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Hvad er SuperForsendelse? 
Som TrueLink kunde får du glæde af vores unikke service ”Superforsendelse” i de tilfælde, hvor dit 

dokument ikke kan afleveres via NemHandel på grund af problemer hos modtageren. 

Hovedformålet med SuperForsendelse er at give modtager mulighed for at aktivere gensendelse af 

dokumenterne, når hans NemHandels endepunkt igen er tilgængelig. 

Når et dokument er forsøgt afleveret via NemHandel til modtager, men modtagers endepunkt ikke er i 

stand til at modtage dokumentet pga. nedbrud, backup eller lignende, forsøger TrueLink at aflevere i alt 6 

gange over ca. 27 timer. Hvis modtagers endepunkt fortsat ikke tager imod, så overgår dokumentet til 

SuperForsendelse. 

 

SuperForsendelse adviserer via e-mail modtager af dokumentet om, at der findes dokumenter, som ikke er 

afleveret, og giver samtidig mulighed for, at modtager selv kan aktivere gensendelse, når hans endepunkt 

igen er klar til modtagelse. 

SuperForsendelse adviserer også afsender via e-mail om de dokumenter, der ikke er afleveret. Afsender 

kan også vælge at gensende eller slette dokumenterne.  

Gensendelse fra SuperForsendelse er gratis – uanset om den bliver aktiveret af afsender eller modtager. 
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Sådan virker SuperForsendelse 
Når et dokument ikke kan afleveres via Nemhandel pga. problemer hos modtagers endepunkt, så overgår 

det til SuperForsendelse.  

I TrueLink arkivet skifter dokumentet status til SuperForsendelse, og der sendes en e-mail til modtageren 

og til afsenderen, med besked om dokumentet. 

En adviseringsmail om et nyt dokument i SuperForsendelse sendes dog ikke tidligere end 24 timer efter 

seneste mail. 
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E-mail til afsenderen 
E-mailen indeholder et link til menuen SuperForsendelse på din TrueLink konto, samt en teknisk 

beskrivelse.  

Ved at følge linket kan du logge direkte ind på menuen Superforsendelse, som viser en oversigt over alle de 

dokumenter, der endnu ikke er nået frem via Nemhandel pga. problemer hos modtager(erne).  

Mulighederne i SuperForsendelse for afsenderen 
Som afsender kan du vælge at: 

 Gensende alle - gensender alle dokumenter 

 Gensende valgte – gensender kun markerede dokumenter 

 Fjerne alle – fjerner alle dokumenter 

 Fjerne valgte – fjerner kun markerede dokumenter 
 

I oversigtbilledet kan du udsøge de dokumenter, du vil gensende eller slette. Du kan markere alle på en side 

ved at markere i den øverste afkrydsningsboks. 

Bemærk, at der kan være flere sider med dokumenter, og du kan opsætte, hvor mange dokumenter der 

skal vises på en side: 

 



    

Superforsendelse 

 

19-10-2015  Side 5 af 8 
 

 

 

  



    

Superforsendelse 

 

19-10-2015  Side 6 af 8 
 

Gensend valgte/alle 

Dokumenterne gensendes og fjernes samtidig fra SuperForsendelse.  

Det fremgår af loggen, at dokumentet er gensendt. 

 

Fjern valgte/alle 

Dokumentet fjernes fra SuperForsendelse uden at være afleveret til modtager.  

Dokumentets status ændres til ”Afvist”, og det fremgår af loggen, at dokumentet er slettet i 

SuperForsendelse: 
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Der sendes samtidig TrueLink fejlbesked til afsender på samme måde, som hvis dokumentet var blevet 

afvist af anden årsag.  

Af fejlbeskeden fremgår det, at dokumentet ikke er leveret, og at det er blevet slettet i SuperForsendelse. 
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E-mail til modtageren 
E-mailen indeholder et link til portal for SuperForsendelse, samt en teknisk beskrivelse. Ved at følge linket 

kommer modtageren ind på en oversigt over alle de dokumenter, som han endnu ikke har fået leveret via 

Nemhandel pga. problemer med hans endepunkt(er).  

Modtager kan nu vælge at 

 Gensende alle - gensender alle dokumenter 

 Gensende valgte – gensender kun markerede dokumenter 
 

 

 

  


