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Introduktion
IMS DigitalPost er en standard portal til afsendelse, modtagelse og arkivering
af digitale breve. Portalen fungerer som en almindelig Windows printer, der
kan afsende enkeltdokumenter og masseforsendelser direkte til CPR- og CVR
modtagere eller til automatisk afsendelse fra en stifinder-mappe. I forbindelse med afsendelse konverteres brevene automatisk til PDF format.
Løsningen er et selvstændigt system og fungerer derfor som en selvstændig
og uafhængig service for afsendelse af alle typer breve fra forskellige administrative systemer til Digital Post hos Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks.
Afsendelse via Digital Post og til e-Boks er både mere fleksibel, hurtigere og
billigere end normale papirbreve.
Virksomheden/skolen kan således opnå store digitaliseringsbesparelser ved
ikke at skulle printe, kuvertere, frankere og sende papirbreve til personer og
andre virksomheder.
Når elektroniske breve skal afløse papirbreve er det vigtigt at sikre, at de når
frem til modtageren og efterfølgende at kunne dokumentere dette.
IMS DigitalPost er derfor integreret med IMS Arkiv og andre ESDH systemer,
der arkiverer dokumenter elektronisk.
Benyttes IMS Arkiv, arkiveres alle afsendte og modtagne breve automatisk
sammen med den tilhørende kvittering for afsendelse. Benytter man ikke IMS
Arkiv, arkiveres breve og kvitteringer i Windows Stifinder. På denne måde
sikres, at al dokumentation for afsendelse og modtagelse altid er på plads.

Funktionalitet
Afsendelse af digitale breve fra alle administrative systemer
IMS DigitalPost tilbyder virksomheden forskellige måder at afsende, dokumentere og arkivere afsendte breve via Digital Post. Løsningen er velegnet til
såvel enkeltforsendelser som masseforsendelser.
En virksomhed sender ofte breve til mange modtagere på én gang ud fra en
flettefil. Samtidig sendes denne type breve ofte fra flere forskellige administrative systemer i virksomheden – EASY, LUDUS, BOSS, Lectio og NAVISION
Stat er alle eksempler på sådanne systemer.
IMS DigitalPost er i stand til at håndtere automatisk afsendelse af breve både
som enkelt filer og som masseforsendelser fra alle administrative løsninger.
Flettefiler splittes i selvstændige PDF filer inden afsendelse til Digital Post.
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System integration er fleksibel
IMS DigitalPost er helt uafhængig af de enkelte software programmer, som
brevet produceres i. Systemet kan afsende og arkivere ethvert dokument
blot det kan printes i det program det er skrevet i.
Brugerfladen er enkelt, overskuelig og ens uanset hvilket administrativt system man ønsker at sende fra. Brugeren benytter blot printfunktion i programmet til afsendelsen og arkiveringen:
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Send enkelt- eller flettebrev
Der kan afsendes både enkelt- eller flette breve til masseafsendelse til
mange modtagere i én arbejdsgang. Systemet konverterer altid automatisk
dokumenter til PDF format og finder selv de enkelte CPR og CVR nr. modtagere i brevteksten, hvor det administrative system har flettet dem ind.
CPR nummer kan automatisk fjernes fra de udsendte breve inden udsendelsen
Når flettebrevet scannes, undersøges automatisk om modtageren har en
borger.dk postkasse i e-Boks systemet. Har modtageren ikke en postkasse
her, skal brevet sendes på en anden måde.
Udskyd afsendelse
Alle afsendelser kan udskydes så de passer med f.eks. optagelsesterminer
m.m.
Liste over modtagere
IMS DigtalPost viser altid en liste over alle modtagere af brevet:
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Kopi til værge
Systemet sørger automatisk for at afsende kopi til værger til f.eks. en elev
såfremt modtageren er under 18 år.
Man kan også selv manuelt vælge om der skal sendes kopi af et brev til en
anden CPR eller CVR modtager.
Visning af dokument og bilag
Hvert enkelt dokument til afsendelse kan altid vises fra modtagerlisten ved
at holde musen over PDF ikonet.
Vedhæftning af bilag og kopi
Der kan også vedhæftes bilag til brevene enten som et fælles bilag til alle
eller som individuelle bilag til den enkelte modtager.

