under menupunktet Tilslutning og derefter Servicepakker: 

 

Her findes tre faneblade: 

Planlagte servicepakker indeholder de servicepakker, der er planlagte men endnu ikke bestilt. Her er 

der mulighed for enten at bestille servicepakken eller at slette denne. 

Derudover kan man se hvilken type (Printer App, Holfolder eller sytem-til-system) servicepakke, man 

har planlagt at bestille, samt hvilken dato planlægningen er foregået. 

 

Servicepakker under tilslutning indeholder de servicepakker, der er bestilt, men som endnu ikke er 

færdig tilsluttede. På dette faneblad er der mulighed for at se status på sin bestilling, f.eks. om bestil-

lingen er godkendt eller ej, samt at gennemgå et tilslutningsflow, når bestillingen er godkendt, se afsnit 

2.5. 

Derudover kan man se servicepakkens navn, afsendersystemets navn, bestillingsdatoen og den øn-

skede aktiveringsdato  

 

Servicepakker i drift indeholder de servicepakker, der er opsatte og testede og dermed sat i egentlig 

drift. Fra dette faneblad er det muligt at  
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 åbne og rette detaljer omkring et eksisterende afsendersystem, se afsnit 2.7. 

 lukke en eksisterende aftale om et afsendersystem (en grundpakke), se afsnit 2.8.  

 åbne og rette i et specialbrev/volumenbrev, se Brugervejledning for Superbrugere. 

Derudover kan man se servicepakkens navn, afsendersystemets navn og datoen for idriftsættelse. 

 

På alle tre faneblade er det muligt at klikke på info ikonet og der se detaljer om den bestilte/godkendte 

servicepakke: AftaleID, Aftalepart, Beskrivelse mm. 
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2.7 Hvordan ser og retter man detaljer om sin afsendersystem 

Når man bestiller en grundpakke f.eks. en aftale om et nyt Printer App afsendersystem, så angiver 

man oplysninger omkring kontaktpersonen for afsendersystemet, og i forbindelse med tilslutningsflo-

wet angiver man en række andre oplysninger f.eks. default forsendelsestype, certifikat oplysninger 

mm. 

Disse oplysninger kan der senere opstå behov for at se og evt. ændre. For at tilgå disse oplysninger  

finder man sin servicepakke under servicepakker i drift: 

 

Her er der mulighed for at følge et link til selve afsendersystemet. Når man følger linket vises følgende 

skærmbillede: 
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Her er der mulighed for at:  

 Rette eller låse default forsendelsestype, se afsnit 2.9 

 Ændre kontaktoplysninger  

 Ændre certifikat – ved at uploade et nyt certifikat 

 Ændre adgangen til forsendelser i transaktionsloggen for integrationer der henter data fra 

transaktionsloggen. Der er mulighed for at angive at et afsendersystem kun skal have adgang 

til at hente egne forsendelser fra transaktionsloggen.  Hvis dette ikke er valgt, vil man ved 

hentning fra transaktionsloggen få data fra alle myndighedens afsendersystemer.  
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2.8 Hvordan lukker man en grundpakke ( en aftale om et afsendersy-

stem). 

Det er muligt at lukke en grundpakke, så den ikke længere er tilgængelig for forsendelse af post. For 

at lukke en grundpakke finder sin grundpakke under Servicepakker i drift under menupunktet Til-

slutning - Servicepakker i hovedmenuen: 

 

Her vælges Afslut og følgende skærmbillede vises: 
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Her indtastes/vælges den dato hvor grundpakken skal lukkes og der trykkes på Gem. Slutdatoen kan 

ikke ligge før dags dato.  

Bemærk at aftalen med det samme vil forsvinde fra oversigten over servicepakker i drift i administrati-

onsportalen for at indikere, at man har foretaget lukningen. Den lukkede grundpakke kan fremsøges 

ved at sætte hak ud for Se kun lukkede. 

2.9 Hvordan ændres en default forsendelsestype? 

Default forsendelsestype for afsendersystemet er den forsendelsestype som et afsendersystem vil 

anvende, hvis ikke anden forsendelsestype er angivet.  

Ved at låse default forsendelsestype kan man gennemtvinge, at alle slutbrugere kun får mulighed for 

at anvende denne forsendelsestype, når de sender forsendelser gennem printerapplikationen. For 

mere information om forsendelsestyper, se ”Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere”. 

Tilsvarende kan man låse forsendelsestypen for afsendersystemer der integrerer til Strålfors Connect 

løsningen. 

For at vælge/ændre default forsendelsestype vælges Servicepakken i drift fanebladet under menu-

punktet Tilslutning – Servicepakker.  

Man finder her sin servicepakke som beskrevet i afsnit 2.7, og følger linket til afsendersystemet, hvor-

ved følgende skærmbillede fremkommer: 
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Her kan default forsendelsestypen ændres ved at vælge en anden forsendelsestype i en dropdown 

liste, og forsendelsestypen kan låses ved at markere dette. 

Herefter trykkes på Gem. 

2.10 Hvordan rettes/opdateres myndighedens stamdata samt Digital 

Post tilslutning? 

Man har mulighed for at se myndighedens registrerede oplysninger, herunder Digital Post tilslutnin-

gen, og rette i dele af disse. For at tilgå denne funktionalitet vælges Myndighed under menupunktet 

Tilslutning: 
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Skærmbilledet er inddelt i tre overordnede dele: 

 Aftalebærende myndighed 

o Her har man mulighed for at rette i myndighedens navn/adresse mm. 

