
E-Posthus
Post Danmark

Post Danmarks kerneydelse er og har altid været det sendte brev, men med 
samfundets øgede digitalisering er denne ydelse blevet udfordret og den 
danske institution Post Danmark må følge med udviklingen. Derfor igangsatte 
de projektet ePosthuset. Da Post Danmark kom til 3PART rummede projektet 
en lang række konkrete koncepter, hvoraf nogle enkelte planmæssigt 
skulle implementeres i den nærmeste fremtid. 3PART rolle var at danne et 
gennemarbejdet grundlag for at beslutningstagere kunne vurdere om hvorvidt 
ePosthuset som koncept havde berettigelse som forretningsområde og kanal til 
at servicere SMV’er og privatkunder samt om de udviklede idéer havde relevans 
i forhold til målgruppen.
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Løsning:
3PARTs arbejde resulterede i et omfangsrigt research- og
analysearbejde, konceptkonkretisering og udarbejdelse af
beslutningsgrundlag til vurderingen af E-Posthuset som
forretningsområde. Researcharbejdet var struktureret
således, at 3PART Indledningsvis gennemførte
kvalitative interviews med 20 personer i målgruppen
omkring forventninger til E-posthuset. Herefter blev
datagrundlaget analyseret og konklusioner vedrørende
de forretningsmæssige muligheder på det digitale
område udledt. Dette arbejde blev referencerammen for
den efterfølgende forretningsmæssige vurdering af de
eksisterende koncepter og E-posthuset som helhed.
3PARTs opgave i denne evalueringsproces var at
bibeholde det kundemæssige fokus igennem processen,

og nogle af delresultaterne i processen var udarbejdelse
af en analysematrix, hvori de væsentligste drivere hos
brugergruppen var primære parametre.
Den sidste del af projektet indebar yderligere detaljering
og visualisering af udvalgte koncepter og udarbejdelse af
egentlige business cases for disse.

Resultat:
• Udbygget kendskab til en væsentlig målgruppe
• Solidt beslutningsgrundlag for Post Danmark 
• Implementering af flere af de udviklede og afprøvede
• koncepter
• Et mere funktionsdygtigt og service-leverende 

E-Posthus

3PART leverede:
• Research, herunder 20 dybdegående interviews med
• målgruppen
• Konceptudvikling og -evaluering hos brugere
• Visuelt materiale og konceptbeskrivelse til evaluering
• Matrix over drivere hos målgruppen
• Visualiseringen og beskrivelser af forretningskoncept

Udfordring:
Post Danmarks kerneydelse er og har altid været det sendte
brev, men med samfundets øgede digitalisering er denne
ydelse blevet udfordret og institution Post Danmark må følge 
med udviklingen. Af samme grund lavede Post Danmark en 
digital portal - E-posthuset, der skulle kunne servicere deres 

kunder online. Portalen havde begrænsede funktioner samt 
serviceniveau og udnyttede langt fra mediets potentiale.
Derfor søsatte de udviklingsprojektet E-posthuset.

Da Post Danmark kom til 3PART rummede projektet en lang
række konkrete koncepter. 3PARTs rolle var at supplere idé-/
konceptgrundlaget samt skabe brugerbaseret grundlag
for valg af koncept, som skulle sammenstemmes med Post
Danmarks forretningsorienterede perspektiv, og tilsammen
udgøre beslutningsgrundlag for den fremtidige udvikling af
E-posthuset.

Post Danmark

E-Posthus

BESTIL AFHENTNING, FRANKERING OG EMBAL-

LERING AF POST

VIA INTERNETTET

Kunder kan bestille en enkelt afhentning af post 

eller pakker hos Post Danmark.

Afhentningen bestilles på nettet, og postbuddet 

afhenter forsendelsen/forsendelserne på adressen 

på det ønskede tidspunkt. Hvis det ønskes, kan 

postbuddet forestå frankering og/eller emballering 

af forsendelsen. Forsendelsen indgår i det normale 

flow, og leveres til modtageren næste dag.

UNDGÅ TUREN TIL POSTHUSET

Posten afhentes på adressen som 

bestilt, og der kan spares tid og bes-

vær i forbindelse med afsendelsen, 

eksempelvis de dage hvor der er 

ekstra mange forsendelser, eller hvor 

tiden er knap.

BESTIL AFHENTNING AF DAGENS POST

Via Post Danmark kan der bestilles 

afhentning af post. Afsenderen vælger 

selv tid og sted for afhentningen.

Kunden skal ikke bruge tid på emballering 

eller korrekt frankering da det varetages 

af Post Danmark efter afhentning.

JEG HAR MEGET POST TIL 

AFSENDELSE I DAG

Vi er af og til i en situation hvor det 

er ubelej-ligt, besværligt eller for 

tidskrævende, at skulle levere post til 

afsendelse på posthuset.

