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Introduktion 

En portal til alle funktioner 

IMS DigitalPost Cloud arkiv er en webbaseret portal til afsendelse, modtagelse og arkivering af digital 
post. Portalen kan tilgås i alle gængse internetbrowsere, vi anbefaler dog at anvende Google Chrom, 
eller via standard print funktionen i f.eks. alle Microsoft Office programmerne.  

Arbejdsprocessen er den samme, uanset hvilket system du sender fra, eller hvilken fil du ønsker at 
sende. 

IMS DigitalPost Cloud funktioner  

IMS DigitalPost Cloud håndterer afsendelse og modtagelse af den digitale post. Afsendelsesfunktionen 
fungerer til både enkeltbrevs- og masse-forsendelser.  

I den daglige kommunikation med f.eks. medarbejdere, elever og myndigheder, er det vigtigt at kunne 
sende breve til mange modtagere på én gang. 

Breve genereres som dokumenter fra flere forskellige administrative systemer, det kan være 
studieadministrative systemer, som f.eks. UDDATA+, LUDUS, BOSS, Lectio eller Navision Stat etc. 

IMS DigitalPost Cloud er i stand til at håndtere både afsendelse og arkivering af et eller mange breve, 
uafhængigt af hvilket system brevet er genereret i. 

 

Arkivering og afsendelse i samme proces 

IMS DigitalPost Cloud er en cloud-løsning på abonnements basis.  

Udover at være et værktøj til afsendelse og modtagelse af digital post, kan der arkiveres direkte i det 
valgte arkivsystem og med den journalplansplacering, der ønskes.  

Al post arkiveres automatisk i forbindelse med afsendelsen og modtagelsen.   

Arkivering sker automatisk til det valgte arkiv, som kan være et selvstændigt arkiv, som indeholder 
virksomhedens digitale post, i IMS DigitalPost Cloud, eller i det aktuelle ESDH-system, f.eks. IMS Case.  
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Funktioner 
I dette kapitel finder du beskrivelse af funktionalitet og scenarier til udførelse af arbejdsopgaver: 

• Sende DigitalPost 

• Udvælge modtagere 

• Arkivering  

• Søge og finde information på afsendte dokumenter 

Åbning af IMS DigitalPost Cloud 
Første gang der logges på IMS DigitalPost Cloud, vil man se denne side. Man skal logge ind, før man kan 
arbejde videre  

Afsend 
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Formkrav til dokumenterne 

Det er et formatkrav fra E-Boks, at alle hoveddokumenter til modtager er en PDF-fil.  

Send direkte fra Word 

Fra MS Word kan man udskrive sit dokument ved at vælge IMS DigitalPost-printeren og arbejde videre 
med afsendelsen i IMS DigitalPost Cloud, via en browser.  

Gør sådan: 

1. Vælg Udskriv 

2. Vælg printeren: IMS DigitalPost Cloud 

3. Herefter åbnes IMS DigitalPost Cloud med dokumentet, som Valgt fil.  

Send enkelt eller flettebrev 

Der kan afsendes både enkelt breve eller flettebreve til mange modtagere, alt i én arbejdsgang.  

Afsendes et enkeltbrev, kan man: 

1. Manuelt taste modtagerens CVR- eller CPR-nummer, eller  
2. Lade systemet søge det i dokumentet.  

Afsendes et flettebrev til flere modtagere: 

1. Benyttes den indbyggede søgefunktion og systemet finder automatisk modtagerne i brevet - ud fra de 
CPR- eller CVR-numre, der er flettet ind.  

Upload dokument 

PDF-dokumenter kan uploades direkte til IMS DigitalPost Cloud, og kan derefter splittes (deles) til de 
modtagere, som står i dokumentet. 

Her kan man enten: 

1. Drag and drop en PDF-fil direkte ind i programmet 

2. Søge dokumentet frem fra pc’en gennem ”Browse” knappen 
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Print dokument 

Når et Word-dokument printes via IMS DigitalPost-printeren, konverteres dokumentet automatisk til en 
PDF-fil inden afsendelsen af dokumentet. 
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Valgmuligheder under ”Afsend” 

Emne 

Før dokumentet kan afsendes, skal det tildeles et emne eller en titel.  Emnet kan max være 50 tegn. 

