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Læsevejledning 

Denne manual henvender sig til eksisterende, nye og mulige brugere af F2 Bestilling. 

Foruden en kort introduktion til F2 Bestilling indeholder manualen også en generel 

beskrivelse af funktionalitet og konfiguration.  

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer dvs. de knapper du som 

bruger skal klikke på er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i 

F2 står i ”citationstegn”. 

Henvises der i manualen til anden dokumentation, hvor du vil kunne få yderligere 

information om en bestemt funktionalitet eller lignende, står dokumentets navn i 

kursiv. 

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal gøre det nemt og 

hurtigt for dig at finde de beskrevne funktionaliteter. Skærmbilleder med streger og 

tilhørende tekst viser dig, hvor du skal klikke henne i din F2-løsning, mens 

skærmbilleder med en blå firkant udpeger et område med flere funktionaliteter for 

dig.  

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 Bestilling  

En bestilling er en måde at foretage en formel anmodning til en person eller enhed 

om at udføre en opgave. 

Der er tre overordnede typer bestillinger: 

1) Den almindelige ”interne” bestilling. 

Almindelige bestillinger er en formaliseret opgaveanmodning inden for en 

organisation. 

2) Koncernbestillinger. 

Koncernbestillinger er bestillinger, der sendes på samme F2-installation, men 

mellem forskellige myndigheder. 

3) Eksterne bestillinger (tilkøbsmodul).  

Eksterne bestillinger giver mulighed for at sende bestillinger til en anden F2-

installation på tværs af organisationer.  

Overordnet har man med bestillingsmodulet mulighed for at: 

 Angive en eller flere bestillingstyper. 

 Sende specifikt til en bestemt person eller enhed. 

 Angive en frist for hvornår en bestilling skal være afviklet. 

 Se bestillingshistorikken. 

 Angive en vurdering af hhv. bestillingen og bestillingssvaret (dette er 

konfigurerbart). 

 Svare på bestillingen enten via et simpelt tekstfelt eller tilknytte en akt eller 

en godkendelse som svar. 

 Ansvarsfordele bestillingen og viderefordele bestillingen til en anden udfører.  

For hver bestilling er flere roller involveret: 

 Bestillingsopretteren. 

 Én bestillingsmodtager (en person eller organisationsenhed) som har ansvaret 

for at bestillingen effektueres. 

 Evt. en bestillingsudfører der er blevet tilføjet af bestillingsmodtageren. 

 Én bestillingssvarmodtager (returner-til). Det kan f.eks. være 

bestillingsopretteren selv eller en person, der er udpeget af 

bestillingsopretteren. 

Scenarierne der involverer bestillinger kan variere organisationer imellem afhængigt 

af opsætning og anvendelse. Bestillinger er et redskab til hurtigt, fleksibelt og med et 

godt overblik at få gennemført formelle opgaver på tværs af organisationsenheder.  
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Formålet med efterfølgende beskrivelse er at give brugere et overblik over modulets 

anvendelsesmuligheder og funktionalitet.  
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Oprettelse af en bestilling 

En bestilling tilknyttes altid til en akt. Ønskes en bestilling oprettet, klikkes der på Ny 

bestilling i aktvinduets hovedmenu. Alle F2 brugere har mulighed for at igangsætte 

en bestilling. Afhængigt af den enkelte organisations konfiguration af modulet kan 

der tilknyttes flere bestillinger til samme akt. 

 

Figur 1: Ny bestilling 

Ved klik på Ny bestilling, åbner et vindue med bestillingsfelterne som vist i figur 2. 

Mulighederne i denne dialog er beskrevet herunder.   

  

Figur 2: Bestillingsfelter 

Bestillingsmodtager: Ved bestillinger sker der en formel ansvarsoverdragelse. I 

feltet ”Bestillingsmodtager” indsættes en person eller enhed som modtager og 

ansvarlig for bestillingens gennemførelse.  

Under Yderligere modtagere indsættes andre, der ligeledes skal modtage 

bestillingen. Der vil i dette tilfælde blive oprettet separate bestillinger på akten for 

hver modtager. Der er ingen praktisk eller hierarkisk forskel på at modtage en 

bestilling som yderligere modtager i forhold til som bestillingsmodtager. 

Sættes der hak i ”Synlig for enheden”, vil medarbejdere i bestillingsmodtagerens 

enhed kunne se bestillingen. 
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Bestillingstyper angiver hvilke type opgaver, det drejer sig om. Klikker man på pil-

ned, får man en liste af valgmuligheder. De konkrete valgmuligheder afhænger af F2 

opsætningen. Der kan vælges én eller flere typer.  

