
Login til NCC’s 
Leverandør- og 
Projekt portal

For dig der er Leverandør eller kunde, UDEN et 
Microsoft Login fra før opdateringen.
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Microsoft-Invitation fra NCC
For at få en invitation skal du først være registreret i NCC’s Leverandør-, Projektportal 
og Leverancekalender

1. Din e-mail konto er ikke 
en Microsoft konto: Følg disse 
instruktioner fra Microsoft og 
din e-mail leverandør, til 
hvordan du opretter en 
Microsoft konto. Fortsæt til 
vejledning på næste side.

2. Din e-mail konto har allerede 
en Microsoft konto: Fortsæt til 
vejledning på næste side.
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Efter at have accepteret 
Microsoft invitationen, vil login siden 
omdirigere dig til NCC hjemmeside.

Hvordan får jeg adgang til Leverandør-, 
Projektportal og Leverancekalenderen?

Du kan altid få agang til Leverandør, 
Projektportal og Leverancekalenderen via 
Ncc.com eller via de links der er medsendt i 
mails, så som forespørgsler og invitationer.

Microsoft invitation fra NCC

Tillad at NCC får adgang til dine e-
mail oplysninger ved at trykke på ”Accept”.

Du vil nu blive omdirigeret til NCC’s 
hjemmeside, gå til Leverandør- eller 

Projektportalen via e-mail eller hjemmeside 
website fro at komme til næste trin.

https://supplierportal.ncc.com/
https://projectportal.ncc.com/
https://deliverycalendar.ncc.com/
https://www.ncc.com/
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Opsætning af din NCC ind-logning

Når du tilgår Leverandør-, Projektportal eller 
leveringskalenderen via e-mail, links eller 
hjemmeside, vil du blive guidet igennem 

opsætningen af din login-metode

Får at komme videre til opsætningen af din 
konto tryk på ”Next”
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Konfigurer nu din ind-logning

Vælg så "Phone"Vi anbefaler at du vælger;
"I want to set up a different method"
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Her skal du verificere dig via den kode der er 
sendt til din mobil.

Tast din landekode og mobil nummer.
Du vil nu modtage en kode på sms, med 
mindre du har valgt en anden metode.

Skriv den 6 cifrede kode, du fik via sms, ind og tryk 
på Next. Hvis du ikke har modtaget en kode, kan du 

gensende koden ved at trykke på "Resend code"
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Log på med din Microsoft-konto

Log ind med den e-mail adresse du nu 
har konfigureret via Microsoft ID

Skriv det password du har tilknyttet 
din

Microsoft konto
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• Du er nu logget ind til en af 
NCC’s portaler

• Næste gang, logger du ind 
med dit Microsoft ID

• Du kan tilgå portalerne som før via 
de links der kommer med i mails 
eller ligger på NCC.dk

Så er du klar




