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Tilføj ny bruger til eksisterende erhvervskonto via token 
 

Man kan altid tilføje en ny bruger til en eksisterende erhvervskonto ved at lave en ny 

erhvervskonto for brugeren, som tidligere beskrevet og så bruges CVR eller EAN til at 

sammenknytte de forskellige brugerkonti under samme erhvervsaftale. 

Dette kan være lidt besværligt idet man skal indtaste alle erhvervskonto felterne for hver 

bruger. 

En nemmere måde er at bruge et ’Tilføj ny bruger token’ … dette token autogenereres for 

alle fuldt specificerede erhvervskonti (dvs. der er specificeret faktureringsemail, Firmanavn og 

adresse, samt CVR/EAN nummer mm.). 

 

1. Erhvervskonto ejerens procedure 

”Tilføj ny bruger token’’et kan findes ved at trykke på   knappen og kikke nederst i 

det følgende skærmbillede: 

 

 

Figur: ’Tilføj ny bruger token’ visning 
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Feltets indholds kan kopieres og dermed nemt tilføjes til en mail til potentielle nye brugere. 

Mailen kunne f.eks. se sådan her ud: 

 

 

Hej Bjarne 

SMS2GO kan installeres via følgende link (standard office) 

http://download.ecmr.biz/outlook2sms/sms2go.exe 

Installationvejledningen kan findes her 

http://cim-mobility.dk./wp-content/uploads/2019/04/Outlook2SMS-Samlet-

installationsvejledning.pdf  

Brugervejledningen kan findes her 

http://www.cim-mobility.dk/media/11436/outlook2sms%20brugermanual.pdf 

 

Du skal under oprettelse af din bruger konto bruge følgende ’Tilføj ny bruger 

token’ : BF79-237E-8E26-6DF1-A95A-59C4-723C-9A2F-0001-0FD2-029C 

For oprettelse ved hjælp af ‘Tilføj ny bruger token’, se brugervejledningen 

under sektionen ’Tilføj ny bruger til eksisterende erhvervsaftale’ 

 

Mvh. Knud 

http://download.ecmr.biz/outlook2sms/sms2go.exe
http://cim-mobility.dk./wp-content/uploads/2019/04/Outlook2SMS-Samlet-installationsvejledning.pdf
http://cim-mobility.dk./wp-content/uploads/2019/04/Outlook2SMS-Samlet-installationsvejledning.pdf
http://www.cim-mobility.dk/media/11436/outlook2sms%20brugermanual.pdf
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Brugeren kan ved brug af ’Tilføj ny bruger token’’et blive oprettet og tilføjet den eksisterende 

erhvervskonto, som er identificeret vha. det modtagne token.  Brugeren kan således nøjes 

med at indtaste sit mobilnummer og det modtagne token for at blive oprettet. 

For hver gang en ny bruger konto bliver oprettet vil erhvervskonto ejeren få en mail med 

information om at brugeren er blevet oprettet og tilføjet ejerens erhvervskonto. 

 

2. Ny bruger procedure 

For at kunne oprette dig som ny bruger under en eksisterende erhvervsaftale skal du have 

modtaget en email fra erhvervskonto ejeren med link til installationsprogrammet, samt et 

’Tilføj ny bruger token’, som entydigt tilknytter din nye bruger konto til jeres eksisterende 

erhvervsaftale. 

Den kan se sådan her ud :  BF79-237E-8E26-6DF1-A95A-59C4-723C-9A2F-0001-0FD2-029C 

 

Du skal nu gøre følgende : 

1. Installer SMS2GO 

2. Start Outlook og find og tryk på knappen SMS2GO 

3. I Åben konto indtastes mobil telefonnummer og der sættes check i erhvervskonto 

4. Vælg ’Tilføj ny bruger token’ ligesom herunder 

 

 

5. Indtast det modtagne token og hvis det angivne token er valid vil du se hvilken konto 

du er i gang med at blive tilknyttet i felterne nedenunder 
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6. Tryk Næste> og du vil se følgende meddelelse 

 

 

 

7. Afvent nu aktiveringsmail fra CIM Mobility support og din konto er derefter klar til 

brug. 

 