Frist: På bestillinger kan påføres en formel frist. Denne anvendes til at fortælle 

bestillingsmodtageren, hvornår opgaven skal være løst. Fristen er vigtig, da denne 

vil påvirke måden, som bestillinger ses i listerne hos afsender og modtager af 

bestillingerne. 

På den måde giver fristerne mulighed for at ”trafikovervåge” bestillingerne i 

organisationen. 

I feltet indsættes dato og evt. også tid. Man kan skrive datoen direkte f.eks. i 

formatet 24.12.14 eller 24-12-14 eller man kan klikke på kalenderikonet.  

Efterfølgende time-felt udfyldes automatisk med en konfigurerbar standardværdi, 

eksempelvis 23:59. Dette kan ændres til et specifikt tidspunkt ved oprettelsen efter 

ønske.  

I feltet Returner til indsættes den person, som bestillingssvaret skal sendes til. 

Således behøver bestillingsopretteren ikke at være den samme, som den person som 

i sidste ende skal modtage svaret. 

Standardbeskrivelse bruges til at indsætte en standardtekst, der vejleder eller 

formelt beskriver svarets udformningskrav. De konkrete valgmuligheder afhænger af 

den konkrete opsætning. Standardbeskrivelsen henviser til et antal skabeloner som 

har foruddefinerede tekster, som indsættes i beskrivelsesfeltet. 

 

Hvis bestillingsopretter ikke bruger standardbeskrivelsesskabeloner, skrives der 

direkte i feltet Beskrivelse, hvad opgaven går ud på. 

Bestillingen oprettes efterfølgende ved at klikke på Gem. Bestillingen er endnu ikke 

sendt. 

Har man fået gemt en forkert bestilling, kan denne slettes via Slet bestillingen. En 

sendt bestilling kan ikke slettes kun annulleres.  

Ved klik på Send modtager bestillingsmodtager bestillingen i sin indbakke i F2. 

Eventuelle yderligere modtagere vil modtage en kopi af bestillingen i deres indbakke. 

Som udgangspunkt er akten hvorpå en bestilling oprettes ansvarsplaceret hos 

aktopretter. Når bestillingsopretteren klikker på pil ned ved Send, kan brugeren 

ansvarsplacere bestillingsakten hos bestillingsmodtageren. Det gør 

bestillingsopretteren ved at klikke på Send og ansvarsplacer akten i drop down-

menuen. Denne funktion sender bestillingen og ansvarsplacerer bestillingsakten hos 

bestillingsmodtageren. 

 

Bemærk: Hvis der ikke oprettes skabeloner til standardbeskrivelser, vil dette felt 

ikke vises, når bestillingsvinduet åbnes. 

Bemærk: For at ’Send og ansvarsplacer akten’ knappen bliver aktiv, skal bestillingen 

og akten være gemt. Herefter åbnes bestillingen igen, og ’Send og ansvarsplacer 

akten’ vil være aktiv.  
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På den måde kan bestillingsopretteren hurtigt videregive ansvaret ikke kun for 

bestillingen, men for hele akten til bestillingsmodtageren. 

Bestillingsmodtageren kan ved senere lejlighed ansvarsplacere bestillingen hos en 

bestillingsudfører, hvis dette ønskes. 

Listevisninger 

Efter at en bestilling er blevet gemt og sendt, vises den dels i afsenderens F2 

Bestillinger fra enheden og i bestillingsmodtagerens enhed som F2 Bestillinger 

til enheden. Denne liste har til formål at vise de bestillinger, som enheden har 

oprettet til andre enheder i organisationen. Listen indeholder akter med en bestilling 

oprettet af en bruger i den aktuelle enhed. 

Afhængigt af fristens udløb har bestillingsikonet forskellige farver. Ikonet er: 

 Grønt, hvis bestillingen ikke har nogen frist eller der er over 7 dage til fristens 

udløb .  

 Gult, hvis der er under 7 dage til fristudløb . 

 Rødt, hvis fristen er overskredet . 

Når bestillingen er udført, ændres ikonet til  

Listevisningen hos bestillingsmodtageren vises under F2 Bestillinger til enheden. 

Den har til formål at vise de bestillinger, der aktuelt ligger til enheden. Listen 

indeholder akter, hvor der findes en bestilling, og hvor modtager på bestillingen er 

brugerens aktuelle enhed eller en bruger i enheden. Derudover vil bestillingen blive 

vist i indbakken hos modtageren.  

En række kolonner kan hjælpe med sorteringen af bestillinger blandt andre 

bestillingsstatus, bestillingsfrist og bestillingsudfører som vist nedenfor.  