 

 

 

Søg i dokument eller Tast en modtager 

Det er muligt enten at: 

1. Søge direkte i det valgte PDF-dokument efter CPR- og/eller CVR-numre, der vil fremgå 
som modtagere af dokumentet.   
Ved hjælp af splittefunktionen vil IMS DigitalPost Cloud automatisk splitte dokumentet 
op ud fra et CPR- eller CVR-nummer.  
 
NB! For at sikre, at modtageren får tilsendt den specifikke side af dokumentet, er det 
vigtigt, at formateringen har defineret modtagers CPR- eller/og CVR-nummer, - øverst 
på hver side i dokumentet. 
 

2. Benytte Tast selv-funktionen, og dermed selv vælge modtager(ne). 
Denne funktion bruges i det tilfælde, hvor der ikke fremgår CPR- eller CVR-nummer i 
dokumentet, og søgefunktionen dermed ikke er tilgængelig. 
 

NB! Vær opmærksom på, at ved Tast selv-funktionen kan IMS DigitalPost Cloud ikke 
splitte dokumentet op. Alle indtastede modtagere vil modtage samtlige sider i det 
valgte PDF-dokument.  

 



Afsend  

 Funktionsbeskrivelse 7 

 

Liste over modtagere 

Systemet viser altid brugeren en liste over alle fundne modtagere inden afsendelsen. 

 

Fjern CPR 

Det er muligt at fjerne CPR-nummeret i det færdige dokument inden afsendelse ved at sætte et flueben 
i ”Fjern CPR-nummer”- funktionen 

NB! Hvis man ikke ønsker at CPR-numre skal fremgå i det afsendte dokument, er det vigtigt at aktivere 
”Fjern CPR-nummer”- funktionen, før man starter søgning i dokumentet. 

 

Gyldig modtager: 

Når et flettebrev scannes for CPR/CVR numre, undersøges automatisk, hvorvidt modtageren har en 
gyldig og aktiv postkasse i E-Boks.  
Er dette ikke tilfældet, returneres brevet med en information om dette. 
Brevet kan derefter håndteres på en anden vis. 
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Andre funktioner i afsendelsen 

Kopi til værge eller praktiksted 

Du kan manuelt vælge en eller flere kopister (øvrige modtagere), hvis der skal sendes kopi af et brev til 
en anden CPR-modtager eller CVR-myndighed eller virksomhed.  

Hvis du benytter Tast selv-funktionen, så tjekker systemet, om modtageren er under 18 år. 

Er modtagerne under 18 år, vil felterne ”kopist/værge” automatisk bliver tilgængelige. 

Gør sådan: 

1. Vælg en Modtager 

2. Tilføj kopist: 
En dialog-boks åbnes.  

 
 
 

a. Her kan du tilføje CPR- eller CVR-nummer på kopisten.  

b. Når du har valgt Tilføj, vil kopisten være valgt, og vises i listen over kopister, for den enkelte 
modtager.  
 

 

c. Bemærk:  
Det er muligt at tilføje flere kopister for en Modtager. 

3. Tilføj bilag (se nærmere under punktet Bilag til hoveddokumentet) 

Tilføj bilag til hoveddokumentet 

Der kan vedhæftes bilag til hver forsendelse udover hoveddokumentet, enten som et fælles bilag til alle 
eller som individuelle bilag til den enkelte modtager. 
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Gør sådan: 

1. Vælg en modtager 

2. Klik på ”Tilføj bilag” og vælg et bilag ved at browse efter det 

3. Vælg den fil, som skal være bilag.  

 

Krav til bilag 

• Der er intet krav til filtype-formatet ved et bilag. Det kan være en Word-, Excel eller en PDF-fil.  

• Der kan tilføjes flere bilag til samme modtager. 

• E-Boks tillader max. 9 bilag pr. modtager, dette er inkl. evt. fællesbilag. 

Kan besvares 

Alle breve kan sendes med mulighed for besvarelse.  

