
sagsbehandleren markerer ét eller flere dokumenter – f.eks. 
fra et søgeresultat – som med Acadre PDF Samler gøres til ét 
dokument, der distribueres til mange modtagere. 

Overblik over funktionalitet
 - Afsendelse af udgående post – Modulet sender dokumenter 
direkte til e-Boks uden printerdriver. Post til fritagede borgere 
sendes automatisk til fjernprint (f.eks. Doc2Mail eller Strål-
fors).

 - Vedhæft bilag – Bilag knyttes til forsendelsen, både bilag 
til hoveddokumentet eller andre dokumenter fra modulets 
”bilagsbakke”.

 - Registrering af forsendelsen – Modulet registrerer metadata 
vedr. forsendelsen direkte på dokumentprofilen i Acadre.

 - Automatisk konvertering – Dokumenter, der ikke er PDF, 
konverteres automatisk.

 - Automatisk låsning – Alle dokumenter låses automatisk ved 
afsendelse.

 - Digital underskrift – Afsend dokumenter til digital underskrift 
med NemID i e-Boks. Hvis ”Borgerloop” er installeret, så 
journaliseres det underskrevne dokument automatisk som en 
ny version af det udgående dokument.

 - NemSMS – Send SMS-advisering til modtageren. 
 - Masseudsendelse – Send et eller flere dokumenter til mange i 
én arbejdsgang 

Hvis du vil høre mere om Acadre e-Boks integra-
tion, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 
eller info.dk@formpipe.com.

Skru ned for administrationen og sende do-
kumenter direkte til e-Boks direkte fra Acadre 
Web. 

Acadre e-Boks integration optimerer forsendelsen af udgående 
post også i forhold til masseudsendelser, hvor Acadre automa-
tisk sender post til registrerede modtagere. Hvis en borger er 
fritaget fra Digital Post, sendes dokumenterne automatisk til 
fjernprint.

Modulet sender dokumenter til personer eller virksomheder, 
der er registreret som modtagere i Acadre. Herudover giver mo-
dulet mulighed for at tilknytte bilag, afsende NemSMS og sende 
dokumenter til digital signering. Når der er flere modtagere 
registreret på samme dokument, sendes der automatisk en kopi 
af dokumentet til samtlige modtagere. 

Bilag føjes let til forsendelsen, tilvalgte dokumenter konverte-
res automatisk til PDF og låses efterfølgende i Acadre. Til sidst 
registreres det direkte på dokumentprofilen i Acadre, hvornår 
dokumentet er sendt, hvem afsender er, og om dokumentet er 
afsendt til e-Boks eller fjernprint.

Hurtige masseudsendelser med PDF samler
Hvis man kombinerer Acadre e-Boks integration med Acadre 
PDF Samler, der samler flere enkeltstående dokumenter til én 
PDF, så får man has på de tunge arbejdsgange forbundet med 
masseudsendeler af eksempelvis høringssvar. Masseudsen-
delse af dokumenter kan gøres i én enkelt arbejdsgang, hvor 
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