
NÆSTE GENERATION DIGITAL POST

Understøttelse af Næste generation Digital Post 
på den fælleskommunale infrastruktur



Først lidt informationer

https://kombit.dk/KDI/NgDP - eller skriv Digital Post i søgefeltet :-)

--------------------

Mødet i dag: 

Vi er mange - sluk mikrofoner og kamera !!!

Først viser vi gennemgangen af slides - så tager vi debat og spørgsmål. 

MØDET BLIVER OPTAGET - link bliver udsendt senere



ALLERFØRST : 

VI SIKRER DE INTEGRATIONER SOM 

ALLEREDE KØRER

- MEN VI VIL GERNE GÅ HELE VEJEN



PROGRAM FOR WEBINARET

KOMBITs overvejelser vedrørende Digital Post:

Nuværende snitflade SF1600 - kører videre i 2 år

NYE KOMBIT SNITFLADER FOR NgDP: Fælleskommunal postkomponent

- SEND og MODTAG

LEVERANDØRSTYRING

KOMMUNERNES IMPLEMENTERINGSPROCES

Debat og Spørgsmål - Efter præsentationen !



Den nuværende integration

I dag sendes og fordeles 

post via SF1600 

PRINT PÅ SERVICEPLATFORMEN

Den fælleskommunale infrastruktur
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Den fælleskommunale infrastruktur......................

Digital post i fremtiden

Fremover skal systemer sende og 

modtage i MeMo-format gennem NgDP.

Anvender-

systemAnvender-

systemAnvender-

system

SF1601

Digital post

Kommunens System 

til retursvar

Fordel DP

SF1606

Fjern-

print

KOMBIT udvikler Fælleskommunal 

Postkomponent til understøttelse af ny 

digital post SEND+MODTAG til NgDP.
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HVAD SKER DER I
OVERGANGSPERIODEN?



Transitions-

komponent

Grænseflader og arkitektur – As-is → To-be

Den fælleskommunale infrastruktur………..
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system
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HVORFOR BRUGE
DEN FÆLLESKOMMUNALE 

INFRASTRUKTUR?



Hvis vi bruger infrastrukturen til al kommunal post

• Kommunerne sparer ved central udsendelse af af Digital 

Post/Fjernprint

• Ét fælles interface til Digital Post og Fjernprint

• Infrastrukturen håndterer post over buffetprisen

• Nemt for kommunerne at skifte fjernprintleverandør

• Hvis et anvendersystem er tilsluttet infrastrukturen 

gælder fælles sikkerhedsmodel

• Infrastrukturen sikrer administration af certifikater

• Infrastrukturen sikrer resistens mod mindre ændringer

• Kommunen skal fokusere modtagersystemer til færre 

• Via infrastrukturen har kommunerne mulighed for ad-on's -

fx at tvinge post til fjernprint.

HVIS VI INVESTERER

I ÉN FÆLLESKOMMUNAL

POSTKOMPONENT



Hvis vi ikke bruger den fælleskommunale infrastruktur

• KOMBIT-løsningerne (KY, KSD, SP, BBR og DUBU) 

samt flere eksterne skal omlægge fra SF1600 til NgDP

senest aug. 2023 

• Kommunerne venter med at beslutte om systemerne 

skal bruge infrastrukturen eller finde andre veje 

indtil aug. 2023

• Kommunerne og deres fagsystemleverandører skal 

enten selv integrere til NgDP eller gøre brug af en 

anden broker

• Kommunerne skal selv stå for fagsystemernes omstilling 

til både Digital Post og distribution til fjernprint

• Kommunerne kan indgå aftale med en kommerciel 

broker af post - og derigennem opnå fordele som 

ledelsesinformation, statistik og arkivering af post

• Kommunerne kan vælge selv at udvikle en broker til 

Digital Post

• Kommunerne skal fortsat vedligeholde alle aftaler med 

leverandører, herunder opdatering af certifikater.

KOMBIT ANBEFALER

EN FÆLLES LØSNING

UDVIKLES NU



Kommuner vælger leverandør

Aug 21

- e-Boks slukker

- NgDP Go-Live

SF1600

omstilles

til NgDP

aug 21 aug 23

SF1601+1606

klar til NgDP

Memo

Transitions-

komponent klar

aug 20

Transitions-

komponent lukker

SF1600 udfases

Kommunerne vælger MeMo strategi

Leverandører stiller om

SF1601+1606

klar til NgDP

Memo



HVAD SÅ MED SKI?

- OG ALLE DE ANDRE 

LEVERANDØRAFTALER?

- OG DE KOMMUNALE OPGAVER 

MED MEMO-STRATEGI?



Hvad med SKI?

Mange leverandører har på forhånd selvangivet,

at de sender digital post og print -

De skal bruge SF1600 – men aftalen dækker ikke 

for fremtidige integrationer til NgDP.

SKI 02.19 kan derfor ikke bruges direkte som 

løftestang for leverandørernes tilslutning til 

infrastrukturen.

Men i forbindelse med klarmelding af disse 

systemer kan samtalen med leverandøren omkring 

Næste generation Digital Post godt finde sted.



Skal KOMBIT bistå med leverandørstyringen?

Der vil være store variationer, alt efter "hvor meget MeMo" der skal implementeres 

i det enkelte fagsystem.

KOMBIT kan varetage tværgående koordinering og leverandørstyring på vegne af 

kommunerne.

KOMBIT har ved flere lejligheder indgået en række rammeaftaler med fagsystem-

leverandørerne, som forpligter dem til at levere snitfladerne til en kendt pris, med en 

fast tidsplan og kendt teknisk indhold.

Kommunerne har selv ansvaret for efterfølgende at indgå aftaler med leverandørerne 

på baggrund af rammeaftalen for at sikre implementering af og endelig test af 

snitfladerne.



Hvad så med alle DIO-opgaverne i kommunerne

Er der behov for koordinering af de mange opgaver med omlægning?

Skal der sættes standarder på tværs?

Hvordan sikrer vi fællesskab omkring udnyttelse af MeMo-formatet?

Kan vi opnå synergier ved at gå sammen om dette - eller bliver det for komplekst?

Hvad siger de store - og de små kommuner ?



Hvad skal vi være opmærksomme på 

Ambitionerne er forskellige fra kommune til kommune. 

Vi er midt i en transition af Serviceplatformen med IBM som ny leverandør.

NgDP er nyt for os alle.



Fordeling af tilkendegivelser fra deltagerne

MODEL 1

Vi sætter markedet fri

Kommunerne vælger selv 

leverandører for hhv. fordeling, 

Digital Post og Fjernprint

Eksisterende anvendere af 

SF1600 omlægges til NgDP

senest august 2023.

0 kommuner anbefalede dette

MODEL 2

Vi udvikler nye integrationer til 

NgDP på infrastrukturen ved 

KOMBIT

Integrationerne er klar til brug 

efteråret 2021

13 kommuner anbefalede dette

MODEL 3 (udvidet model 2)

Vi udvikler integrationer til NgDP på 

infrastrukturen ved KOMBIT

Integrationerne er klar til brug 

efteråret 2021

Leverandørstyring, governance, 

standarder og 

implementeringsstøtte i 3 år.

16 kommuner anbefalede 

leverandørstyring

11 kommuner anbefalede det 

samlede scenarie