Send til P-nummer
Sendes et brev til en CVR modtager får brugeren mulighed for at slå op i Erhvervsstyrelsen P nummer register og vælge at medsende information om
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hvilken afdeling/funktionspostkasse, der skal modtage brevet hos CVR virksomheden.
Det gør det langt nemmere automatisk at fordele brevet til den rigtige sagsbehandler i modtagevirksomheden.

Specificer modtager
Modtageren kan desuden også specificeres med e-mail eller navn.
Arkivering af afsendelser
Samtidig med afsendelsen af brevene, sørger IMS DigitalPost for automatisk
at arkivere det/de afsendte dokument med tilhørende kvittering i enten et
ESDH system eller i Windows stifinder. Findes ESDH sagen eller stifindermappen ikke i forvejen opretter systemet den automatisk.
Besvarelse og signering med NemID
Med IMS DigitalPost kan breve også afsendes til besvarelse eller signering
med NemID.

IMS DigitalPost

Side 8 af 15

Markeres et afsendt brev til signering eller besvarelse får modtageren mulighed for at besvare brevet eller signere det med sin NemID.
Besvarede og signerede breve kommer tilbage til virksomheden i IMS DigitalPost Modtagermodulet som beskrevet nedenfor

Fælles arkiv til alle de digitale breve
IMS DigitalPost opbygger et fælles arkiv for al kommunikation med digitale
breve fra alle administrative systemer i virksomheden, f.eks. Studieadministration, Navision eller MS Office programmer.
IMS DigitalPost kan på denne måde bruges til helt automatisk at opbygge et
digitalt elevarkiv.
De afsendte breve kan som standard altid arkiveres i en valgfri Stifinder
mappe. Her ud over kan man tilvælge at få automatisk arkivering i IMS´s
egne ESDH systemer IMS Arkiv og Personale.

Hvis man ønsker at gemme sine afsendelser samt kvitteringer i et andet administrativt system, tilbyder IMSoft desuden arkiveringskomponenter til
f.eks. LUDUS m.fl. Kontakt IMSoft for nærmere information om mulige arkivsystemer.
IMS DigitalPost arbejder med afsendelse både til Digitaliseringsstyrelsens
Digital Post løsning og til e-Boks systemet via f.eks. Post Nord.
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Afsendelse og arkivering direkte i IMS Arkiv
Fra IMS Arkiv kan brugerne også sende breve direkte til Digital Post.
Brugeren vælger et dokument i IMS Arkiv til afsendelse via Digital Post funktionen i IMS Arkiv.

Kvitteringen for modtagelse af dokumentet arkiveres automatisk i den
samme arkivsag eller stifindermappe som det afsendte brev.

