
 Side 1 af 3 

  

 

Integration til Digital Post 
  

 ØS/ØSY/CPS 

6. oktober 2014 

 

Navision Stat prisbilag 2014 
 

Med Navision Stat 5.4.02 lanceres integration til Digital Post. 

 

Udvidelsen af Navision Stat med ny funktionalitet får ingen indflydelse på det 

systemabonnement, som institutionen betaler til Moderniseringsstyrelsen, enten 

direkte eller via ØSC’et. Den nye Navision Stat funktionalitet inkluderes således 

først i NS5.4.02 og efterfølgende i NS7.0 uden beregning. 

 

Der skal imidlertid afholdes følgende omkostninger: 

 

1. For opsætning af Navision Stat som afsendersystem på e-Boks pr. 

afsendende CVR-nummer. 

2. For løbende dokumentforsendelser. 

 

Opsætning af Navision Stat som afsendersystem 

Navision Stat skal opsættes en gang pr. afsendende CVR-nummer uanset antallet 

af underliggende Navision Stat regnskaber/bogføringskredse, som sender baseret 

på det samme CVR-nummer. 

 

For dette skal der betales i alt 7.761,- til e-Boks1 

 

 Oprettelse af afsendersystem: 5.465,- 

 Teknisk bistand for tilslutning: 2 timer à 1.148,- 

 

I den forbindelse fakturerer e-Boks til det EAN nummer, der er opsat på Digital 

Post administrationsportalen ifm. tilslutning til Digital Post2. 

 
  

                                                 
1 Priserne fremgår ligeledes af samtykkeerklæringen. 
2 Bemærk at der ikke kan ske en differentieret fakturering til forskellige EAN-numre ifm. tilslutning af flere 

afsendersystemer under det samme CVR-nummer. 
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Løbende dokumentforsendelser 

Beregningen af de løbende dokumentafsendelser er lidt mere kompleks. Prisen er 

fx afhængig af om forsendelsen sendes via e-Boks eller sendes til fjernprint for 

autokuvertering, frankering og forsendelse via Post Danmark. Se også figuren 

herunder: 

 

Navision 
Stat

Digital Post E-BOKS

Fjernprint (udskrift, kuvertering og 
forsendelse)

Baseret på CVR/CPR  nr.

Baseret på adresseoplysninger

Salgsbilag
Bogføring/
udstedelse

 
 

Priser pr. dokument 

 
 Via E-BOKS 

baseret på CVR 
eller CPR-
nummer 

Via Fjernprint 
baseret på 
adresse 
oplysninger 

Bemærkning 

For udveksling mellem 
Strålfors Connect og E-
BOKS 

0,257 N/A Fast pris pr. dokument 

Startpris for første KB. 0,64 N/A Såfremt bilaget allerede er konverteret til pdf 
ved modtagelse på e-Boks. Da Navision Stat 
selv forestår konverteringen, er dette en fast 
pris. 

MB-tillæg. Der betales 
4,00 pr. ekstra MB eller 
0,04 pr. ekstra KB 

0,40 N/A Eksempel på dokument på 11 KB, hvor der skal 
betales 10 * 0,04 for de 10 ekstra KB i alt 0,40 

Pr. kuvert 
 

N/A 1,027 Eksempel på C4 kuvert* 

Pr. ark N/A 0,185 Eksempel på A4, S/H print, der printes på 
begge sider (duplex)* 

Porto N/A 5,800 Eksempel på C4 kuvert med 1 ark, der sendes 
med B-post i Danmark* 

I alt 1,297 7,012  

 

Bemærk, at en dokumentforsendelse via e-Boks, aldrig kan overstige 6,75 kr. 

uanset dokumentet størrelse, indhold og vedlagte bilag. 

 

For alle priselementer der indgår i fjernprint eksemplerne (*), henvises til Strålfors 

samlede prisbilag for 2014, der kan hentes på: 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Digital-Post-integration 

 

Priser markeret med blåt faktureres af Strålfors, mens priser markeret med hvidt 

faktureres af e-Boks. 

 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Digital-Post-integration
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I den forbindelse fakturerer e-Boks til det EAN nummer, der er opsat på Digital 

Post administrationsportalen ifm. tilslutning til Digital Post, mens Strålfors 

fakturerer til det EAN nummer, der er opsat for myndigheden på Strålfors 

Administrationsportalen3. 

 

Alle oplyste priser er angivet i danske kroner uden moms. Disse indeksreguleres 

årligt, hver den 1. januar. 

                                                 
3 Bemærk at der således ikke kan ske en differentieret fakturering til forskellige EAN-numre ifm. fakturering for 

transaktionsomkostninger for flere forskellige afsendersystemer under samme CVR-nummer, for hverken E-Boks eller 
Strålfors faktureringen. 


