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Opgave 2 – Systemer 

For både modtager- og afsender systemer, er der nogle minimumskrav som skal 

overholdes inden go-live i august 2021.  

Modtagersystemer 

 Modtagersystemer skal pege på den nye Digital Post-løsning. 

 Mindst ét modtagersystem skal være opsat, som afhenter al myndighedsre-

lateret post fra den nye Digital Post-løsning. 

 Modtagersystemer skal kunne modtage post i det nye meddelelsesformat 

(MeMo). 

 Mindst ét modtagersystem skal kunne modtage 99,5 mb. 

 Ét modtagersystem skal være opsat som defaultsystem, hvilket er et sy-

stem Digital Post-løsningen sender til hvis: 

o a) et kontaktpunkt ikke er angivet eller ikke er angivet korrekt, eller 

o b) den Digitale Post-løsning oplever problemer med at levere po-

sten til et af myndighedens øvrige modtagersystemer.  

 Hvert modtagersystem skal være tilknyttet mindst ét kontaktpunkt 

(og hvert modtagersystem henter post fra det eller de kontaktpunkt(er), 

som er tilknytter modtagersystemet). 

Det anbefales yderligere, at I maksimalt har fem modtagersystemer (4+1) integre-

ret til den nye Digital Post-løsning, herunder fire modtagersystemer til post, der 

sendes til jer som myndighed og ét modtagersystem til post, der sendes til jer som 

virksomhed (adresseret til jeres CVR-nummer).  

Afsendersystemer 

Ved go-live i august 2021, skal følgende krav være overholdt:  

 Afsendersystemer skal pege på den nye Digital Post-løsning.  

 Afsendersystemer skal bruge de nye snitflader for kontaktstrukturen. 

 Afsendersystemer skal overholde de samme lovmæssige størrelsesbe-

grænsninger for at sende digital post som i dag.  

I en overgangsperiode på 2 år (frem til august 2023) kan der sendes post i nuvæ-

rende DP1- og DP2-formater. Meddelelserne bliver i denne periode konverteret 

til MeMo af den nye Digital Post-løsning. 

Inden august 2023, hvor overgangsperioden ophører, er der følgende krav for af-

sendersystemer: 

 Afsendersystemerne skal være omlagt, så de understøtter afsendelse af 

post i det nye meddelelsesformat MeMo. 



  Side 3 af 5 

 
 
 
 

I kan tilgå den tekniske dokumentation angående integrationsdesign på 

https://www.digitaliser.dk/resource/5248953 samt snitfladebeskrivelser på 

https://www.digitaliser.dk/resource/5248953.  

  

https://www.digitaliser.dk/resource/5248953
https://www.digitaliser.dk/resource/5248953
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Opgave 3 – MeMo  

I omstillingen til den nye Digital Post-løsning, er der yderligere nogle 

minimumskrav som skal overholdes, i forhold til det nye meddelelsesformat 

MeMo.   

Minimumskrav for omstillingen til MeMo 

 Ved go-live i august 2021, skal modtagersystemer kunne modtage post i 

MeMo-formatet. Den nye Digital Post-løsning leverer ikke meddelelser i 

DP1- og DP2-meddelelsesformater.  

 Senest i august 2023, skal alle afsendersystemer være omlagt, så de 

understøtter afsendelse af post i MeMo-formatet.  

Minimumskrav for dataopmærkning i MeMo (se figur 1) 

 Opmærkning i Message Header: Meddelesestype; UUID (Universalt Unikt Identifika-

tion); label (titlen på meddelesen); obligatorisk (true/false); forkyndelse 

(true/false); afsender/modtager ID, ID Type og Label. 

 Opmærkning i Message Body: Brevdato, Kodningsformat, Filnavn, Sprog Indhold 

angivet som en kodestreng. 

En mere dybdegående gennemgang af MeMo-formatet, og dets fordele kan tilgås 

på: https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndighe-

der-og-it-leverandoerer/det-nye-meddelelsesformat/.  

Derudover kan I tilgå den tekniske dokumentation angående MeMo-Lib på 

https://www.digitaliser.dk/resource/5248960 og angående MeMo-formatet på 

https://www.digitaliser.dk/resource/5248921.  

 

 

https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/det-nye-meddelelsesformat/
https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/det-nye-meddelelsesformat/
https://www.digitaliser.dk/resource/5248960
https://www.digitaliser.dk/resource/5248921
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Figur 1.  Illustration af strukturen for opmærkning med MeMo. 