 

 

1. Modtager vil derefter kunne besvare brevet direkte i sin e-Boks 

2. Besvarelsen sendes automatisk tilbage til skolen 

3. Besvarelsen kan efterfølgende ses i IMS DigitalPost Modtager  
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Bemærk: 

• Tjek med administrator i virksomheden, hvilke brugere der har adgang til Modtager indbakken, 
som også indeholder post fra Virk.dk 

• Aktiveres ”Kan besvares”- funktionen for forsendelse, vil denne funktion være gældende for 
samtlige modtagere af brevet  

Signering 

Man kan alle afsendelser med mulighed for signering med NemID. Afsendelsen bliver defineret som en 
signering, og modtager kan signere med deres nem id ved modtagelsen. 

 

1. Modtageren vil få mulighed for at signere brevet med NemID direkte i sin e-Boks  

2. Signerede breve sendes automatisk retur til virksomheden, og kan ses i Modtager indbakken. 
Desuden arkiveres svaret automatisk samme sted som afsendelsen 

Bemærk: 

• Signering fungerer kun samme med samtidig bestilling af tillægsaftale til signering direkte hos 
e-Boks eller anden udbyder af signering eks. Visma ADDO 

• Kontakt vores booking – booking@ims.dk - for mere information og aftale om signering. 

Udskyd afsendelse 

Alle afsendelser kan udskydes, så de passer med f.eks. optagelsesterminer. Det er muligt at udskyde 
forsendelse op til 5 hele dage.  

mailto:booking@ims.dk
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Bemærk: 

• Afsendelser vil blive sendt med det samme! 

• Det er op til e-Boks at udskyde afleveringen i den valgte tidsperiode 

• Afsendelse med udskydelse kan derfor ikke ændres, når den først er afsendt 

Visning af dokument og bilag 

Alle dokumenter i en afsendelse bliver vist i vieweren for hver enkelt modtager. Dette gælder både 
dokumentet til den enkelte Modtager og evt. bilag.  

Den valgte PDF-fil vil altid fremgå i nederste læserude. 

Det er desuden muligt at få vist dokumentet i en browser, så dokumentet kan tjekkes inden afsendelsen. 

Gør sådan: 

1. Vælg ”Se dokument” øverst til venstre 
 

 

Bemærk: 

• Hvis man vil se, hvilke sider af dokumentet, der bliver sendt til den enkelte modtager, skal man 
blot trykke på den enkelte modtager 

• Når modtager er valgt kan man desuden se information om kopister og bilag  
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Send til P-nummer 

Sendes et brev til en CVR-modtager, vil systemet automatisk slå op i Erhvervsstyrelsens register for p-
numre, så man kan vælge mellem virksomhedens p-numre inden afsendelsen.  

Det gør det langt nemmere for modtagervirksomheden at kunne aflevere og fordele posten internt. 

 

Bemærk: 

• Det er en forudsætning, at den virksomhed, man sender til, har et Modtagersystem, som kan 
aflæse p-nummerværdien 

 

Arkivering af afsendelse 

Samtidig med afsendelsen bliver de afsendte dokumenter, og den tilhørende kvittering, automatisk 
arkiveret i den pågældende sag i det valgte sagshåndteringssystem. Hvis sagen ikke findes i forvejen, 
opretter systemet den automatisk.  

Arkivering kan ske i følgende arkiver: 

1. Det indbyggede arkiv for IMS DigitalPost Cloud 

2. Det valgte ESDH-system. Systemet er automatisk sat op til IMS Case eller IMS Arkiv Cloud, 
afhængigt af virksomhedens opsætning 

Det er muligt at tilkøbe arkivering i andre arkiv system, eks. LUDUS Web.  

Kontakt IMS Booking for mere information booking@ims.dk  

Arkiv 
Al post, både indgående og udgående post, arkiveres automatisk i det indbyggede arkiv i IMS DigitalPost 
Cloud, medmindre man som virksomhed har valgt arkivering i et ESDH-system, som f.eks. IMS Case eller 
IMS Arkiv Cloud. 

Søgning i IMS DigitalPost cloud-arkivet 

Det er muligt søge efter både CVR- og CPR-nummer modtagere, der er oprettet i systemet efter 
afsendelse af digital post.  

