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Opsætningen kræver at din organisations ”Digital Post Administratorer” opretter 
et afsendersystem i administrationsportalen ”Administrativ Adgang”. 

Denne person er udpeget af jeres NemID administrator.



Ved at vælge ”Enalyzer” fra listen af standardsystemer i Administrativ adgang, 
udfyldes de fleste oplysninger automatisk. På de følgende sider kan du se 
skærmbilleder fra oprettelsen.



Når du har aktiveret systemet, får du adgang til en API-Key. 

Du skal indtaste/kopierer API-Key til Enalyzer når du aktiverer Digital Post på 
jeres organisation.



Side 03  Opsætning af Administrativ Adgang

Side 08  Opsætning i Enalyzer

Side 10   Udsendelse af Digital Post i Enalyzer
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Guide til opsætning af 
Enalyzer Afsendersystem i 
Digital Post - Administrativ 
Adgang

Opsætning i 
Administrativ 
adgang

GUIDE
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Log ind på Digital Post (https://admin.digitalpost.dk) – Administrativ Adgang 
 (Jeres Digital Post administrator har adgang)
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Administrativ 
adgang

System

Klik på ”Gå til 
systemtilslutning”.

Vælg her ”Opret System” – 
og ”Opsæt via et 
præudfyldt standard 
leverandørsystem”.

Vælg Systemleverandør

”Enalyzer Software A/S”.

Vælg standard 
leverandørsystem

”Enalyzer”.

Vælg systemnavn

”Enalyzer”.

Klik “Næste”.
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Tilslutning

Klik “Næste”.
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Aktivering

Vælg aktivering af system

”Aktivér systemet nu”

Klik “Næste”

Aktivering

Vælg aktivering af system

”Aktivér systemet nu”.

Klik “Næste”.

Kontakt

Klik ”Næste”.

05



digital post | Opsætning af Administrativ Adgang 

Opsummering

Klik ”Tilslut”.
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På det sidste trin kan du med fordel downloade systemindstillingerne i en PDF.

Det er API-Key uden ”Basic ” som skal benyttes under 
organisationsindstillingerne i Enalyzer.
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Kvittering

Klik på “Download 
systemindstillinger”.

OBS!

Når nøglen kopieres fra de downloadede systemindstillinger (PDF’en) kan 
der indsnige sig et mellemrum der hvor linjen bryder. Det skal fjernes før 
det kopieres til Enalyzer. Når du indtaster/kopierer API-key til Enalyzer skal 
det være uden ”Basic ”. Altså kun den sidste lange del.
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Du finder opsætning af Digital Post under indstillingerne for din organisation. 
Organisationsindstillingerne kan tilgås fra Enalyzer’s forside ved klik på 
organisationsikonet.
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Adgang til 
indstillinger

Opsætning

Gå til “Indstillinger” for 
organisationen.

Klik på “ Medlemsadgang 
til Digital Post”.

Indsæt Api-key fra 
registeringen i 
Administrativ Adgang.

Indsæt samme CVR-
nummer som 
afsendersystemet er sat 
op for.

Indsæt et CPR-nummer, 
som bruges til test af 
forbindelsen og 
opsætningen.

Klik på “Næste”.
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Aktivering 

Klik på “Medlemmer” for at 
give individuel adgang til 
udsendelse af Digital Post.

Klik på “Aktiver”.

OBS!

En test besked vil blive sendt via jeres digital post registrering for at teste 
om opsætningen virker.

Efter aktivering skal du give adgang til de brugere i din organization, som 
skal kunne sende digital post. Husk at tilføje dig selv, hvis du skal kunne 
sende digital post.
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Når Digital Post er opsat på jeres organisation, kan de som har fået adgang 
udsende via Digital Post.

Det fungerer som e-mail udsendelser, dog benyttes CPR i stedet for e-mail.
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Del via Digital 
Post

Gå til ”Del” i sidemenuen 
og vælg ”Digital Post”.

Udsendelse

Vælg “Manuel 
udsendelse”, hvis du 
ønsker at angive et enkelt 
CPR-nummer i et tekstfelt.

Vælg “Upload CSV”, hvis 
du ønsker at angive flere 
modtagere, disse listes i 
en individuel CPR kolonne.

Herefter fungerer 
udsendelsesdelen som en 
almindelig email 
udsendelse.

undersøgelse

Indhold

Design

Del

Besvarelser

Resultater

Indstillinger

Ny

Bibliotek

Delte undersøgelser

Hjælp

brugerundersøgelse

del

laura | pro
medlem af paydrive

del link

Dette er et unikt link til denne undersøgelse og er klar til at blive delt. Kopier og indsæt det hvor som helst. 

https://surveys.enalyzer.com?pid=qarw8sda

Andre måder at indsamle besvarelser

email

Email invitationer 
indeholder unikke links, 
der tillader dig at spore 
besvarelser og sende 

påmindelser

website

Indsæt dit tag i din 
websites HTML for at 

indlejre din undersøgelse 
som knapper, pop-ups 

eller i sin helhed

smart link

Lav et brugerdefineret 
link baseret på 

baggrundsvariable, der 
tillader dig at filtrere dine 

besvarelser

qr kode

Tilføj det til flyers eller 
plakater, og lad dine 

respondenter scanne 
deres vej til din 
undersøgelse

zapier

Forbind Enalyzer med 
1.500+ apps og opret 

automatiserede 
arbejdsprocesser

digital post

Del din undersøgelse via 
Digital Post

dataindsamlere

Giv organisationens 
medlemmer adgang til at 
invitere respondenter og 

indsamle feedback

del skabelon

Del din undersøgelse og 
tilhørende rapporter som 
en skabelon med brugere 

i og udenfor din 
organisation.

udsend via digital post

1/2

næste

respondenter

Vælg hvordan du vil invitere dine respondenter

Vælg metode...

Manuel

Copy/paste

Upload CSV fil

The CSV file must be encoded in UTF-8.

bedsked rediger

Fra skabeloner

Standard Invitation

sender

Paydrive
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