Log til alle afsendte breve giver fuld sikkerhed
IMS DigitalPost indeholder også en log, der altid viser brugeren status for alle
afsendte breve.
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Kan et eller flere breve ikke afsendes åbner loggen automatisk for brugeren når
brevet/ene) forsøges afsendt.
Årsagen kan f.eks.:
• Ukendt modtager
• e-Boks servere ude af drift
• Netværks fejl
• Etc.
Loggen forsøger altid at afsende brevene igen et stykke tid, men brugeren kan
også selv gentage afsendelse, rette evt. fejl eller printe et brev til manuel afsendelse fra loggen.
I loggen kan brugeren også altid se hvilke signerede breve der er modtaget i
virksomheden.
Modtagelse og fordeling af digitale breve
IMS’s digitale Post løsning afhenter også automatisk og sikkert de digitale
breve til virksomheden/skolen i virk.dk postkassen og e-Boks Extranet.
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Brevene hentes automatisk af IMS DigitalPost Modtageren via en certificeret
forbindelse, der gør det overflødigt for medarbejderne med NemID log on.
Fordeling til rette modtager
Systemet fordeler også automatisk et modtaget brev med e-mail hvis afsenderen har angivet hvilken modtager (person eller sagsbehandlingsenhed) i
virksomheden brevet er til (att.XML). Er der ikke angivet nogen modtager
kan brevene manuelt fordeles som e-mail til de relevante sagsbehandlere i
virksomheden.
Modtageren kan angives med navn, e-mailadresse eller P-nummer.
Hvis et brev er svar på et tidligere afsendt brev til besvarelse eller signeringfra virksomheden kan IMS DigitalPost Modtageren også automatisk fordele
og arkivere brevet.
Arkivering af modtagne breve
Alle modtagne breve kan, lige som for afsendte breve, manuelt arkiveres i en
valgfri Stifinder mappe på netværket eller i ESDH systemet f.eks. IMS Arkiv.
Hvis man ønsker at arkivere modtagne breve i et andet administrativt system, tilbyder IMS ekstra arkiveringskomponenter til f.eks. LUDUS, UD+ o.a.
Kontakt IMS for nærmere information om mulige arkivsystemer.

Spar tid og penge
IMS DigitalPost effektiviserer og sparer mange ressourcer i virksomheden
gennem digitalisering af breve. Besparelsen opnås primært ved at løsningen
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erstatter den besværlige daglige kommunikation med papirbreve ud og ind i
virksomheden/skolen. Men den automatiske arkivering af både breve og
kvittering er også med til at spare mange ressourcer i den senere sagsbehandling
Vælger man at arkivere dokumenterne i sit ESDH system f.eks. IMS Arkiv,
opnår man desuden en stor besparelse på genfindingen og håndteringen.

Opsætning og administration
IMS DigitalPost opsættes og administreres via det medfølgende administrative værktøj.

Her foregår opsætning og og administration af en lang række vigtige forhold
omkring systemet. Blandt andet hvordan der skal gøres opmærksom på uanbringelig post, hvilket CVR nummer virksomheden har samt hvilke brugere,
der må benytte løsningen m.m.
Samtidig kan administrator her finde statisk over alt hvad, der afsendes via
systemet.
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Systemkrav til IMS DigitalPost

IMS DigitalPost server krav
Operativsystem

Windows Server 2012 eller nyere

Processor

Se krav til operativsystem

Ram

Minimum 4 Gb

Harddisk

Minimum 300 Mb ledig plads til installation
Minimum 1 Gb ledig plads til lagring af PDF filer som udsendes til digital post (*)

Netværk

Minimum 10/10 Mbit internet forbindelse(**)

Programmer

Microsoft .NET 4.5.1 eller nyere

IMS DigitalPost klient krav
Operativsystem

Windows 8 med seneste opdateringer
Windows 10 med seneste opdateringer

Processor

Se krav til operativsystem

Ram

Minimum 4 Gb

Harddisk

Minimum 100 Mb ledig plads til installation

Netværk

Minimum 10/10 Mbit netforbindelse(**)

Programmer

Microsoft .NET 4.5.1 eller nyere
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Support og vedligehold
Til alle vores løsninger kan tegnes en serviceaftale. En serviceaftale medfører, at IMS påtager sig fuld softwarevedligehold og brugersupport for løsningen.
Serviceaftalen omfatter blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Ret til nyeste version af IMS DigitalPost
Support omfatter blandt andet:
Fuld telefon-, mail-, VPN- og websupport
Adgang til web-kundeportal
Ret til fejlrettelse af kritiske fejl
Teknisk online support

Support portal
Som en del af servicen for systemet er der etableret en kundeportal med adgang via www.ims.dk. Her får
servicekunden fuld adgang til følgende muligheder:
•
•

ERFA referater
Download af al opdateret system- og brugerdokumentation
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