 

Arkiverede dokumenter kan efterfølgende søges frem i arkivet 

mailto:booking@ims.dk
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1. Browse sig frem til modtager i planstrukturen  

2. Ved søgning efter et specifikt CPR- eller CVR-nummer 

 

Bemærk: 

• Alle modtagere oprettes automatisk i arkivet, med mindre der er valgt arkivering i et ESDH-
system (IMS Case/IMS Arkiv Cloud), så oprettes modtagersagen her 

• Søgning foretages i det pågældende system 

Visning af dokumenter i arkivet 

Når en modtager er valgt i DigitalPost arkiv, vil man få vist informationen for den pågældende 
afsendelse 

 

Herfra er det muligt at udføre følgende:  

• Vis dokument  
Viser det pågældende dokument  

• Historik  
Her kan du se historikken for dokumentet, hvornår det er sendt, arkiveret og åbnet 

 

 

• Eksporter  
Her kan du eksportere dokumentet fra arkivet og downloade det til din egen pc 

• Videregiv 
Videregiver dokumentet, og du kan vælge en anden bruger i systemet 

• Skift dokumenttype  
Her kan du ændre på dokumentets dokumenttype 
Eksempel: Skifte type fra ”eksamensbevis” til ”fravær”  
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• Kassér  
Her kan du kassere det valgte dokument manuelt. Når først dokumentet er kasseret kan det ikke 
gendannes 
 

• Bilag 
Hvis der er bilag vedhæftet den enkelte afsendelse, vil de blive vist under Bilag i samme billede. Det 
gælder for kvitteringer samt tilføjede enkelt- og fælles bilag. 

 

 

Modtagelse og intern fordeling af digitale breve 
 

IMS DigitalPost Cloud kan sættes op til automatisk at hente alle digitale breve til virksomheden fra 
Virk.dk. Og for myndigheder også fra Ekstranet. 

I Modtageren af IMS DigitalPost Cloud kan brevene håndteres, arkiveres og fordeles internt i 
virksomheden. 

 

 

Brevene hentes automatisk ind i IMS DigitalPost Cloud Modtageren via en sikker, certificeret forbindelse 
fra Virk.dk og Ekstranet. Dette overflødiggør, at medarbejderne skal benytte NemID-log on.  

• Modtageren kan arkivere og fordele den modtagne post, hvis posten indeholder information 
om hvilken person på skolen, der skal modtage den 

• Findes der ingen modtagerinformation, kan posten arkiveres i f.eks. IMS Case og IMS Arkiv 
Cloud, eller manuelt fordeles til de relevante sagsbehandlere  

• Hvis det er et svarbrev på et tidligere afsendt brev eller et signeret brev, fordeler og arkiverer 
IMS DigitalPost Cloud automatisk brevet i samme sag som afsendelsen 

Oversigt i Modtageren 

Der findes forskellige måder at sortere i den modtagne digitale post.  
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• Alt modtaget 
Her ses alle breve modtaget i IMS DigitalPost Cloud Modtageren 

• Indbakke  
Viser alle de breve som endnu ikke er blevet behandlet 

• Fordelt  
Her vises alle de breve, der er blevet behandlet og dermed fordelt til arkivering eller rette 
medarbejder til videre behandling.  

• Fritekst søgning  
For at finde bestemte breve ud fra dets indhold, er det muligt at fritekst søge i modtagne breve 

Visning af post i Modtageren  

Når man har valgt et specifikt brev, vil informationerne være synlige i højre kolonne af browseren 

 

 

I visningen af et valgt dokument har du følgende valgmuligheder for behandling af dokumentet: 

1. Vis dokument 
Åbner et nyt vindue og viser hele det valgte dokument 

2. Markér som fordelt 
Markerer et dokument som fordelt i tilfælde af, at dokumentet er blevet behandlet på anden vis 
end gennem Modtageren.  
Systemet vil automatisk markere de dokumenter, som er arkiveret eller videresendt, som 
behandlede 

3. Videregiv 
Dokumentet videregives til en medarbejder i systemet. På denne måde kan dokumenter fordeles 
mellem medarbejdere  

4. Arkivér 
Arkiverer dokumentet manuelt i et valgt ESDH-system  
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Det er her muligt at vælge automatisk arkivplacering eller selv manuelt bestemme hvor 
dokumentet skal arkiveres. 

