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Krævet rolle på e-boks ekstranet 

Gå ind på http://ekstranet.e-boks.dk/  

Du skal have rollen Superadministrator i løsningen, for at gennemføre vejledningen. 

 

Afsendersystem 

Sørg for, at Kombit Serviceplatformen er oprettet som afsendersystem i kommunens e-boks 

administrationsportal, dette bør være tilgængeligt for alle kommuner. 

Under Tilmeldingsmulighed og herefter Afsendersystemer kan id nummer på Kombit 

Serviceplatformen findes, dette skal oplyses til Bellcom. 

 

Oprettelse af materiale til breve 

1. Vælg fanen Tilmeldingsmuligheder 

 

2. Vælg Materialer 

http://ekstranet.e-boks.dk/


 

3. Vælg Opret materiale 

 

4. Fanen Materiale udfyldes således: 

a. Materialet navn udfyldes med en sigende titel, fx Valghalla breve 

b. Materiale type er Meddelelse til breve til tilforordnede 

c. Intern beskrivelse kan udfyldes 

d. Autotitel indsætter materialenavnet foran titel ved udsendes, her vælges til og 

fra, som kommunen ønsker 

5. Vælg Næste 

6. Fanen Leverandør udfyldes fra valglisten med Kombit, vælg Næste 

7. Fanen System udfyldes fra valglisten med Kombit Serviceplatformen, vælg Næste 

8. Fanen Svarmulighed vælges Ikke muligt at besvare og Ingen bekræftelse, vælg Næste 

9. Fanen Godkendelse vælg Godkend 

10. Tilknyt materialet til en tilmeldingsgruppe som e-boks beder om 

 

11. Klik på linket 

12. Vælg nu en af kommunens standard tilmeldingsgrupper for breve eller opret en ny 



Hvis der skal sendes statusrapporter fra Valghalla til partierne 

1. Vælg fanen Tilmeldingsmuligheder 

2. Vælg Materialer 

Find nu det materiale du lige har oprettet i listen. 

3. Klik på materialenavnet, så du kan redigere materialet 

 
4. Vælg Færdig 

5. Klik på Tilknyt dette materiale til en tilmeldingsgruppe 

  
6. Vælg nu en af kommunens standard tilmeldingsgrupper for VIRKSOMHED, eller opret 

en ny 

 

 

 

 

 

 



Oprettelse af materiale til NemSMS 

1. Vælg fanen Tilmeldingsmuligheder 

 

2. Vælg Materialer 

 

3. Vælg Opret materiale 

 

4. Fanen Materiale udfyldes således: 

a. Materialet navn udfyldes med en sigende titel, fx Valghalla SMS 

b. Materiale type er NemSMS til sms’er til tilforordnede 

c. Intern beskrivelse kan udfyldes 

d. Autotitel indsætter materialenavnet foran titel ved udsendes, her vælges til og 

fra, som kommunen ønsker 

5. Vælg Næste 

6. Fanen Leverandør udfyldes fra valglisten med Kombit, vælg Næste 

7. Fanen System udfyldes fra valglisten med Kombit Serviceplatformen, vælg Næste 

8. Fanen Svarmulighed vælges Næste 

9. Fanen Godkendelse vælg Godkend 



10. Tilknyt materialet til en tilmeldingsgruppe som e-boks beder om 

 

11. Klik på linket 

12. Vælg nu en af kommunens standard tilmeldingsgrupper for SMS eller opret en ny 

 

Følgende leveres til Bellcom 

Systemid på Kombit Serviceplatformen (findes på listen under afsendersystemer) 

Materialeid på materiale til breve (findes på listen under materialer) 

Materialeid på materiale til SMS (findes på listen under materialer) 


