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1. Introduktion til visning af Digital Post/ NemSMS via IFrame API
Dokumentet beskriver de parametre der anvendes til at kalde Digital Post i en I-Frame-løsning. API’et kan
anvendes til at integrere Digital Post i en myndighed eller tværoffentlig portals eget univers. IFramen vil
altid indeholde samtlige af slutbrugerens meddelelser og det er således ikke muligt at begrænse indholdet
til et udsnit af meddelelser. Styling sker ved at kalde enten borger.dk eller virk.dk.
API’et stiller en række funktioner til rådighed, så der fx kan foretages deeplink til en specifik funktion i
Digital Post. De enkelte parametre, der kan anvendes, er beskrevet i det følgende. Funktionsparametre
anvendes, hvis man ønsker at deep-linke til en specifik funktion i Digital Post. Som default vises Indbakken.
Når Digital post anvendes via IFrame integration skal følgende regler overholdes. Digital post finder selv ud
af hvilken rolle den pågældende slutbruger har og tilpasser sig herefter. Digital post anvender NemLog-in
og overholder de regler NemLog-In opstiller. Serviceaftager skal tage højde for følgende:


Digital post forudsætter, at hovedvinduet hvori IFramen vises, har foretaget logon via NemLog-in.



Digital post forudsætter, at hovedapplikationen ikke timer ud.



Digital post viser aldrig et logon vindue og indeholder ikke knapper til logout.

2. Links
Det link der skal anvendes afhænger af hvilket miljø der tilgås samt hvorvidt der er tale om en borger eller
virksomhed:
Miljø

Borger

Virksomhed

Integrationstestmiljø

https://demo-post.borger.dk/2

https://demo-post.virk.dk/2

Produktionsmiljø

https://post.borger.dk/2

https://post.virk.dk/2

3. Funktioner
I dette afsnit er listet de funktioner samt parametre for hver funktion, som anvendes til at kalde Digital Post
/ NemSMS:

Funktion

Beskrivelse

inbox

Gå til indbakken
Vis evt. specifikt dokument
Skriv evt. ny post til specifik postkasse
Se afsnittet ”Funktion – Indbakke” for detaljer.

subscriptions

Gå til tilmeldinger
Se afsnittet ”Funktion – Tilmeldinger” for detaljer.

settings

Gå til indstillinger

nemsms

Gå til administration af tilmelding til NemSMS

3.1 Funktion – Indbakke
Parameter
documentid
mailboxid

Værdi
<id på dokumentet>
<id på postkassen>

subjectid

<id på emne>

Beskrivelse
Viser slutbrugers dokument
Viser skriv besked med en forvalgt
postkasse.
Viser skriv besked en forvalgt
postkasse og emne.
Parameter kan kun anvendes hvis
også ”mailboxid” er angivet.

Eksempel: Log på Digital Post som slutborger og vis slutbrugers indbakke

https://post.borger.dk/2/?function=inbox

Eksempel: Log på Digital Post som borger og vis en slutbrugers dokument

https://post.borger.dk/2/?function=inbox&documentid=0001A01A01A00B00B00B00000

3.2 Funktion - Tilmelding
Parameter
customernumber

Værdi
<nummer på myndighed>

Beskrivelse
Viser tilmeldingsmuligheder hos
valgte myndighed

Categoryid

<id på kategori>

Viser myndigheder i valgte kategori

Eksempel: Log på Digital Post som borger og tilmeldingsgrupper som myndigheden har oprettet.

https://post.borger.dk/2/?function=subscriptions&customernumber=1304

3.3 Funktion - NemSMS
Eksempel: Log på og vis NemSMS tilmelding for virksomhed

https://post.virk.dk/2/?function=nemsms

