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Oprettelse af IMS DigitalPost afsender og modtager system på NgDP 
administrationsportalen. 

Vigtigt – Oprettelsen af jeres nye digitalpost system på NgDP administrationsportalen, skal senest ske 
fredag d. 19 november. Dette skyldes at der med oprettelsen af systemet genereres et unik ID og API-key, 
som Visma IMS skal modtage fra jer, for at kunne klargøre IMS DigitalPost systemet inden d. 30 november.  
Se punkt 6, side 9 for nærmere information omkring ID og API-key. 

Inde på Administrativ Adgang for Næste generation Digital Post, vil det være muligt at oprette afsender og 
modtager systemer til håndtering af digitalpost.  

Visma IMS DigitalPost er oprettet som Standard leverandørsystem under Administrativt Adgang inde på 
Næste generation Digital Post. 

For at I kan anvende IMS DigitalPost er det derfor nødvendigt at I tilslutter jer det Standard 
leverandørsystem via Administrativ Adgang på NgDP administrationsportalen. Administrationsportalen kan 
tilgås via følgende link: 

 - https://admin.digitalpost.dk 

I skal bruge jeres medarbejdersignatur/NEMID for at logge ind på siden.  
Det vil være jeres administrator for NgDP administrationsportalen, der har rettigheder til at oprette et 
afsender og modtager system. 

 

Oprettelse af afsender og modtager system 

Vælg Administrativ Adgang – Klik derefter på administrér og opret systemer  

 
  

https://admin.digitalpost.dk/
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• Under systemoversigten skal I vælge + opret system 

 

• Nedenstående vindue er en vejledning, som I kan ignorere, Klik derfor på gå videre. 

 

1. Opsætning af ”System” 

• Vælg Opsæt via et præudfyldt standard leverandørsystem. 

• Vælg systemleverandør – Billede vejledning på side 4. 

o Her skal I vælge ”Visma IMS A/S” 

• Vælg standard leverandørsystem – I har kun mulighed for at have ét IMS system koblet op til NgDP 
portalen, det er derfor vigtigt at I vælger præcis den løsning I har behov for. Der vil være 3 
forskellige muligheder at vælge imellem. 

o IMS DigitalPost Afsender og Modtager 

▪ Denne løsning Skal I vælge hvis I både vil anvende IMS DigitalPost som Afsender- og 
Modtagersystem. 

▪ systemnavn skal være IMS DigitalPost Modtager og Afsender 

o IMS DigitalPost Afsender 

▪ Denne løsning skal I Vælge hvis I kun skal bruge IMS DigitalPost som 
Afsendersystem. 

▪ systemnavn skal være IMS DigitalPost Afsender 

o IMS DigitalPost Modtager 

▪ Denne løsning skal I Vælge hvis I kun skal bruge IMS DigitalPost som 
Modtagersystem. 

▪ systemnavn skal være IMS DigitalPost Modtager 
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• marker fluebenet i bekræft, at du må anvende standard leverandørsystemet. 

• tryk på Næste. 
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2. Tilslutning 

Da det er et standard leverandør system er opsætningen udarbejdet af Visma IMS på forhånd. I skal derfor 
blot trykke Næste. 
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3. Aktivering 

Under aktivering af systemet skal I vælge ”Aktiver systemet nu”. I skal derefter trykke næste.  
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4. Kontakt 

Visma IMS har på forhånd udfyldt kontaktinformationerne på systemansvarlig. Det vil være muligt for jer 
som organisation at tilføje en ekstra kontakt e-mail hvis I vil have jeres egen kontaktperson tilknyttet IMS 
DigitalPost systemet. 
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5. Opsummering 
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6. Kvittering for oprettelse af IMS DigitalPost system  

Efter oprettelsen af jeres Visma IMS DigitalPost system, skal I Downloade en PDF med systemindstillinger, 
og derefter sende denne til Visma IMS. Informationen skal sendes til booking@ims.dk. 
I systemindstillingerne vil der være oplyst ID og API-key, som Visma IMS skal bruge til aktiveringen af jeres 
IMS DigitalPost løsning.  

ID og API-key anvender Visma IMS til at identificere jeres IMS DigitalPost system, og er derfor nødvendigt 
for at I kan afsende og modtage digitalpost via NgDP platformen.  
Når Visma IMS har modtaget ID og API-key bliver jeres system oprettet, så det er klar til go live på NgDP d. 
30 november.  
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