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Hvad er Mit Plandent? 

 
 

Mit Plandent er en selvbetjeningsportal, der giver adgang til jeres abonnementsaftaler hos Plandent samt 

gældende vilkår og betingelser – herunder databehandleraftalen, som vi jf. EU Persondataforordningen skal 

indgå med alle vores kunder.  

Fremover vil vi også oprette og sende nye abonnementsaftaler hos Plandent til elektronisk godkendelse via 
mit.plandent.dk. I vil til enhver tid kunne tilgå jeres aftaledokumenter ved at logge på Mit Plandent med 
jeres kundenummer og personlige adgangskode. Bemærk at det i første omgang kun er DentalSuite aftaler, 
som er tilgængelige på siden. 

 

Hvordan logger jeg ind på Mit Plandent? 
Du vil modtage en velkomstmail samt en mail med jeres kundenummer og personlige adgangskode, der 

giver dig adgang til siden. Se her eksempler på hvordan sådan nogle mails ser ud: 

 

Hej Den lille klinik 

I er nu oprettet på Plandents selvbetjeningsportal mit.plandent.dk. 

mit.plandent.dk giver adgang til jeres abonnementsaftaler hos Plandent. Dette omfatter også øvrige vilkår og 
betingelser, herunder databehandleraftalen, som vi jvf. EU persondataforordningen skal indgå med alle vores 
kunder. Derudover skal I fremadrettet foretage digitale godkendelser af udstedte aftaler via portalen. 

Næste mail I modtager, vil indeholde oplysninger vedrørende brugernavn og adgangskode for at få adgang til 
portalen.  

Har I spørgsmål vedrørende portalen, kan I kontakte os på dsp@plandent.dk eller telefon 43 66 44 88. 

Med venlig hilsen 

Plandent 

https://mit.plandent.dk/
https://mit.plandent.dk/
mailto:dsp@plandent.dk


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Klik på linket mit.plandent.dk  

2) Login med det kundenummer og adgangskode, som er opgivet i den seneste e-mail, I har modtaget 

 

 

3) Første gang du logger ind med ovenstående login information, bliver du bedt om at ændre 

adgangskode 

4) Indtast her ny adgangskode – den skal bestå af minimum 4 karakterer og må indeholde både tal, 

bogstaver og tegn. 

5) Du er nu logget ind i Mit Plandent med dit nye personlige adgangskode 

 

I er nu oprettet i mit.plandent.dk 

Hej Den lille klinik 

I er nu oprettet på Plandents selvbetjeningsportal mit.Plandent.dk. 

Få adgang til klinikkens aftaler med Plandent samt opdaterede vilkår og betingelser, herunder 
databehandleraftalen. Log ind på portalen og godkend digitalt jeres abonnementsaftaler. 
Databehandleraftalen finder I på sidste side af hver eneste abonnementsaftale.  

Login information:  

 kundenummer: 0123456789 

 password: as4%hg 

Har I spørgsmål vedrørende portalen, kan I kontakte os på dsp@plandent.dk eller telefon 43 
66 44 88. 

Med venlig hilsen 

Plandent 

http://mit.plandent.dk/


 
   

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password? 
1) Gå ind på mit.plandent.dk 

2) Klik på ”glemt login? ” 

3) Indtast dit Plandent kundenummer – og klik på ”Send nyt login link” 

 

 

4) Du vil modtage en e-mail i stil med dette: 

 

 

5) Klik på linket, og indtast ny adgangskode, som du fremadrettet skal bruge, når du logger ind på 

mit.plandent.dk. Bemærk at linket kun gælder i 2 dage.  

 

 

 

 

  



 
   

Hvordan finder jeg vores aftaler? 
1) Login med jeres kundenummer og adgangskode 

2) Klik på ”aftaler til godkendelse”  

 

 

 

 

3) Klik på ”vis aftale”, hvorefter en pdf fil åbnes.  

Bemærk at nogle browsere blokerer åbning af nye vinduer og derfor åbnes din PDF fil måske ikke 

automatisk – tjek om den vises som fane i din browser. 

 

 
 

4) Her finder du de vilkår som gør sig gældende for de enkelte aftaler. Bemærk at 

Databehandleraftalen er på sidste side af hver enkelt aftale.  



 
   

5) Husk at godkende aftalen ved at taste navn i feltet ”navn på godkender” og klik derefter på 

”godkend” knappen. 

6) Du vil modtage en e-mail med bekræftelse på godkendelsen. 

7) Herefter vil du til enhver tid kunne se dine aftaler under ”abonnementsaftaler” på forsiden af 

mit.plandent.dk (og de kan printes ud ved behov) 

 

 

Hvor finder jeg Databehandleraftalen? 
1) Login med jeres kundenummer og adgangskode 

2) Klik på ”Abonnementsaftaler” hvorefter en pdf fil åbnes.  

 

 

Bemærk at nogle browsere blokerer åbning af nye vinduer og derfor åbnes din PDF fil måske ikke 

automatisk – tjek om den vises som fane i din browser.  



 
   

 

 

3) Databehandleraftalen finder du på sidste side af aftalen 

 

 

 