Standard arkivering - her finder systemet selv en placering baseret på den standard, som er valgt 
for standard arkivering. Tjek med systemadministrator. 
 

Vælg destination – Her arkiverer bruger manuelt og vælger selv en placering i det valgte ESDH-
system. En manuel placering kan være hensigtsmæssigt for evt. personaledokumenter, som skal 
arkiveres i den rette sag for adgangsbegrænsning. 

 

5. Mere funktionen … 
I mere funktionen, kan man vælge  

• Vis afsender, her kan man se afsender af det valgte brev 

• Eksporter giver mulighed for at eksportere et brev 

• Slet Modtagelse, sletter brevet i Modtager  
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Log og historik 
IMS DigitalPost Cloud logger al håndtering af post.  

I IMS DigitalPost Cloud Log-menuen, vises samtlige afsendelser, der er foretaget med IMS DigitalPost 
Cloud. 

Brugerne af systemet kan se både historik og statistik over afsendte og modtagne breve i systemet.  

Visning af hændelser 

I venstre kolonne vises hver enkelt afsendelse, hvor man kan se afsendelsesdato og hvilken bruger der 
har afsendt dokumentet.  

 

Når man har valgt en af afsendelserne, vil data for den samlede afsendelse blive vist i højre kolonne: 

 

Ud fra ovenstående billede kan man finde følgende informationer om den enkelte afsendelse. 

• Modtagere 
Her vises modtager og kopister for de valgte afsendelse 

• Behandlet 
Antal dokumenter behandlet 

• Fejlet 
Her kan man se hvis nogle dokumenter er fejlet 

• Status 
I gang eller afsluttet 
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• Se dokument 
Visning af dokumentet, der er afsendt til den enkelte modtager 

• Bilag 
Hvis der er bilag vedhæftet afsendelsen, vil det vises her 

• Vis leveringer  
Listevisning af dokumenter, status og modtager 
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Opsætning og administration 
IMS DigitalPost Cloud sættes op og administreres direkte i administrationsmenuen.  

 

Bemærk: 

• Adgang til menuen er kun for administratorgruppen. 

Administrationsopsætning 

Her foregår opsætning og administration af en lang række vigtige forhold i systemet. 

 

 

Dokumenttyper: 

Opsætning af, hvilke dokumenttyper du kan tildele dokumenter, der er arkiveret under CPR- eller CVR 
nøglen i IMS DigitalPost Cloud arkivet. 
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Brugere  

Her oprettes brugere til systemet. Nye brugere skal oprettes med navn, e-mail og adgangskode  

 

 

Grupper  

Her oprettes grupper til systemet.  

• Grupperne tildeles et sæt funktioner, som bliver tilgængelige for de brugere, som er medlem af 
gruppen.   

o På denne måde administreres, hvilke brugere der har hvilke rettigheder i systemet 

o Funktionsadgangen styres via systemets grupper 
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Drift og Support 
IMS DigitalPost Cloud er en cloud-løsning og driftes som SaaS abonnement i IMS driftscenter.  

Det betyder, at backup eller versionsopgraderinger sker automatisk i back-end. 

Al kommunikation mellem brugerne og IMS driftscentret sker via krypteringscertifikater, så sikkerhed og 
integritet er i orden. 

IMS og den enkelte kunde tegner en GDPR-databehandleraftale, og IMS har naturligvis har en standard 
revisorerklæring for vores driftsmiljø. 

Opstår der problemer eller har brugerne brug for support på systemet, indgår der ligeledes fuld 
brugersupport i driftsabonnementet. 

 

IMS support kan kontaktes både på telefon, e-mail og via vores hjemmeside 

Hjemmesiden: https://ims.dk/kontakt 

E-mail: support@ims.dk eller på Tlf.: 3174 0009 

 

https://ims.dk/kontakt
mailto:support@ims.dk

