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Agenda
• Oppdatert informasjon om digital forsendelse fra oppgradert ePhorte

• Repetisjon av digital forsendelse til én eller flere private mottakere
• Digital forsendelse til virksomheter i Enhetsregisteret
• Digitalt mottak av brev fra offentlige virksomheter, direkte inn i 

ePhorte i stedet for i Altinn
• Ekspedering av dokumenter i ePhorte til elektronisk signering hos 

privat mottaker (e-signering)
• Aktuelle feilsituasjoner ved digital forsendelse, hvordan unngå 

dem, og hvordan følge opp eventuelle feil
• Spørsmål fra salen



Digital forsendelse til 
virksomheter i Enhetsregisteret

• 01.07.2016 tok UiB i bruk forsendelse til Digital 
Postkasse til innbyggerne

• I juni 2017 var Altinns meldingsformidler for Digital 
Post til Virksomheter (DPV) klar, og pålagt brukt 
med referanse til Digitaliseringsrundskrivet 2015

• DPV inngår i ePhorte-modulen eFormidling, 
sammen med DPO (Digital Post til Offentlige)



Digital forsendelse til virksomhet
• Opprett en ny utgående journalpost, søk opp mottaker, men velg 

Enhetsregisteret Online som kilde:



Digital forsendelse til virksomhet
(Forts.)



Digital for sendelse til virksomhet
(Forts.)

• Merk at forsendelsesmåte «Digitalt» er valgt. Dette er korrekt!
• Velg Ekspeder
• Sjekk forsendelsesstatus, til status er «Sendt»

• Opprett dokument, og ekspedér



Digitalt mottak av post fra 
offentlige virksomheter i ePhorte
• Post som UiB inntil nå har mottatt i Altinn, vil nå 

automatisk bli tilgjengelig i ePhorte importsentral, 
og lagt til fordeling.

• Foreløpig begrenset til hoved org.nr., men DIFI 
arbeider med en løsning som også skal fange opp 
post til underenheter



Video: ekspedering av signeringsoppdrag

https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/a/a0/ESignering3.mp4


Etter signering
• Et dokument som er signert av mottaker, vil få 

status «Signert»

• Det signerte dokumentet blir lagt inn på sak som inngående 
journalpost med restanse til saksbehandler



Aktuelle feilsituasjoner ved Digital Forsendelse, 

og hvordan du unngår dem
Vi ser at en del forsendelser feiler ved digital forsendelse fra ePhorte 
Som saksbehandler må du før ekspedering forsikre deg om følgende for at digital 
forsendelse (til Sikker Digital Postkasse eller sentralisert utskrifttjeneste) skal 
fungere:

1. At du benytter forsendelsesmåte «Generell digital forsendelse» til privatpersoner 
2. At brevet ikke har mer enn 100 tegn i tittelen (i journalposttittel/hoveddokument og/eller i 

vedleggstittel) 
3. At ikke hoveddokument og vedlegg har samme tittel 
4. At både postnummer og poststed for mottakeren er fylt ut etter oppslag i folkeregisteret (hvis 

ikke, legg dette inn manuelt) 



Viktig for saksbehandlerne
• Et dokument er ikke sendt, før det har status Sendt

(sjekk status i journalpost Avsender/mottaker, eller i søk)
• Ikke send taushetsbelagt informasjon på e-post (bruk 

digital forsendelse)
• Sjekk Teknisk feil jevnlig, om du har sendt noe som er 

gått til sentralisert utskrift. Det kan ha kommet i retur.



Video: korrigere feil: Mer enn 100 tegn i tittel

https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/6/6b/Digital_forsendelse,_for_lang_tittel.mp4


Brukerstøtte, Chat med oss

https://enablingchat.com/uib/Demo


Aktuelle spørsmål og svar
Spørsmål: Vil en elektronisk signatur i sak-/arkivsystemet være tilstrekkelig sammen med en e-signatur i 
en arbeidsavtale, for å utgjøre en gyldig arbeidsavtale
Svar (fra DIFI): 
Når det gjelder arbeidsavtaler er det så vidt vi er kjent med ingen hindringer for at denne kan være elektronisk. Det vil 
også være den enkelte virksomhet som må vurdere om elektronisk godkjenning via saksbehandlingssystemet for 
arbeidsgiver og e-signatur for arbeidstakeren er godt nok. Vi kan nevne at Difi gjør det på denne måten ved inngåelse av 
arbeidsavtaler for nyansatte. Difi som arbeidsgiver godkjenner elektronisk den utgående arbeidsavtalen via vårt 
saksbehandlingssystem og arbeidstaker signerer elektronisk via signeringstjenesten. Dette har vi vurdert som 
tilfredsstillende
Spørsmål: Kan en legge til mer enn én person som skal signere et dokument?
Svar: Ja, du kan legge til så mange signatarer du vil



Spørsmål fra salen
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