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obligatorisk for borgerne fra 1. november 2014.

Hvad er Digital Post? Det er en internettjeneste, hvor du kan modtage elektroniske rudekuverter fra det
offentlige og private virksomheder. Du undgår dermed post på papir sendt med Post Danmark.

Digital Post er mere end at modtage breve elektronisk. Du forventes også at sende post til myndigheder
elektronisk via Internettet med Digital Post.

Der er to Digital Post-tjenester på Internettet: www.e-boks.dk og www.borger.dk. De er næsten helt ens, og du
ser den samme post begge steder. Begge tjenester styres af firmaet bag e-Boks.

Dette hæfte beskriver, hvordan du erhverver dig et NemID og kommer i gang med Digital Post. Der er en
række øvelser, som du kan følge. Du stifter bekendtskab med næsten alle funktioner i e-Boks. Har du

gennemført øvelserne er du helbefaren udi Digital Post.

Der er et par programmer, som du skal have på din pc for at kunne benytte Digital Post: Java og Adobe
Reader. Hvordan du får og opdaterer disse gratis programmer på din pc, beskrives i detaljer.

Skulle du ønske at blive fritaget for Digital Post og vedblive at modtage breve fra det offentlige på papir med
Post Danmark, kan du finde vejledning til dette i hæftet.
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