
Brug e-Boks som et naturligt værktøj for distribution og håndtering af dokumenter i 
HR-afdelingen. Med vores integrationsløsning er du sikret en fleksibel platform til sikker 
og nem håndtering af hverdagens digitale dokumenter.

Fortrolig distribution af oplysnin-
ger og dokumenter

Øg sikkerheden og digitaliser håndterin-
gen af ansættelsesaftaler og andre HR 
relaterede dokumenter. 

Lovkravet om opbevaring af personføl-
somme informationer og dokumenter 
er en kilde til frustrationer i mange or-
ganisationer. Disse må ikke distribueres 
i usikre kanaler. Med integrationsløsnin-
gen får du styr på sikkerheden i virksom-
hedens digitale kommunikation, og løs-
ningen lever op til kravene om en sikker 
og fremtidssikker infrastruktur, hvor alle 
dokumenter er trygt håndteret.

I HR produceres mange dokumenter, 
som skal underskrives af medarbejdere. 
Ved at implementere integrationsløsnin-
gen kan disse dokumenter fremover di-
stribueres fortroligt, underskrives digitalt 
og opbevares sikkert i modtagers e-Boks.

Du sender kontrakter, kundeaftaler og 
andre dokumenter til underskrift til din 
modtager, og det betyder, at du kan 
indhente underskrifter på alle tider af 
døgnet. Dokumentflowet er i orden, så 
HR-afdelingen kan frigøre ressourcer til 
andre gøremål.

Sikker håndtering af underskrift-
processen

E-Boks
HR-afdelingens sikre valg

Produktblad

UDBYTTE

• Kompetent sparring og support.

• Fremtidssikre din virksomheds di-
gitale kommunikation.

• Afregning af e-Boks’ adgang efter 
antal dokumenter.

• Ingen vedligeholdelse - vi opdate-
rer og holder løsningen ved lige.

• SaaS løsning – ingen investering i 
hardware og software.

• Brugervenligt overblik.

Du kan sende digitale dokumenter til privat-
personer og erhverv. Har du ikke identificeret 

modtageren via CPR eller CVR, kan du anvende et 
AliasID, fx et kundenummer.

https://mysupply.dk/loesninger/e-boks-integration/hr-procesoptimering-med-e-boks/
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Integrationsløsningen fjerner besværet 
med manuel dokumenthåndtering og 
gør dagligdagen i HR-afdelingen nem-
mere og mere produktiv. Der er ikke 
længere behov for manuelle processer til 
at scanne og indtaste oplysninger; doku-
menter bliver overført digitalt fra de af-
taler, som medarbejderne underskriver 
i deres e-Boks. Du slipper også for flere 
bekymringer om, hvor dokumenterne er 
placeret. 

Med e-Boks betaling er det muligt at 
betale regninger direkte i integrations-
løsningen til tiden. Løsningen er lige så 
sikker som danske bankers netbanker, 
men mere enkelt og nemmere. Alle reg-
ninger og betaling er samlet et sted, og 
du får en sikker distributionskanal i et 
velkendt miljø. 

mySupply er en af landets førende 
konsulentvirksomheder af løsninger 
til elektronisk handel og systeminte-
grationer. Når det drejer sig om pro-
dukter og ydelser inden for e-handel, 
SAP e-Commerce eller udveksling af 
elektroniske forretningsdokumenter, 
kan du altid rådføre dig hos os.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer!

Læs mere på www.mysupply.dk eller ring +45 96961070
Vi hjælper dig til en enklere og mere effektiv løsning.
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• Digital og kundetilpasset doku-
menthåndtering.

• Sikker levering og opbevaring af 
vigtige dokumenter.

• Minimer risikoen for fejl ved et 
automatiseret og lukket system.

• Færre manuelle processer, så du 
optimerer arbejdsgange.

• Bedre service over for medarbejde-
re, kunder og partnere.

• Nem og målrettet kommunikati-
on mellem afsender og modtager 
i samme kanal.

• Underskriv direkte i e-Boks og und-
gå papirbesværet.

• Betal direkte i e-Boks.

• Fortrolig løsning, der lever op til 
GDPR.

Effektivisering af arbejdsgange 
og -processer

Kontrol over kommunikationen
Vi kan opbygge et automatiseret og tidsbesparende filhåndteringssystem efter jeres 
behov. Det bliver nemmere at arkivere og holde orden i dokumenter. På den måde slip-
per du for at skulle lede i en lang række e-mails eller søge i mappestrukturen. Du får et 
logisk og automatiseret system samt et fantastisk overblik.
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