 

 

 

 

 

Figur 3: Bestillingskolonner i listevisning  
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Modtagelse og besvarelse af en bestilling 

Efter at bestillingen er sendt og vises i bestillingsmodtagers indbakke, kan 

bestillingsvinduet se således ud. Her kan modtageren se bestillingens oplysninger. 

 

Figur 4: Modtaget bestilling 

Indtil bestillingen er accepteret, kan bestillingsmodtageren vælge at ændre 

bestillingsmodtager. Knappen Fordel bliver aktiv, hvis feltet ”Bestillingsmodtager” 

ændres. Herefter lukkes akten ved klik på Luk, og akten dukker op i indbakken hos 

den bestillingsmodtager, som der blev ændret til. 

Modtageren kan acceptere bestillingen og samtidig lukke bestillingsvinduet ved at 

klikke Accepter og luk. Hvis modtageren ikke kan acceptere vilkårene eksempelvis 

fristen, må modtageren kontakte bestillingsopretteren. 

Kan bestillingen accepteres, men vinduet ikke ønskes lukket, kan der i drop down- 

menuen under Accepter og luk, vælges Accepter. Dette accepterer bestillingen, 

men lader vinduet forblive åbent.  

Svarakten oprettes ved at klikke på Opret svarakt. Dette kan gøres inden en 

accept, da det kan være hensigtsmæssigt at påbegynde en besvarelse, selvom 

vilkårene ikke er forhandlet helt på plads. 

Klikkes på Udfør, betragtes bestillingen som udført, og bestillingen vises nu i 

’Returner til’ indbakken. 

I feltet Bestillingsudfører er det muligt at videresende bestillingen til den person, 

der skal udføre opgaven. 
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Efter bestillingsmodtageren/bestillingsudføreren har accepteret bestillingen, kan 

bestillingen besvares. En bestilling kan besvares på én af to måder: 

 Ved at udføre bestillingen direkte i bestillingsvinduet og herefter klikke på 

Udfør, så udførelseskommentarfeltet udgør selve svaret på bestillingen. 

 Ved at sende en svarakt efter klik på Opret svarakt (se nedenfor). 

Når bestillingen er besvaret, ændres bestillingsikonet til .  

Opret svarakt 

Afhængigt af opsætningen kan svarakten være en almindelig akt eller en 

godkendelse. Hvis begge muligheder er tilladt, bliver man bedt om at vælge 

svaraktens type. 

 

Figur 5: Vælg svartype 

Hvis kun den ene type er tilladt, vises ovennævnte dialog ikke.  

 

Figur 6: Opret svarakt 

Udgangspunktet er 

samme frist som 

bestillingen. Dette 

kan dog ændres 
efter ønske 
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Hvis bestillingsakten er tilknyttet en sag, bliver det automatisk foreslået at tilknytte 

svarakten til sagen også. Udgangspunktet vil være at give svarakten samme frist 

som bestillingen og vedlægge en kopi af bestillingsaktens bilag. 

Svarakten får et specielt bestillingsikon i aktens bånd. Dette åbner bestillingen og 

akten, som bestillingen ligger på direkte. 

 

Figur 7: Åbn bestillingsakt fra svarakt 

Svarakten kan, når den er oprettet, ligeledes tilgås fra selve bestillingen. Dette gøres 

ved at der klikkes på akt-id-linket, der figurer ud for posten ”Svarakt oprettet” i 

bestillingshistorikken, øverst i bestillings højre hjørne. 

 

Figur 8: Link til svarakt for bestillingen i bestillingshistorikken 

Udpeg akt som svar 

En bestilling kan også besvares ved at en allerede eksisterende akt udpeges som 

svar. En akt udpeges som svar til en bestilling, ved at der i højreklikmenuen for en 

akt vælges Udpeg akt som svar på en bestilling. 

Åbner bestillingsakten 

Link til svarakt 

Bemærk: Svarakten adresseres automatisk til personen, der var listet i feltet 

”Returner til”. Svarakten skal sendes, før vedkommende i returner til-feltet kan 

se svaret.  
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Figur 9: En allerede oprettet akt udpeges som svar på en bestilling 

Klikkes der på Udpeg akt som svar på en bestilling, åbner dialogen ”Udpeg 

bestilling” med en liste over de bestillinger, brugeren er bestillingsmodtager/-udfører 

for. Fra listen vælges den bestilling akten skal tilknyttes, og der klikkes Tilknyt som 

svar. 

