
KYC’s indbyggede 
dilemma



Virksomhederne ønsker 
kontrol over og værdi af 

kundedata. 

KYC’s dilemma

Slutbrugerne ønsker 
tryghed og 

troværdighed når det 
gælder online services 

og sikkerhed. 

Disse to går sjældent 
hånd i hånd.



Nye krav, 
ny virkelighed



GDPR Hvidvask Sikkerhed Compliance

Virksomhederne møder øgede krav til
kundedata og dokumentation



Den nye virkelighed:

Afsender/virksomhed



De fleste virksomheder løser 
udfordringerne med de øgede 
krav selv.
Enten ved at allokere anselige 
ressourcer til at udvikle og drifte 
løsninger internt - eller ved at 
købe løsninger eksternt.

Afsendernes 
virkelighed



Afsendernes 
udfordring
Arbejdet og ansvaret med at håndtere 
denne data internt, stiller store krav til 
proces, dokumentation og sikkerhed. 
Så store, at løsningerne ofte bliver 
tunge, mangelfulde eller utrygge.



Afsendernes 
løsning
De løsninger, slutbrugerne møder fra 
afsenderne, er mangfoldige, og finder sted 
på alle typer medier, metoder og platforme.

Slutbrugeren efterlades med ansvaret 
og løsningen ender derfor ofte med at 
blive til en udfordring for både afsender 
og modtager.



Slutbruger
Den nye virkelighed:



Slutbrugerens 
virkelighed
Slutbrugerens bevidsthed og viden om 
lovgivning, krav og sikkerhed, er begrænset.

Den nye virkelighed, og de krav, der følger 
med, opleves som besværlige barrierer.

De kræver en større indsats end slutbrugeren 
ønsker og har behov for, og der er ingen hjælp 
at hente.



Slutbrugerens 
udfordring
Når de løsninger, der anvises af 
afsenderne, ikke fungerer optimalt, 
efterlader det slutbrugeren utryg.

Det besværliggør samarbejdet mellem de 
to parter, og der spildes værdifulde 
ressourcer på begge sider af skrivebordet.



Slutbrugerens 
behov
Slutbrugernes ønsker og vælger brugbare 
og overskuelige løsninger, fordi den gør 
deres liv lettere og mere trygt. 

De vil være i kontrol, vælge hvem der skal 
have tilgang til deres data, og de ønsker et 
sikkert storage room til deres mest 
følsomme data. 

Alt sammen i en løsning, der er enkel at 
finde vej i på egen hånd.



En tilfreds og tryg slutbruger
er en god forretning



e-Boks



e-Boks er blandt de mest 
troværdige brands i Danmark
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Slutbrugerens favorit
Mere end 30.000 private og offentlige 
organisationer benytter e-Boks. I 2021 blev 
der sendt 744 millioner dokumenter. De 311 
millioner var fra den offentlige sektor.



88%

12%

Nogen, høj eller meget høj grad Ringe grad eller slet ikke

I hvor høj grad vil det være attraktivt 
for dig at kunne svare direkte i e-Boks 
på en mail – enten via e-Boks App'en
eller din PC?



If you want to 
be trusted, 
be trustworthy

– Stephen Covey, forfatter til 7 gode vaner



Troværdighed er 
en forudsætning for 
at lykkes med KYC

Danskerne er mistænksomme i forhold til at 
dele følsomme oplysninger, og det er kun få 
platforme de har tillid til. De er særdeles 
bevidste om at ikke alle mails og beskeder 
kommer fra dem, afsenderen udgiver sig for 
at være.



Befolkningsundersøgelse om e-boks

Undersøgelse foretaget af: Voxmeter, August 2022 



Befolkningsundersøgelse om e-boks

[Q10] 

Mere end hver tredje dansker 
mener at besværlige løsninger 

er dårlig service

Undersøgelse foretaget af: Voxmeter, August 2022 



Befolkningsundersøgelse om e-boks

[Q17] 

1/3 sletter ofte emails
uden at læse dem, klikker 

sjældent/aldrig på links i emails
og er generelt skeptiske over for 

de mails de modtager

Undersøgelse foretaget af: Voxmeter, August 2022 



Befolkningsundersøgelse om e-boks

[Q19] 

Det er ofte store troværdige 
brands der bliver brugt i 

phishing

Undersøgelse foretaget af: Voxmeter, August 2022 



Befolkningsundersøgelse om e-boks

[Q22] 

Hver 5. dansker sender 
følsom persondata over blandt 

andet email

Undersøgelse foretaget af: Voxmeter, August 2022 



e-Boks KYC



e-Boks er Danmarks mest kendte og troværdige 
platform til udveksling af data mellem afsendere 
og slutbrugere. 

Derfor lancerer e-Boks nu “e-Boks KYC”. 

En transparent, easy-to-use og sikker KYC løsning 
til slutbrugeren. 

Og en fremtidssikret, fleksibel og hassle-free
compliance løsning til afsenderen, der ikke ønsker 
at bruge store mængder ressourcer på at udvikle 
og drive KYC internt. 



Motoren, der indsættes som en del af e-Boks 
KYC, har en proven track record inden for 
compliance, som i dag bruges i over 75 lande.
Erfaringen sikrer et automatiseret og 
brugervenligt interface for slutbrugerne, 
og et optimeret administrationsværktøj for 
afsenderne.
Ved at kombinere tryghed med tech, opnår 
begge parter den ønskede værdi og tryghed, 
der er nødvendig for at lykkes med KYC.



Vejen til demokratiseret og sikker data

Proces

Tech

Ekspertise

Inter-
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Tryghed

Trovær-
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Afsender med 
KYC behov

Afsender anmoder 
om data via e-Boks.

Afsender har nu 
dokumenteret og 

verificeret KYC

Slutbruger
modtager anmodning 
i e-Boks. Anmodning 
åbnes,udfyldes, og 
godkendes i New 
Banking Identity.

Slutbruger har 
overblik over sin 
data og kan dele 
den med andre 
via e-Boks.

Proces





























e-Boks 
KYC
Afsender bevarer kontrollen med og værdien 
af sin KYC data, og får gennemført sin KYC 
hurtigt, effektivt og troværdigt.

Afsender får løst sine KYC udfordringer med 
færre ressourcer og bedre konvertering.



Traditionel KYC Management, drevet af den enkelte 
virksomhed med begrænset data verficering



NewBanking powered KYC - API drevet netværk af 
global data udbydere som dækker +210 mio. virksomheder



Bedre resultater med 
færre ressourcer

Åbningsrater

Omkostninger

Tidsforbrug

Ressourceforbrug

Tillid & tilfredshed

Følgevirkninger



92% tidsbesparelse
på onboarding



Sikker data.
Bedre overblik. 
Færre ressourcer.
Mere værdi.