Digital Post afsendersystem – Alt efter om myndigheden benytter sig af standard eller in-

dividuel opsætning vil denne blok vise felter svarende til standard eller individuel opsætning. 

I ovenstående skærmbillede er standard  opsætningen vist.  

Ved standard opsætning er det ikke muligt at ændre i opsætningen. Det er kun muligt at 

ændre opsætningen til en individuel opsætning. 

Et eksempel på en individuel opsætning vises nedenfor. 

 Kontering 

o Myndighedens EAN-nummer – kan ikke redigeres 

 

Når der er rettet i de oplysninger man ønsker, trykkes Gem, hvorefter ændringer gemmes. 

Individuel opsætning 
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Hvis myndigheden anvender individuel opsætning, se nedenstående skærmbillede, så skal eventuelle 

ændringer i Digital post tilslutningen vedligeholdes af myndigheden selv. 

 

 

 

Opsætningen er her delt i to: 

 Produktion – Produktions delen repræsenterer det digitale post system, som myndigheden 

ønsker at digital post skal leveres til. Al digital post fra Myndigheden, der sendes via Strålfors 

Connect løsningen og anvender forsendelsestyper i produktion, vil blive sendt til dette afsen-

dersystem hos eBoks.  

Der skal angives: 

o Digital post ID - Oplysningerne omkring Digital Post ID findes i den aftale myndighe-

den har indgået med leverandør af en Digital Post løsning omkring afsendersystem til 

Strålfors Connect. Hvis myndighedens leverandør er e-Boks, findes disse i e-Boks 

administrationsportalen, i listen over afsendersystemer. 

o Certifikat - Certifikatet skal være af typen VOCES. Det er nødvendigt at bestillingen af 

Digital Post ID foregår med det samme certifikat som bruges i Strålfors Connect. Hvis 

der ikke er overensstemmelse mellem det certifikat der er anvendt til bestillingen af 

Digital Post ID og det certifikat der bruges til Digital Post afsendersystemet, vil der ik-

ke blive givet adgang til at sende til Digital Post.  
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o Password 

 Test – Test delen repræsenterer det Digitale post system, som myndigheden ønsker at digital 

post skal leveres til under test. Al digital post fra Myndigheden der sendes via Strålfors Con-

nect løsningen og anvender forsendelsestyper i test, vil blive sendt til dette afsendersystem 

hos eBoks. Det er ikke nødvendigt at angive et Test system, men det vil i så fald ikke være 

muligt at teste forsendelsestyper mod Digital Post.  

Hvis man ønsker at kunne sende til et test system, så skal der angives: 

o Digital post ID – se beskrivelse under produktion 

o Certifikat 

o Password 

o Materiale ID – For bedre at understøtte test af nye forsendelsestyper anvender Strål-

fors Connect løsningen ikke det materiale, der sættes på forsendelsestypen i forbin-

delse med test af en ny forsendelsestype. I stedet anvendes ét specifikt materiale, og 

dette materiale sættes på test aftalen.  

Denne løsning sikrer, at myndigheden ikke behøver vedligeholde to identiske materia-

le strukturer hos deres Digitale Post leverandør, men kan nøjes med at vedligeholde 

en struktur til produktion, mens al test digital post sendes til ét fælles materiale. 

2.11 Hvordan ser man i forsendelsesloggen? 

Se ”Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere” afsnit 2.13. 

2.12 Hvordan ser man statistikken? 

Se ”Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere” afsnit 2.12. 

2.13 Køreklar-siden 

Siden Køreklar findes i hovedmenuen i Strålfors Connect.  

Siden er tænkt som et hurtigt overblik over myndighedens tilslutning i forbindelse med ibrugtaging af 

Strålfors Connect løsningen. På siden kan man se, om der er oprettet de nødvendige brugere, aftaler, 

afsendersystemer, brugerroller og forsendelsestyper. Dette er med til at give et øjebliksbillede af hvor 

langt myndigheden er kommet med den første installation – kort sagt, om myndigheden er køreklar, 

og hvis ikke, hvilke dele af oprettelsen, myndigheden mangler at foretage sig. 
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Skærmbilledet er delt op i to afsnit: 

 Brugeradministration 

 Afsendersystemer 

Under brugeradministration kan man se hvilke typer brugere man har oprettet. Ud for hver rolle viser 

en markering (henholdsvis checkmark eller negativ-tegn), om brugertypen er oprettet i systemet eller 

ej.  

I det ovenstående skærmbillede er der således oprettet brugere med rollerne Myndighedsansvarlig 

og Superbruger, og der er også oprettet brugerroller. Men der er ikke oprettet en bruger med rollen 

Tekniker.   

For afsendersystemer vises der følgende information: 

 Afsendersystem – Navnet på afsendersystemet 

 Godkendt – Om afsendersystemet er godkendt eller ej 

 Default forsendelsestype - Hvorvidt der er oprettet en default forsendelsestype til afsen-

dersystemet. 

 Aktiv forsendelsestype – Hvorvidt den oprettede default forsendelsestype er aktiv eller ej 

 Brugerroller tilknyttet – angiver hvorvidt der er tillknyttet brugerroller til forsendelsestypen. 

 

Ovenstående skærmbillede viser således, at der er oprettet tre afsendersystemer, hvoraf to er god-

kendte og klar til brug, og det 3. kun netop er oprettet og hverken er godkendt eller har tilknyttet en 

forsendelsestype. 

 

 