Udpeg akt 
som svar på 
en bestilling 
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Figur 10: Akt tilknyttes som svar på bestilling #129 

Udpeges en akt som svar vil det sige at den tilknyttes som svarakt til bestillingen, på 

samme måde som når en svarakt oprettes fra bestillingsvinduet ved at der klikkes på 

Opret svarakt.  

Der er dog fordele ved ikke at skulle oprette en ny akt fra bestillingsvinduet, hver 

gang en bestilling ønskes besvaret med en akt. Eksempelvis hvis der allerede 

eksisterer en akt, som indeholder det bestillingen efterspørger. 

For at kunne tilknytte en akt som svar på en bestilling skal en række betingelse 

opfyldes: 

 Brugeren der tilknytter akten som svar til bestillingen skal have skriveadgang 

til akten, der tilknyttes som svar. 

 Brugeren skal have læseadgang til bestillingen såvel som bestillingsakten. 

 Akten er ikke allerede tilknyttet en bestilling som svar. 

 Akten skal være af den type akt (almindelig/forelæggelse) som er tilladt som 

svarakt i opsætningen af F2 Bestilling. 

Yderligere skal det bemærkes at, 

 Brugere i bestillingsopretterens enhed kun kan udpege forelæggelser og 

sendte akter som svar. 

 Det samme gælder brugere fra den brugers enhed, der står angivet i ”Retur 

til”. 

 Brugere i modtagers enhed, samt udføreren, kun kan udpege forelæggelser 

og ikke sendte akter som svar. 

Tilknyt akten som svar på bestillingen 
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Når akten er tilknyttet en bestilling som svarakt, foregår den resterende del af 

besvarelsen som for en normal svarakt, gennemgået i afsnittet ”Opret svarakt” 

ovenfor. 

 

 

 

Figur 11: Accepteret bestilling 

Udfør besvarelse 

Når en bestilling er udført enten ved klik på Udfør eller ved at sende svarakten, 

forsvinder bestillingen fra listen ”F2 Bestillinger til enheden”. 

Når bestillingsmodtager/bestillingsudfører har udført bestillingen, får 

bestillingsopretteren, når bestillingsvinduet åbnes, adgang til en række ekstra 

funktionaliteter forneden til venstre i bestillingen: 

Bemærk: Når en akt tilknyttes som svar til en bestilling, fremgår aktens originale 
oprettelsesdato i bestillingshistorikken, frem for datoen for tilknytningen. 
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Figur 12: Ekstrafunktionalitet 

Her har bestillingsopretteren blandt andet mulighed for at afslutte bestillingen med 

det samme (uanset om bestillingsudføreren er færdig med bestillingen eller ej). Man 

får dernæst kun mulighed for at give en vurdering og en vurderingskommentar af 

selve svaret. Bestillingen afsluttes ved at klikke på Afslut nu. 

En Ny frist kan sættes på bestillingen dog med forbehold, såfremt modtageren 

allerede har accepteret bestillingsopgaven. 

En Ny modtager kan tilføjes, hvorefter en allerede afgivet accept vil blive 

annulleret. 

Eksporter eksporterer bestillingen, der bliver gemt som xml-dokument på 

brugerens pc. 

Ved at klikke på Kopier er det muligt at oprette en kopi af bestillingen på samme 

akt.  

Til tider er det hensigtsmæssigt at sende en e-mail til en tredje part og informere om 

bestillingen. Dette kan gøres ved at klikke på Opret orienteringsmail, hvorefter en 

ny e-mail med bestillingen vedhæftet oprettes. 

Hvis det er konfigureret, kan bestillingsmodtageren vurdere kvaliteten af den 

modtaget bestilling ved at klikke på Vurder. Det bliver dermed muligt at vælge en 

vurdering i Modtagervurdering og skrive en Modtagervurderingskommentar. 
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Afslutning af en bestilling 

Når bestillingen er besvaret. Det vil sige, når der er klikket på Udfør eller en 

Svarakt er sendt, modtager den person, der var indsat i feltet ”Returner til” 

bestillingen i sin indbakke.  

 

Figur 13: Afslut bestilling 

Denne person kan nu behandle svaret, evt. vurdere/godkende svaret og derefter 

afslutte bestillingen. En afsluttet bestilling har følgende ikon:  

For at afslutte bestillingen klikkes der på Afslut bestilling. Herefter bliver 

vurderingen hvorvidt svaret er godkendt og vurderingskommentaren synlig for 

bestillingsmodtageren. 

 

Det kan konfigureres, om alle brugere kan afslutte en bestilling eller kun 

medarbejdere i den ansvarlige enhed kan afslutte en bestilling.  

