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Tilmeld/afmeld nyhedsbreve 

 

En del af GDPR-lovgivningen omhandler udsendelse af nyhedsbreve og håndtering af tilmeldinger til 
disse. Det er et krav at kunne dokumentere at en person man sender masse-e-mails til har accepteret 
dette eksplicit og hvad de har sagt ja til under accepten. I denne sammenhæng vil det ofte give mening 
at kunne dokumentere, hvornår en kunde har tilmeldt sig og/eller frabedt sig nyhedsbreve, men dette 
er ikke et krav. 

I webCRM kan tilmeldinger håndteres gennem landingssider eller gennem inbound-modulet, såfremt I 
har en Plus eller Enterprise-licens. Principperne er som udgangspunkt de samme og vil herunder være 
beskrevet for landingssider, men hvis I pt. benytter inbound-modulet eller foretrækker denne metode, 
kan du læse mere om denne opsætning her. Inputtet er det samme som opsættes herunder. 
Fordelene ved inbound-modulet er, at der kan laves flere layoutmæssige tilpasninger og 
tilmeldingsformularer kan laves som en del af jeres hjemmeside, mens landingssider sættes op fra 
webCRM og kræver mindre teknisk kompetence, men vil ligge som et link fra hjemmesiden.  

Afmelding fra nyhedsbrevslister håndteres gennem landingssider i et direkte link fra den udsendte e-
mail, som når man normalt kan klikke afmeld fra en nyhedsmail.  
 

Tilmelding via landingsside 

For at opsætte landingssider skal du have adgangsniveau 99.  

Gå til Konfiguration  Integration  Landingssider.  
I øverste højre hjørne af 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. 

 

https://v5.b2bdoc.net/upl9000006/doc/webCRM_Integration__Landing_Pages_4315047943_KB.pdf
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Vælg typen Ny kontakt (Hjemmeside) og giv landingssiden en Beskrivelse, så du kan skelne mellem dine 
landingssider.  

På den følgende side kan du indstille de specifikke parametre for landingssiden og f.eks. definere hvad 
”Send”-knappen skal hedde og hvilken besked kunden skal få efter at have klikket Send. Du skal 
derudover indstille landingssiden til at oprette en aktivitet så tilmeldingen logges i webCRM. 

 

 

Under dette kan du opsætte de felter personen skal udfylde for at kunne tilmelde sig nyhedsbrevet, 
f.eks. Organisationsnavn, Person Navn og E-mail samt eventuelt andre relevante oplysninger. Hvis 
personen skal have mulighed for at vælge mellem flere forskellige nyhedsbreve skal disse også 
opsættes her. Såfremt I blot har et enkelt nyhedsbrev kan det udfyldes som skjult data.  
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Ved at sætte hak/flueben i nyhedsbrevene under Standard input vil disse værdier være udfyldt med hak 
som udgangspunkt, så personen aktivt skal fravælge nogle nyhedsbreve, fremfor aktivt at tilvælge dem. 
For brugeren vil siden se således ud, tilpasset den opsætning du har lavet i temaet og på siden: 

 

 

Du kan også indsætte tekster på landingssiden ved at skrive dem i kasserne i bunden af 
opsætningssiden.  
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Udover den information som personen der tilmelder sig nyhedsbrevet skal udfylde, kan der opsættes 
noget skjult data for at logge yderligere oplysninger om tilmeldingen i en aktivitet. Det understøtter at I 
har dato, tid og kilde for tilmeldingen samt kan notere hvad ordlyden af den tekst personen 
accepterede var. Denne tekst kan enten fremgå på landingssiden ved brug af ovennævnte tekstfelter 
eller stå på hjemmesiden, hvor der linkes til landingssiden. Opsætningen kan være således: 

 

 

Det kan være en god ide at lave en aktion til hhv. Tilmeld og Afmeld nyhedsbrev under aktiviteter, så 
disse aktiviteter nemt kan fremsøges eller fjernes fra aktivitetsoversigter/rapporter.  
Hvis I kun har én nyhedsbrevsliste og har lavet det som en tjekboks i systemet kan hakket i denne 
sættes gennem skjult data, hvor feltet på personen vælges og værdien sættes til at have hak. 

