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Synopsis
Overgangen til Næste generation Digital Post (NgDP) i dette efterår 
kommer til at kræve en kæmpe indsats for samtlige myndigheder og 
virksomheder der er afhængige af Digital Post. Dette seminar fokuserer 
den indsats der er forbundet med at gøre det eksisterende SEPO miljø klar 
til at understøtte NgDP.

Dette seminar kan ikke stå alene. Dels vil endnu et seminar der omhandler 
Send Digitalts understøttelse af NgDP følge i morgen, dels er det vigtigt at 
følge Digitaliseringsstyrelsens vejledninger om klargøring, tilslutning og 
anvendelse af NgDP.

Dette korte seminar følger i høj grad den dokumentation der leveres 
sammen med NgDP modulet i form af Administrators Guide.
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Introduktion
• NgDP idriftsættes 30/11 2021

• Digital Post via e-Boks slukkes helt 26/11 kl 24:00

• Alle myndigheder skal understøtte NgDP

• Berører alle virksomheder der henter/får videresend Digital Post



Hvad er NgDP
• Digitaliseringsstyrelsens nye bud på Digital Post

• Leveres af Netcompany

• Afløser Digital Post-delen af e-Boks

• Håndterer ikke videresendelse fra e-Boks



NgDP tilslutninger
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NgDP vs E-Boks
• MeMo meddelelsesformat

+ Langt flere addresseringmuligheder

± Indeholder selve meddelelsen

• Registeropslag

+ Realtidsdata

• Kontaktpunkter

÷ Rutning pr Modtagersystem

• Andet

+ Symetrisk addressering

+ Forbedret kvitteringsflow

÷ Ingen navneopslag

+ Mere dokumentation

• Dkal metadata

• Begrænsede adresseringsmuligheder

• Vedhæftes meddelelsen

• Statisk adresseinformation

• Postkasser – Emner

• Rutning pr postkasse

• Andet

• Asymetrisk adressering



Placering i SEPO arkitekturen
• SEPO NgDP-modul

• Samling af services der håndterer NgDP kommunikation

• Interface til NgDP

• Transformerer mellem e-mail og MeMo meddelelsesformat

• Registrering af forretningskvitteringer

• Placeres i DMZ (ligesom DPGW)

• Kræver mindst én ny server



E-boks / DPGW i SEPO arkitekturen
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Send Digitalt
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NgDP-modulet i SEPO arkitekturen
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NgDP-modulets services
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NgDP-modulets services
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NgDP-modules rolle
• Al Digital Post håndtering

• Ingen DPGW eller S/MIME til NgDP

• Ingen mulighed for at anvende ###Dialogtråd###

• Transformerer fra e-mail til MeMo meddelelsesformat og omvendt
• MeMo er uegnet til e-mail-præsentation

• Reserveret mailadresse: indgaaende@ngdp.seposervices.dk

• E-Boks-meddelelser skal stadig modtages via DPGW eller S/MIME

mailto:indgaaende@ngdp.seposervices.dk


Transformation:  MeMo <-> e-mail

E-mailMeMo-meddelelse

MainDocument Vedhæftninger

Styreinfo

Adresseringsinfo Meddelelse

AdditionalDocuments

“MeMo-meddelelse”

Styreinfo

Adresseringsinfo

Ekstra styreinfo



Installering af NgDP-modulet

Windows 2019 Server

NgDP-modul

NgDPAfsender

NgDPModtager

NgDPKontaktReg.



Forberedelse til installering

• Beslutninger
• En eller to servere anbefaling: samme som antal SEPO servere

• Placering af SQL server anbefaling: på samme server som NgDP-modul

• Med hvilken konto skal services køres? anbefaling: GMSA eller Local System

• Valg af DNS-navne for to sites anbefaling: ngdp.yourdomain.dk og
ngdpcontactservice.yourdomain.dk



Forberedelse til installering

• Generelle forudsætniger
• Licens til anvendelse af NgDP-modul

• SEPO version 4.7.0 eller senere (og IP til NgDP-modul er sat)

• Send Digitalt version 4.1.3 eller senere



Forberedelse til installering
• Forudsætninger på server

• Server(e): Windows 2019 eller senere; 16-32 GB ram 

• Database: MS SQL Server 2016 Express eller nyere (standard konfiguretion)

• Konti: Adgang til at oprette database på SQL Server
(alternativt adgang til at definere layout på ekisterende NGDP database)

• Firewallåbninger
• Som tidligere vist i tegning

• Evt. adgang til database via TCP port 1433 og UDP port 1434 



Forberedelse til installering
• DNS

• Ekstern registrering af “ngdp.yourdomain.dk”
(skal match URL anvendt i Administrativ Adgang) 

• Intern registrering af “ngdpcontactservice.yourdomain.dk”
(skal være ekstern, hvis Send Digitalt kalder “udefra”)