PROJEKT | Modtage og sende post via internettet - 2
Hybridpost

FÆRRE REGLER - HØJERE PRISKunder med et flatrate abonnement skal ikke længere forholde sig til de begrænsninger og regler der er indbygget i Post Danmarks system, men betaler tilgængæld en højere pris for forsendelserne.

INGEN OVERVEJELSER - BARE SEND DET AFSTEDNår abonnementet er betalt kan virksom-heden sende post og pakker uden at frankere.Man kan købe forskellige abonnementstyper efter behov, eks. Breve 10-50 stk. pr. md. 50-100 stk. pr. md. Breve og pakker. 10-50 stk. pr. md. osv.

UOVERSKUELIGT PORTO SYSTEMDet er besværligt og tidskrævende for os at vælge emballage, veje og frankere hver gang vi skal sende noget med Post Danmark.Vi har brug for et enklere system, og det gør ikke noget om det bliver lidt dyrere.

FLATRATE
Virksomheder og private får mulighed for at bestille et flatrate abonnement. Kunden får derved mulighed for at sende et ubegrænset antal breve og pakker, uden at tage  hensyn til stør-relse, vægt og pris for forsendelser.

PROJEKT | Mit portoabonnement - nye portoformer

Styringsaftaler

NEM PORTO
Nem Porto er to nye måder at frankere forsendelser på. Hurtig Porto er et dynamisk porto ID, som bestilles fra gang 
til gang - fortrinsvis til private og virksomheder der ikke sender ret meget post. Din Porto er et statisk porto ID, som 
er fast knyttet til kunden eller virksomheden - fortrinsvis til virksomheder, foreninger og private som afsender 

meget og ofte. Med Nem Porto er det ikke nødvendigt at kende forsendelsens vægt eller størrelse. Nem Porto skal 
blot påføres forsendelsen istedet for frimærker eller pakkelabels, så foretages vejning og kategorisering af forsen-
delsen efterfølgende af Post Danmark, og beløbet for forsendelsen opkræves via nemkonto, girokort eller lignende. 
NEMT AT FRANKERE - NEMT AT SENDE

kg
Med nem porto betaler du kun for den 
vægt du sender og ikke mere - ingen 
faste prisgrupper eller intervaller.

BETAL KUN FOR DET DU SENDER

Hvis du afsender meget post, kan Din 
Porto benyttes. Det er et ID mærke, der 
er fast knyttet til dig eller din virksom-
hed, og påføres i stedet for normal porto.

HVIS DU SENDER MEGET OG OFTE

Hvis du kun sender noget en gang i 
mellem, kan Hurtig Porto bestilles via 
SMS eller e-mail, ved behov. På denne 
måde, er porto altid ved hånden, når du 
skal bruge den

HVIS DU IKKE SENDER SÅ MEGET

Du tilføjer Nem Porto til forsendelsen, og 
behøver ikke gøre yderligere. Post 
Danmark vejer og de�nerer forsendels-
estype. Du betaler efterfølgende det 
korrekte beløb for forsendelsen, via 
nemkonto, girokort eller lignende.

INGEN VÆGT OG PORTOTABELLER

Med Nem Porto får du mulighed for at 
designe dit eget porto ID. Du kan bruge 
et billede af din virksomhed, din familie 
eller lignende. På den måde kan Nem 
Porto blive til mere end bare porto.

GØR PORTOEN PERSONLIG
Både “Din Porto” og “Hurtig Porto” kan 
påføres forsendelsen som du foretræk-
ker det, f.eks. håndskrift, print eller 
klæbemærker.

PÅFØR ID SYMBOLET SOM DU VIL

Den faste kode 
vurderes som mest 
brugbar, hvis man 
skal sende meget.

Det vurderes som 
nemt og attraktivt, at 
man ikke skal tænke 
på vægt og franke-
ring..

Kunderne ser 
muligheden for at 
betale efter faktisk 
vægt, og ikke faste 
intervaller.

Kunderne ønsker 
mulighed for track & 
trace på IDkoden.

Kunderne efterspørger
tiltag, der kan forhindre, 
at de utilsigtet kommer 
til at betale strafporto.

Det skal være muligt 
at kontrollere prisen 
på forsendelsen - 
kunderne stoler ikke 
på Post Danmark

Den faste kode 
opfattes som meget 
usikker, med høj risiko 
for misbrug.

i nogle tilfælde kan Nem 
Porto ikke erstatte et fri-
mærke. Frimærket tilføjer 
brevet noget personligt, 
og et frimærke kan have 
æstetisk værdi, måske skal 
Nem Porto adoptere det?

Kunderne ønsker 
gennemsigtighed i 
forhold til prisen. De 
vil vide hvad forsend-
elsen koster.

?
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