 

 

Felterne der redigeres gennem landingssiden og som ikke skal kunne ændres, f.eks. 
tilmeldingsordlyden og eventuelt hvilke nyhedsbreve der er sat hak i kan med fordel sættes til Kun 
visning når de oprettes under Konfiguration  Brugerbestemte felter  Personer/Aktiviteter. 
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På den måde kan webCRM brugere ikke ændre denne data og man kan sikre, at det er den oprindelige 
information som bliver vist: 

 

 

I toppen af landingssiden findes et link til denne landingsside som kan benyttes på jeres hjemmeside 
og andre steder, hvor personer skal kunne tilmelde sig jeres nyhedsbrev.  

 

Se videoguide: GDPR - Tilmelding til nyhedsbrev – Landingsside  

  

https://youtu.be/tgbPSoTPDFI
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Afmeld nyhedsbrev via landingsside 

Afmelding fra nyhedsbrev foregår på tilsvarende vis via en landingsside. Her vil adgangen til 
landingssiden ske direkte via et link fra nyhedsbrevet, hvor kunden kan gå ind og opdatere sine 
nyhedsbrevstilmeldinger eller blot automatisk afmeldes den liste det pågældende nyhedsbrev er sendt 
fra. Landingssiden skal derfor være af typen Rediger egne data.  

Denne landingsside opsættes ligeledes til at oprette en aktivitet og her kan aktivitetens data indstilles i 
øverste højre side af opsætningssiden.  

 

 

Selve afmeldingen, hvor hakket i Nyhedsbrevsfeltet fjernes, kan enten laves skjult, således at personen 
blot skal klikke på ”Send”-knappen, eller nyhedsbrevspræferencerne kan præsenteres for kunden, så de 
selv kan vælge hvilke lister de ønsker at være tilmeldt.  
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I skabelonen indsættes linket til afmeldingssiden 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_Afmeld nyhedsbrev_), 
hvormed linket vil hedde Afmeld nyhedsbrev.   

Se videoguide: GDPR - Afmelding af nyhedsbreve – Landingsside  

 

Se eventuelt også 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.  

  

https://webcrm.com/dk/
https://youtu.be/xdTOEU13Whw
https://www.youtube.com/watch?v=Ca7uNf2uS_M
https://webcrm.com/dk/resources/courses/marketing-courses/
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Udsendelse af mails fra systemet 

Når I udsender masse-e-mails fra webCRM er det vigtigt at I kun udsender til personer med 
hak/flueben i de felter, som I har oprettet til formålet. Det er vigtigt at dette filter er sat på alle 
oversigter der benyttes til udsendelse af masse-e-mails. Derudover kan andre kriterier sættes under Og 
linjen. Eller kriterier må i denne sammenhæng kun benyttes hvis der sendes ud til flere 
nyhedsbrevslister på en gang, hvor kriteriet kan være Nyhedsbreve Indeholder en værdi Eller en 
anden værdi. Det er også muligt blot at opsætte, at feltet skal indeholde ---Alle---, hvormed personen 
kommer med hvis blot en værdi har hak. 

 

Det er en god ide at sætte oversigter der benyttes til udsendelse af nyhedsbreve til at logge sendte e-
mails under ”Avanceret”-fanen. På den måde vil udsendte mails være gemt under den organisation de 
er sendt til og I kan dokumentere, hvad der er foretaget af udsendelser. 

 

Se videoguide: GDPR - Udsend masse emails  

https://youtu.be/uIPGCOYJMa0
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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 
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.   

mailto:support.dk@webcrm.com
https://webcrm.com/media/1593/webcrm_gdpr-pakke_dk.pdf
https://webcrm.com/dk/about-us/terms-conditions/

