
Logga in i 
Leverantörs
portalen
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För dig som leverantör/kund 

som INTE har ett Microsoft-

konto sedan tidigare

- För dig som leverantör/kund som INTE har ett Microsoft -konto sedan tidigare
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Microsoft-inbjudan från NCC
För att få en inbjudan måste du vara registrerad i NCC’s Leverantörs-, Projektportal och Lossningskalender.

Separat inbjudan skickas till den mailadress som
registrerats utan ett Microsoft-konto. Klicka på

"Accept invitation"

1. Ditt mailkonto är inte ett 
Microsoft-konto: Följ 
instruktionerna som ges utav 
Microsoft och din mail-leverantör 
hur du ska skapa ditt Microsoft-
konto. Fortsätt sedan med 
instruktionerna på nästa sida.

2. Ditt mailkonto är redan ett 
Microsoft-konto: Fortsätt med 
instruktionerna på nästa sida.



3

Microsoft inbjudan från NCC

Ge NCC godkännande till din information med 
”Godkänn”. Du kommer nu bli omdirigerad till 
NCC’s hemsida, gå därifrån in på leverantörs-, 

projektportalen eller Lossningskalendern för att 
komma till nästa steg

Hur kommer jag åt Lossningskalendern, 
Leverantörs-, & Projektportalen?

Du kan alltid nå dom via länkarna i 
förfrågan-/inbjudningsmailen, 
www.ncc.se eller länkarna nedan:

Leverantörsportalen

Projektportalen

Lossningskalendern

http://www.ncc.se/
https://supplierportal.ncc.com/
https://projectportal.ncc.com/
https://deliverycalendar.ncc.com/
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Konfigurera NCC inloggningsmetod

Oavsett om du går in i Leverantörs-, Projektportalen 
eller Lossningskalendern via maillänkarna eller via 

hemsidan så leds du till konfigureringssidan

För att komma vidare till konfigurering av ditt 
konto trycker du på ”Nästa”
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Konfigurera inloggningsmetod

Vi rekommenderar att du här väljer ”Jag vill 
konfigurera annan metod”

Välj sedan ”Telefon”
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Verifiera dig med hjälp av en kod i telefonen

Ange land och ditt mobilnummer.
Du kommer få kod via sms om inget annat väljs

Ange den 6-siffriga koden och klicka på nästa. Får du ingen 
kod kan du skicka en ny genom att klicka på ”Skicka om 

koden”
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Logga nu in med ditt Microsoft-konto

Logga in med den mailadress du aktiverat Microsoft-
kontot på i tidigare steg

Ange det lösenord du har kopplat till din personliga 
mail/Microsoft-konto
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Klar!

• Nu är du inne i NCC Portal 
t ex Leverantörsportalen

• Nästa gång loggar du in utan lösenord 
och användarnamn direkt med ditt 
Microsoft-konto

• Du kommer åt portalen som vanligt via 
länkarna i din e-post eller på NCC’s
hemsida




