
Digital Post REST Gateway      

PRODUKTBLAD

Ønsker I at modtage og afsende store meddelelser fra/til Digital Post?

Og ønsker I:
• At mindske fejlrisikoen ved Digital Post kommunikationen og herved også spare tid på ma-

nuel fejlhåndtering.
• At have mulighed for visning af metadata i meddelelsesteksten og derved spare tid i sagsbe-

handlingen.

Digital Post Gateway (DPGW) til SEPO kan modtage og afsende meddelelser via det såkaldte 
OIO-REST interface fra/til Digital Post på både myndighedsinterfacet og virksomhedsinterfacet.
OIO-REST interfacet understøtter meddelelser op til 99,5MB mod 10MB for S/MIME interfacet til 
Digital Post.

DPGW understøtter en bedre fejlhåndtering mod Digital Post, således at meddelelser, der ikke 
kan sendes videre til SEPO mailserveren, forbliver i Digital Post, hvorfra de så gensendes.
 
Som option kan DPGW indsætte tekst fra metadata, hvilket er skjulte oplysninger fra modtagne 
meddelelser.
 
DPGW er kompatibel med SEPO Mailfordeler, så der kan opsættes fordelingsregler på baggrund 
af bl.a. metadata modtaget fra Digital Post.
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Om DSI-NEXT
DSI-NEXT A/S udvikler og leverer intuitive IT-løsninger til både det private og det offentlige 

marked. Virksomheden er en del af JS Holding-koncernen, der beskæftiger godt 130 personer, 

omsætter for over 150 mio. kr. og har en egenkapital på 40 mio. kr.

Vores dedikerede Digital Signatur-afdeling har igennem snart 10 år udviklet og implementeret 

løsninger baseret på den offentlige digitale signatur (OCES) og Nets Danmarks NemID.

Vores kunder inden for dette område består af en lang række kommuner, regioner, styrelser samt 

større virksomheder inden for bl.a. pensionsbranchen og banksektoren.
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Implementering af DPGW
SEPO Hosted
For hostede SEPO kunder kræves blot en licens og ændret konfiguration i Digital Post.

SEPO In-house
For SEPO In-house kunder installeres DPGW som en service under Microsoft IIS på samme ma-
skine(r) som SEPO eller på separate maskiner afhængigt af konfiguration og trafikmængde.

Det er valgfrit for hvert afhentningssystem hos Digital Post om man vil benytte S/MIME som 
hidtil eller benytte DPGW. 

Tillægsprodukter
Visning af oplysninger fra dkalmetadata
Afsenderoplysninger, herunder CPR-nr., fra dkalmetadata.xml filen kan vises i starten af medde-
lelsen og sparer derfor åbning af filen. Funktionen understøttes af text og html formaterne. Ved 
pdf format vises oplysningerne i den ellers tomme meddelelse, mens den oprindelige pdf-fil 
med meddelelsen er vedhæftet. Bemærk at der kun vises data fra myndighedsinterfacet i den 
nuværende version.


