
Digital Post til din virksomhed
Venter du på et vigtigt brev ?
Måske ligger det i din Digitale Post ...

Hvad er Digital Post
Du kender det som e-Boks, hvor du kan læse dine post.

Digital Post er din private postkasse på internettet – modsat en almindelig e-mail er Digital Post en sikker måde at 
kommunikere med det offentlige på.

Derfor er det vigtigt at tjekke Digital Post?
Man risikerer at overse vigtige informationer fra offentlige myndigheder, hvis man som virksomhed ikke får tjekket 
ens digitale postkasse. Det kan være et brev om indkaldelse af et køretøj til syn, regninger man skal være opmærksom 
på at få betalt, breve fra SKAT, brev fra Jobcentret om en praktikaftale eller noget helt andet, som kan have betydning 
for virksomheden.

Sådan får du adgang til din virksomheds digitale postkasse
Alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer har en digital postkasse. Som virksomhed er det vigtigt, at du 
sørger for at aktivere og indstille din virksomheds digitale postkasse, så du nemt kan komme til at tjekke den digitale 
post, der kommer i den.
•  Du kan på www.virk.dk få adgang til din digitale postkasse. Du kan også på virk.dk læse om din digitale postkasses 

muligheder.

Fordele med virksomhedens digitale postkasse
•  Du kan samle al virksomhedens digitale post i samme postkasse. Det gælder også post fra e-Boks. Du kan tjekke 

posten fra enten virk.dk eller fra e-Boks.
•  Du kan skrive til det offentlige og modtage svar – adressebogen gør det er nemt at finde den rette modtager.
•  Du kan angive e-mailadresse og mobilnummer i Digital Post – så får du besked, når der er ny post.
•  Du kan bestemme hvilke medarbejdere, der skal have adgang til hvilken post. Du kan også give virksomhedens 

advokat eller revisor adgang til din digitale postkasse.

Det er blevet nemmere at komme på Digital Post 
Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan du anvende din private NemID, når du skal tjekke Digital Post eller 
indberette på virksomhedens vegne. Det kan du også, hvis du kan tegne virksomheden alene i et IVS, ApS eller A/S. 
Det betyder, at du alene har ret til at underskrive og indgå aftaler på virksomhedens vegne. 

Test på virk.dk, om du kan bruge din private NemID i din virksomhed.
 
Hvis du ikke kan bruge din private NemID, skal du bruge en NemID Medarbejdersignatur. Læs her hvordan du kan 
opsætte din digitale postkasse på Virk.

Hvor får jeg hjælp til Digital Post
Du kan finde hjælp til Digital Post i hjælpeuniverset på virk, som du finder her. 
Derudover har Vejle Bibliotek et tilbud til virksomheder om at få hjælp til Digital Post og NemID. 
Ring og aftal en tid på telefon 76 81 32 00 i åbningstiden er mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00.

Du kan også kontakte Digital Post support på telefon 82 30 32 31. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 9.00 - 20.00.
Har du spørgsmål til NemID, kan du kontakte erhvervssupport på telefon 72 24 70 90. Åbningstiden er mandag til 
fredag kl. 8.30 - 20.00. En henvendelse til NemID erhvervssupport koster 250 kr. ekskl. moms uden en supportaftale.

https://indberet.virk.dk/
https://hjaelp.virk.dk/kan-jeg-bruge-min-private-nemid
https://hjaelp.virk.dk/sites/default/files/001_opsaetning-af-din-digitale-postkasse-paa-virk.pdf
https://hjaelp.virk.dk/sites/default/files/001_opsaetning-af-din-digitale-postkasse-paa-virk.pdf
https://indberet.virk.dk/

