
Kom i gang for brugere
- Introduktion til nye brugere
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Velkommen!
Velkommen til Cx Planner! Vi er glade for, at du vil prøve vores platform og blive en del af vores 
platform!.

Denne guide hjælper dig med at logge ind og komme i gang med at bruge platformen. Hvis du 
skulle have spørgsmål til brugen eller ideer til nye funktioner, må du endelig sende os en mail på 
support@cxplanner.com. 
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Hvem er guiden lavet til
Denne guide er målrettet mod brugere i Cx Planner, som er oprettet med status ”Bruger”. Det 
betyder, at du som udgangspunkt ikke selv kan oprette nye projekter, men andre projektbrugere 
kan tilføje dig til projekter.

Du får denne guide, da der er blevet oprettet en bruger til dig på platformen. Hvis du spørgsmål til 
din bruger, er altid velkommen til at kontakte os på support@cxplanner.com.

Du kan altid finde mere hjælp www.help.cxplanner.dk
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Din nye bruger

Dette afsnit viser, hvordan du logger ind med din nye bruger og tilpasser din profil. Du har 
modtaget en mail med information om din nye bruger.

Aktiver din bruger

Login med din nye bruger

I din velkomstmail er der et link, et bekræftelseslink, og dit kodeord.
Start med at klikke bekræftelses-linket – herefter vil din emailadresse være godkendt til 
brugen af CxPlanner.

Din nye bruger

Du kan nu logge ind på Cx 
Planner. Du skal blot gå til 
loginsiden på: 
https://cxplanner.dk/login 

Her vil du blive mødt at 
nedenstående, hvor du skal 
indtaste dine login-oplysninger 
og trykke på ”Login”.

Brug din emailadresse og det 
kodeord, der var i 
velkomstmailen.
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Opdater dit password

Det kodeord, som du modtog i velkomstmailen, kan være svært at huske. Du kan derfor 
med det samme ændre dit kodeord til noget du kan huske.

Når du ændret dit kodeord, skal du gå tilbage til forsiden på www.cxplanner.dk. 

Opdater dit password

Gem dit nye password
For at ændre dit password 
skal du skrive dit 
eksisterende password (det 
der kom i mailen) og et nyt 
password du selv vælger.

Herefter trykker du blot på 
Gem.
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Navigering i CxPlanner

Når du lige er logget ind, får du et overblik over alle de projekter, du har adgang til.

Sidebaren i venstre side er altid tilgængelig. Det er via denne, at du kan få adgang til dine 
projekter, din profilside og meget mere.

Navigering i CxPlanner

Du kan finde dine projekter på forskellige måder. På dit dashboard kan du bruge 
hurtig-menuen ("Projekt-oversigt"), du kan søge efter projekter i sidebaren eller du kan åbne 
projekt-menuen.

Dine projekter


