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Lad kunder redigere egne data 
 

Et af kravene for at overholde GDPR lovgivningen er, at dine kunder/leads skal have adgang til den 
information, som I som virksomhed, har noteret om dem. Kunderne skal have adgang til at kunne 
tilrette denne information. webCRM kan opsættes således at de personer der er oprettet i systemet 
selv kan få adgang til deres data som visning eller med mulighed for at redigere, gennem landingssider. 
Dette er en del af PLUS og Enterprise-pakkerne. 

Såfremt du ikke har adgang til PLUS-pakken eller Enterprise-pakken, og ikke ønsker at tilkøbe denne 
adgang, kan du stadig overholde GDPR-lovgivningen ved at lade dine kunder anmode dig om den data I 
har noteret om dem. Herefter skal I manuelt sende denne data til kunden. Du finder en guide til dette 
her. 
 

Dine kunders adgang 

For dine kunder og leads kan landingssiden se ud som på billedet herunder: 

 

https://webcrm.com/media/1572/send-persondata-ved-anmodning_dk.pdf
https://webcrm.com/media/1572/send-persondata-ved-anmodning_dk.pdf


 
 

Side 2 / 6 
 

Lad kunder redigere egne data – webCRM, marts 2018 

Øverst kan jeres logo og eventuelt anden grafik opsættes, så kunden ved at det er jeres system og data 
der er adgang til.  

Herunder kan der vises noget data om kunden/leadet, som ikke er redigérbart. Yderligere data vises 
under linjen, hvor I selv kan opsætte, hvilken data der skal være adgang til og om kunden skal have 
mulighed for at redigere data. Når kunden har opdateret sin information og klikker på den blå knap (I 
kan selv definere teksten) vil dataen i webCRM blive opdateret.  

 
Opsætning af landingssiden 

For at opsætte landingssider skal du have adgangsniveau 99.  

Gå til Konfiguration  Integration  Landingssider.  
I øverste højre hjørne at skærmen kan du klikke på Temaer og indstille de grafiske forudsætninger for 
landingssiden. Det er muligt at have forskellige temaer til forskellige typer af landingssider. 

Når du har indstillet et tema, eller hvis I tidligere har haft defineret dette og blot vil genbruge det, kan 
du klikke på Plus-ikonet for at oprette en landingsside.  

 
 

Vælg typen Rediger egne data og giv landingssiden en Beskrivelse, så du kan skelne mellem dine 
landingssider.  

På den følgende side kan du indstille de specifikke parametre for denne landingsside, fx hvornår linket 
til siden skal udløbe, som i dette tilfælde oftest bør indstilles til Udløber aldrig. Derudover kan du 
definere hvad Send knappen skal hedde og hvilken besked kunden skal modtage efter at have klikket 
Send.  
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Det er også muligt at indstille siden til at sende en mail til en bestemt bruger når den bliver anvendt, 
eller oprette en aktivitet. Hvis siden blot benyttes til at lade kunder se og opdatere deres data vil dette 
typisk ikke være nødvendigt.  

I de store hvide bokse længere nede på siden defineres landingssidens indhold. Kunden kan få adgang 
til oversigter/rapporter fra systemet med adgang til deres organisations eller persons data. Derudover 
kan felterne der vises på landingssiden vælges og det kan styres, hvorvidt kunden skal kunne ændre 
disse eller ej. Felter kan også gøres obligatoriske, hvis der er noget data I kræver fra kunden for, at de 
kan opdatere deres data gennem landingssiden.  

 
 

Husk også at give hvert felt en Titel/Ledetekst og eventuelt skrive en forklarende kommentar. Felterne 
yderst til højre kan benyttes til at indsætte et standard-input, der vises og gemmes på kunden, såfremt 
kunden klikker Send på landingssiden. Det vil som udgangspunkt ikke give mening til dette formål.  
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Der kan indstilles en række skjulte felter, f.eks. kan der noteres i loggen på personen, om de har 
opdateret egne data, eller et dato-felt kan opdateres. Dette indstilles i boksen længere nede, hvor felt 
og ny værdi indstilles.  

 

 

Nederst på opsætningssiden findes nogle tekstfelter, hvor du kan skrive tekst der vises på 
landingssiden. Dette kan f.eks. oplyse kunden om formålet med siden eller indeholde jeres 
kontaktinformation, hvis de har spørgsmål. 

 

Se videoguide: GDPR - Redigér egne data – landingsside  

 

  

https://youtu.be/jiZ4faTYI34
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Adgang til landingssiden 

Kunden kan få adgang til landingssiden via et link genereret af webCRM. Dette kan sendes ud ved brug 
af en skabelon enkeltvis eller som masse-e-mail fra en oversigt. I skabelonen kan landingssidelinket 
indsættes som flettefelt, hvor de mulige landingssider fremgår i bunden af listen med flettefelter.  

 
 

Linket vil hedde det der står mellem de to underscores. Som udgangspunkt står der landingssidens 
navn, men teksten kan ændres, så ovenstående eksempel kan hedde (_P05_Rediger dine data_), 
hvormed linket vil hedde Rediger egne data.   

Se eventuelt denne video omkring skabeloner eller overvej at deltage i vores marketingkursus, hvis du 
vil lære mere om skabeloner og udsendelse og tracking af e-mails.  

Det er også muligt at give dine kunder adgang til denne type landingsside via en Portal, hvor kunden 
kan logge ind og få adgang uden det direkte link til deres side. Du kan læse vores udvidede 
dokumentation om landingssider og portaler her. 

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på 70 220 690 eller 
support.dk@webcrm.com eller anmode os om at assistere konsulentbasis. 

Denne ydelse kan også købes gennem vores GDPR-pakke, hvor vi for DKK 5.000 opsætter jeres 
webCRM-system til at være GDPR-kompatibelt i forhold til kundernes adgang til data, mulighed for at 
sende kunder et overblik over deres data samt håndtering af nyhedsbrevstilmeldinger til en eller flere 
typer af nyhedsbreve. Læs mere om GDPR pakken her. Med pakken garanterer vi ikke at din 
virksomhed overholder GDPR-lovgivningen, men vi opsætter nogle funktioner der understøtter 
overholdelsen af lovgivningen i forhold til dataadgang og nyhedsbreve. Dine data er opbevaret på 
servere, som er underlagt en høj grad af sikkerhed og løbende back-up rutiner, hvilket er webCRM’s 

https://webcrm.com/dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Ca7uNf2uS_M
https://webcrm.com/dk/resources/courses/marketing-courses/
https://v5.b2bdoc.net/upl9000006/doc/webCRM_Integration__Landing_Pages_4315047943_KB.pdf
mailto:support.dk@webcrm.com
https://webcrm.com/media/1593/webcrm_gdpr-pakke_dk.pdf


 
 

Side 6 / 6 
 

Lad kunder redigere egne data – webCRM, marts 2018 

sikkerhedstandard. Vi kan dog ikke tage ansvar, for hvilke informationer I har noteret i jeres system. 
Læs mere om GDPR og find vores databehandleraftale og standardvilkår her.   

 

https://webcrm.com/dk/about-us/terms-conditions/

	Se videoguide: GDPR - Redigér egne data – landingsside

