
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1. Højre klik på den aktuelle side og 

vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

 Februar 2015 

Helle Schade-Sørensen 

Chief consultant 

Fællesoffentlige 

komponenter 
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1. Vælg ’Design’ i top menuen 
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‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERING OG 
STYRING 

 

Siden 2001 har staten, kommuner og regioner arbejdet sammen om at 

anvende digitalisering til at forny og effektivisere den offentlige sektor.  

Målet er at sikre en mere konsekvent og systematisk udbredelse af de 

fælles it-løsninger 

En veludbygget digital infrastruktur gør det billigere for myndighederne at 

udvikle nye digitale løsninger, fordi de let kan bruge de centrale it-

løsninger.  

Centrale it-løsninger reducerer risikoen og tiden til udvikling, fordi vigtige 

komponenter ikke skal bygges fra begyndelsen, men i stedet kan 

genbruges på tværs af alle myndigheder. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

FÆLLESOFFENTLIGE KOMPONENTER   

Security 

• ‘NemID’ electronic ID  

• ‘NemLogin’ federated user 

management  

Payments 

- ‘NemKonto’ default bank account  

- ‘NemHandel’ eInvoicing 

Core data 

- ‘Basic Data’ authoritative core 

registers 

- ‘Data Distributor’ data distribution 

solution 

 

Messaging 

• Digital Post solution  

• ‘NemSMS’ text message reminder 

service * 

Portals 

• ‘Borger.dk’ citizen portal  

• ‘Virk.dk’ business portal 

• ‘Sundhed.dk’ health portal 

• ‘Digitaliser.dk’, Community for it-

professionals 
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If common public services or components exist, public 

bodies must use them  
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FÆLLESOFFENTLIGE KOMPONENTER 

Agency for Digitisation is responsible for the operation of: 

Borger.dk 

Digital Post 

NemKonto 

NemHandel 

NemID 

NemLogin 

Digitalser.dk 

NemID and Digital Post are run as a services – we it buy from the it-

vendor/serviceprovider. 

In relation to the other solutions we own the system, but have outsourced 

the operation to serviceproviders. 
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SECURITY - NEMID 
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NemID was launched in 2010 

NemID for citizens and business 

Public digital signature based on OCES certificates 

Log-in, signing, and secure e-mail  

All Danish Internet banking, almost all public services and a 

large number of private services  

NemID can be used from any computer  

NemID is based on 2 factor security 
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COMMERCIAL AGREEMENT 

NemID is developed and operated by the 

private company Nets DanID on behalf of 

the Danish public sector and the banks 

All citizens can order and use digital 

signatures and get competent support 

free of charge  

Companies and public authorities can 

order and use up to three employee 

certificates free of charge 
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NEMID USER TAKE UP 

• 4, 3 mio active users (Citizens) 

• Supported by all major government sites 

• Supported by all banks for ebanking 

• Around 300 private service provider agreements 

• More than 15 million transactions every month 

• In 2014  more than 87% of individuals logged onto digital 

services on public-authority websites with NemID.  

• 100% user acquaintance og 88% user satisfaction  
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SECURITY - NEMLOGIN 

 

 

 

Formålet med NemLog-in: 

Ét log-in for borgere og virksomheder til samtlige offentlige 

selvbetjeningsløsninger 

Årligt ca. 40 mio. log-in 

Ca. 300 services, bl.a. Borger.dk, Virk.dk, SKAT.dk og Sundhed.dk 

Ca. 250.000 virksomheder er tilsluttet brugeradministration 

Der foretages op til 10.000 signeringer dagligt 
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KOMPONENTER I NEMLOG-IN 

 

NemLog-in består af: 

NemLog-in (single sign-on) samt: 

Brugerrettighedsstyring – bl.a. til virksomheder 

Signering – via browser eller webservice 

Fuldmagt – delegering fra borger til borger og borger til virksomhed 

STS – billetveksler 

Tilslutning – administrativt system til tilmelding af nye løsninger og 

organisationer  
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PAYMENT: NEMKONTO 

• Purpose: The elimination of cheques and cash payment offices 

• Mandatory for all companies and citizens to assign an Easy Account 

• Mandatory for all public institutions to send payments through Easy 

Account 

• The public payment act also enables debt collection through the Easy 

Account system. 

• All citizens are entitled to open a bank account, unless they have acted 

violently or offensively in the bank.  

• About 850 public institutions are connected to Easy Account. 

• 5,1 million citizens have an Easy Account. 

• 560.000 companies have an Easy Account. 

 

 

december 2015 

10 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

THE SYSTEM 
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E-INVOICING 

For 10 years it has been mandatory to send electronic invoices to public 

institutions in Denmark.  

It goes for all levels of governments, central and local. 

It goes for all companies, big and small - no exceptions. 

The legislation states: 

• The invoices have to be in machine readable form (XML). 

• The NemHandel infrastructure must be used for transmission 

- very similar to the PEPPOL infrastructure 

• All public institutions must be in the NemHandelRegistry 

 99 percent of our 18 million invoices are received electronically via 

NemHandel   

The most efficient public institutions have saved 80% on e-invoice 

handling 
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NemHandel  

NemHandel is an open, shared and secure infrastructure, based on 
common standards using the internet to exchange xml messages 

All communication is encrypted via digital certificates 

There is no central platform/system 

There is only one central component – the NemHandelRegistry with 
technical addresses of all receivers.  

We supply the it-vendors with guidelines, validation tools,  presentation 
stylesheets and open source components to ease implementation 

It is the implementers (it-vendors) responsibility to adhere to the 
standards and develop software solutions for the different user needs in 
the market 

NemHandel can also be used for e-ordering and catalogues – which the 
public institutions have started to focus on 
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CORE DATA  

Purpose: 

Open access to public sector basic data for everyone, 

including enterprises and individuals 

A common single distribution solution:  

the Data Distributor 

Initiatives for making available data for real property, 

addresses, geographic, individuals and business data 

The establishment of a cross-institutional governance 

model: basic data committee  

Analyses of new areas of basic data relevance 
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BASIC DATA 
 

In order to carry out its 

tasks, any public 

authority needs access 

to data.  

Some of this data is 

required by several 

authorities in different 

administrative areas and 

levels. This is basic data. 
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THE DATA DISTRIBUTOR 

DATA DISTRIBUTOR 

UPDATING 

LOOKUP 

Basic Data 

Enriched  

Data 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

PORTAL: DIGITALISER.DK 
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DIGITALISER.DK 

Formålet er at fremme samarbejdet om digitalisering af den offentlige 

sektor 

Portalen bruges til: 

Community building omkring: 

• Open source komponenter 

• Fælles Standarder 

• Erfaringsudveksling og support 

 

Driftsinformation om de fælles-offentlige løsninger 
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