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Hvorfor mit.dk efter mange år med e-Boks?

En dynamisk platform med nye muligheder - 
snart kan du:

➢ underskrive dokumenter

➢ booke aftaler

➢ betale regninger

- alt sammen uden at skulle klikke dig videre 
eller logge ind andre steder.



Digital post i Danmark fra 21.3.2022
Post fra offentlige myndigheder

● Modtages på 3 platforme fra 21.03.2022 og 
frem

● Historisk data er tilgængelig på alle 3 
platforme

Post fra private virksomheder fx Visma Enterprise 

● Platform afhænger af afsender, kan modtages på:
○ mit.dk 
○ e-Boks
○ Begge kanaler 

● Historisk data er ikke synkroniseret fra e-Boks til 
mit.dk



mit.dk vs. MitID

mit.dk er en platform til 
digital post. 

MitID vil erstatte nem.id og er en 
log-in løsning til brug på både 
private og offentlige hjemmesider.



● Bliver standard for Visma Løn/Visma Løn Finans 

● Kan ikke fravælges

● Erstatter e-Boks og prisen er uændret

● Fysisk print af lønsedler ophører pr. 30. august 2022 

● mit.dk er åben for login 

○ Login muligheder

■ NemID/MitID 

■ mitBasic (ikke klar endnu)



e-Boks - et tilkøb

➢ e-Boks kan tilkøbes på arbejdsgiverniveau til 2,54 kr. pr. 
lønseddel (betyder levering i både mit.dk og e-Boks)

➢ Bindingsperioden er løbende måned + 30 dage

➢ Købes via webshoppen

➢ Bestilling skal ske senest 13. maj for garanteret 
levering i juni

https://shop.visma.com/dk/Product/Loensedler-i-eBoks


Logo og afsendernavn i mit.dk
● Logo og afsendernavn i mit.dk betegnes: SenderID 

● Gratis for alle 

● Specifikationer og vejledning ligger på mit.dk Visma Enterprise

● Deadline for indsendelse er 13. maj, hvis det skal være klar til juni lønkørsel

● Notifikation til medarbejdere om ny lønseddel via mail

● Indsendes der IKKE logo og afsendernavn, vises Vismas logo og navn

http://www.vismaenterprise.dk/mitdk


Logo på lønseddel

● Virksomhedslogo på lønseddel 

● Gratis for alle

● Selvom I har logo på lønsedlen i dag, skal der 
indsendes nyt logo ift. nye specifikationer

● Specifikationer og vejledning ligger på mit.dk 
Visma Enterprise

● Deadline for indsendelse er 13. maj, hvis det 
skal være klar til juni lønkørsel

● Vismas logo vil altid fremgå i bunden

Bemærk:
Logo på lønseddel og SenderID har ikke samme format. Der 
skal indsende 2 logoer, hvis logo ønskes på begge dele. 

http://www.vismaenterprise.dk/mitdk
http://www.vismaenterprise.dk/mitdk


Hvad er mitBasic?
➔ Gør det muligt for alle uden nem.id/mit.id at oprette en konto 

til modtagelse digital post (fx ansatte under 15 år og 
udenlandske ansatte uden dansk CPR-nummer) 

➔ Medarbejderen skal selv oprette mitBasic-konto 

➔ Email adresse bliver nøglen

➔ Den digitale lønseddel kan kun leveres, hvis medarbejderen 
har oprettet mitBasic 

➔ Vi udarbejder en vejledning til oprettelse af mitBasic til deling 
med medarbejderne

➔ mitBasic er endnu ikke klar til at medarbejderen kan oprette 
en konto. Forventes åben 5. Juni 2022

➔ Erstatter printede lønsedler fra 1. september 2022



Timeline

Uge 12
Mit.dk åbner 
for adgang

5. juni

Overgang til 
mit.dk for alle 

kunder

Åbning af 
mitBasic

13. maj

Deadline for 
bestilling af 

SenderID, logo 
og e-Boks

april - maj

Pilottest - 
herunder 

Visma 
Enterprise



Sådan ser det ud i Visma Løn
Feltet vil vise “mit.dk” eller “mit.dk/e-Boks”                Der kan vælges “Ja” eller “Nej” i feltet



Sådan ser det ud i Visma HR
● Feltet e-Boks vil blive erstattet med mitBasic
● Default værdi er ‘Nej’ til mitBasic.



➔ Vismaenterprise.dk/mitdk

➔ Mit.dk - support

➔ Webshoppen - tilkøb af E-boks

Nyttige links

https://www.vismaenterprise.dk/mitdk
https://mit.dk/brug-for-hjaelp
https://shop.visma.com/dk/Product/Loensedler-i-eBoks


Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? - tilmeld her

Kursuskalender for 2022 på Visma Løn - her 

Tilkøb medarbejder onlinemøde - Visma hjælper med formidling til dine medarbejdere 

Kommende webinar/Kurser

https://community.visma.com/t5/Kursus-i-Visma-Lon/GRATIS-WEBINAR-Hvad-er-der-sket-siden-sidst-i-Visma-Lon/ba-p/351788
https://community.visma.com/t5/Kursus-i-Visma-Lon/Kursuskalender/ba-p/350039


Make progress hapenMake progress happen

Entrepreneurial

Dedicated

Responsible

Inclusive