• Certifikater
• VOCES/FOCES-certifikat med eget CVR til klient-identifikation overfor NGDP

• Et eller to SSL-certifikater til IIS sites der indeholder anvendte DNS-navne
(udstedt af godkendt CA)



Installering af NgDP-modulet
NgdpInstaller.exe eller NgdpInstaller.zip

Prerequisites
Pakken installerer IIS samt nødvendige frameworks (inkluderede I pakken)

Configuration
Al nødvendig konfiguration indtastes og valideres inden installering (også forbindelser)

Install
Alle services installeres

Validation
Efter installation udføres en intern validering af de installerede services



Configuration



Registrering af systemer i NgDP

• Tilslutning til Administrativ Adgang
• Se Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO)

https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/dio/

• Se Tilslutningsaftale
https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/materialer-og-

vejledninger/tilslutningsaftale-for-offentlige-afsendere/

• Myndighedens kontaktstruktur
• Se Opgavepakke 5: Kontaktstruktur

https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/materialer-og-
vejledninger/opgavepakker-til-myndigheder/

https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/dio/
https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/materialer-og-vejledninger/tilslutningsaftale-for-offentlige-afsendere/
https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-og-it-leverandoerer/materialer-og-vejledninger/opgavepakker-til-myndigheder/


Registrering af systemer

• Afsender- og Modtagersystemer
• Normalt registreres et af hver

• Dog kan ét udelades, hvis der kun ønskers
afsendelse eller modtagelse

• Flere systemer er relevant hvis flere
organisatoriske enheder deles om 
installationen

• Følg procedure i Administrator guide



Registrering af Afsendersystem

• Fokus på det sværeste punkt:

Tilslut kvitterings-end point til memo-meddelelser: https://<0>/postreceipt/<1>/<2>/<3>/<4>

- hvor
<0> erstattes af DNS for SEPO NgDPModtager (f.eks.: ngdp.kommune.dk)
<1> erstattes af navnedelen af jeres kvitterings-mailadresse
<2> erstattes af domænedelen af jeres kvitterings-mailadresse
<3> erstattes af jeres Send Digitalt-licensnøgle (kan findes i Send Digitalt konfigurationen)
<4> erstattes af jeres CVR-nummer

eks: https://ngdp.rsyd.dk/postreceipt/kvitteringer/rsyd.dk/95251ebe-b051-46f9-bced-19473c3cf5f0/29190909

https://ngdp.rsyd.dk/postreceipt/kvitteringer/rsyd.dk/95251ebe-b051-46f9-bced-19473c3cf5f0/29190909


Registrering af Modtagersystem

• Fokus på det sværeste punkt:

Angiv end point: https://<0>/postmemoxml/<1>/<2>/<3>

- hvor
<0> erstattes af DNS for SEPO NgDPModtager (f.eks: ngdp.kommune.dk)
<1> erstattes af navnedelen af en lokal mailadresse
<2> erstattes af domænedelen af en lokal mailadresse
<3> erstattes af jeres Send Digitalt-licensnøgle

eks: https://ngdp.rsyd.dk/postmemoxml/digitalpost/rsyd.dk/95251ebe-b051-46f9-bced-19473c3cf5f0

https://ngdp.rsyd.dk/postmemoxml/digitalpost/rsyd.dk/95251ebe-b051-46f9-bced-19473c3cf5f0


Konfiguration af NgDP-modul
• Næsten alt er konfigureret under installeringen

• Der udestår kun registrering af systemer i NgDP-modulet

• Understøttelse af flere myndigheder med egne tilslutningsaftaler
• Anvend hovedmyndighedens VOCES/FOCES certifikat i installationen

• Under registrering i Administrativ Adgang: Giv hovedmyndigheden fuldmagt (CVR) 

• Understøttelse af flere Send Digitalt licenser
• Bør ikke dele Afsender- og Modtagersystemer



NgDP-modulets Systemregistering



Idriftsættelse
• Digitaliseringsstyrelsen fremsender mere info senere

• D. 25/11 kl. 23:59: Stop al afsendelse af Digital Post til e-Boks
• Fjern flueben i “Aktivér Digitalpostintegration”

• I Configuration.properties sættes dkal.ngdp.enabled=true

• Kontroller at SEPO opdateringen har sat IP for NgDP-modul

• Aktiver NgDP i Send Digitalt inden 30/11
• Begræns afsendelser i lukke-perioden

• D. 26/11 kl. 00:01: I princippet kan meddelelser sendes til NgDP
• (men afleveres ikke før efter d. 30/11 00:01)



Afslutning og spørgsmål
• Spørgsmål

• Husk webinaret i morgen
• Fokus på Send Digitalt og Mailfordeler

Tak for jeres deltagelse
Henning Ebberup
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