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Formålet med leverandørportalen er å bidra til godt og effektivt samarbeid mellom NCC og leverandørene ved 
innkjøp, tegning av avtaler og avrop.

Denne guiden viser flyten ved forespørsler fra NCC, funksjoner med innstillinger og håndtering 
av kontaktpersoner:

1. Invitasjon til å delta i en anbudsforespørsel – logge på

NCC Leverandørportal - startsiden

2. Hente forespørsler

3. Laste ned dokumenter

4. Gi anbudssvar

Øvrig:

• Dokumenter vedrørende ditt firma kan også vises for NCCs innkjøpere

• Alle kontaktpersoner hos en leverandør som logger på, kan se alle forespørsler, avtaler, avrop og brev fra NCC

NCC Leverandørportal



3

1. NCC Leverandørportal – invitasjon per e-post

Forespørselen 
ligger vedlagt som fil

Link til leverandørportalen
Her kan du laste 

ned forespørselen og 
alle vedlagte dokumenter

Opplysninger 
om innlogging følger 
med første gang en 
forespørsel mottas
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Innlogging via Microsoft

Hvis du har en Microsoft (Azure AD) konto knyttet til din e-postadresse, kan du logge inn med e-
post og passordet du bruker andre steder. Microsoft godkjenner, og gir NCC beskjed om at du 
er godkjent (vi får ikke passordet av Microsoft)
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NCC leverandørportal – startside

Under ”Delte dokumenter” kan du 
laste opp dokumenter vedrørende 
ditt firma, og disse vil også vises 

for NCCs innkjøpere. For eksempel 
referanseprosjekter, en kortfattet 

beskrivelse av produkt/tjeneste og 
ev. sertifikater

Under disse overskriftene 
finner du

• Forespørsler

• Avtaler

• Ordrer

• Brev
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2. NCC leverandørportal – hente forespørsel

Under 
”Forespørsler” ligger 

alle aktuelle 
pågående 

forespørsler. Klikk 
på datoen for å 

åpne forespørselen 
du skal jobbe med 

Etter siste anbudsdag blir 
forespørselen fortsatt liggende 

på listen i tre måneder. 
Svarfunksjonen forsvinner 

imidlertid etter anbudstidens 
utløp
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3. NCC leverandørportal – laste ned dokumenter

Her kan du:

- Laste ned alle
dokumenter

- Takke ja eller nei til å 
delta

- Avgi anbudssvar

NCCs 
kontaktperson 
for den aktuelle 
forespørselen

Hvis et innkjøpsdokument 
er blitt oppdatert i løpet av 
anbudstiden, finner du de 
tidligere versjonene her
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4. NCC leverandørportal – avgi anbudssvar

Klikk på ”Avgi svar” 
når du vil sende 
anbudet. Du vil 

motta en 
bekreftelse per 

epost

Registrer
anbudssummenLast opp 

anbudet her 
hvis det er et 

dokument
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NCC Leverandørportal – innstillinger

Under ”Innstillinger” kan 
du håndtere 

kontaktopplysninger for 
ditt firma og se hvilken 

virksomhet dere er 
registrert for. Trenger du 

hjelp til å endre dette, 
kan du kontakte en av 

NCCs innkjøpere.

Å legge til nye kontaktpersoner 
og redigere eksisterende ved 

behov er viktig for å gjøre 
kommunikasjonen med NCC så 

god som mulig. Legg til nye 
kontaktpersoner og rediger 

eksisterende ved behov. Dette 
er viktig for å gjøre 

kommunikasjonen med NCC så 
god som mulig

Ved å angi et 
begrenset område 

her blir det enklere for 
NCCs innkjøpere å 

velge riktig 
kontaktperson 
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Support

Under support finner du en 
guide, kontakt for teknisk 

support og svar på de 
vanligste spørsmålene