Når en bestilling er afsluttet, er bestillingen færdigbehandlet og forsvinder fra listen 

”F2 Bestillinger fra enheden” i afsenderens liste. Hos bestillingsmodtageren fjernes 

bestillingen fra listen ”F2 bestillinger til enheden” og i ”Enhedens indbakke”.  

 

Bemærk: Man kan som bestillingsopretter altid afslutte bestillingen. 

Bestillingsikonet ændrer sig i så fald til: . 
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Oversigt over bestillingshistorik 

Det er i bestillingsvinduet muligt løbende at følge med i eksempelvis, hvor langt 

bestillingen er, hvilke personer der har accepteret, oprettet svarakt eller udført 

ændringer. 

 

 

  

Bemærk: Er bestillingsudfører og personen i feltet ”Returner til” i samme enhed, 

er knappen ”Afslut” aktiv for bestillingsudfører, og denne kan selv afslutte 

bestillingen. I alle andre situationer er det personen i feltet ”Returner til”, som 
afgør, om bestillingen kan afsluttes. 

Figur 14: Bestillingshistorik 
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Koncernbestillinger 

Koncernbestillinger er bestillinger, der sendes mellem to myndigheder på samme F2-

installation. Det vil sige, at de sendes inden for samme F2, men på tværs af 

myndigheder. For nærmere information om installationer og myndigheder se F2 

Desktop – Administratorhåndbog.  

 

Figur 15: Koncernbestillinger 

Ny koncernbestilling findes i drop down-menuen under Ny bestilling. 

 

Figur 16: Opret koncernbestilling 

Oprettelsen af en koncernbestilling resulterer i, at en ny akt bliver oprettet. Den nye 

akt vil som udgangspunkt blive navngivet ”Bestilling: Den originale akttitel”. Hed 

akten der oprettes en koncernbestilling ud fra Svar på borgerbrev 487-69, vil titlen 

på bestillingsakten være Bestilling: Svar på borgerbrev 487-69. Vedhæftede filer vil 

blive kopieret med over til den nyoprettede bestillingsakt. Der kan således kun ligge 

en koncernbestilling på en akt.  

F2 Organisation 

Myndighed 1 Myndighed 2 

Koncern-
bestillinger 
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Figur 17: Ny koncernbestilling 

Koncernbestillingsvinduet ligner til forveksling det almindelige bestillingsvindue, og 

funktionerne er også de samme. Der er dog nogle få væsentlige punkter, hvor 

koncernbestillingen adskiller sig fra den almindelige bestilling. 

Bestillingsmodtager 

Bestillingsmodtageren på en koncernbestilling skal være en part i en anden 

myndighed under samme F2-installation. Derudover skal modtageren have tilknyttet 

en e-mailadresse. Det er ikke muligt at have flere modtagere på samme 

koncernbestilling. I stedet kan der tilføjes bidragsydere, se nedenfor.  

Afsender 

Afsenderen skal også have tilknyttet en e-mailadresse for at kunne sende 

koncernbestillingen.  

Bidragsyder 

Det er på koncernbestillinger muligt at tilføje én eller flere bidragsydere. 

Bidragsydere er personer eller enheder, som det forventes, at bestillingsmodtageren 

ønsker skal bidrage til at udføre bestillingen. Bidragsyderen(e) vil modtage en e-mail 

med en vedhæftet pdf af bestillingen samt den akt, som bestillingen er oprettet på. 
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Ekstern notifikationsmail 

Som noget særligt er det muligt at sende koncernbestillinger til en parts eksterne e-

mailadresse. Behovet herfor kan blandt andet skyldes, at modtagermyndigheden 

fortsat bruger Outlook eller andre e-mailsystemer og ønsker at modtage og besvare 

bestillinger her igennem. 

For at muliggøre dette, skal parten i modtagermyndigheden være sat op af en F2 

administrator til at modtage en ekstern notifikationsmail, når der bliver sendt en 

bestilling til enheden, eller når en bestilling bliver ændret. 

 

Figur 18: Ekstern notifikationsmail 

Er en bestillingsmodtager sat 

op til dette, vil der, når 

afsender klikker Send 

automatisk blive sendt en e-

mail, hvor bestillingen og 

dens akt samt tilhørende 

dokumenter er vedhæftet. 

Derudover vil der være 

vedhæftet en datafil. 

Datafilen har den betydning, 

at hvis bestillingse-mailen 

besvares fra et eksternt 

mailsystem som Outlook, og 

datafilen sendes med tilbage 

vedhæftet svaret, vil 

bestillingsafsender-

myndighedens F2-system 

genkende e-mailen som et 

bestillingssvar og automatisk 

opdatere bestillingen som var 

en svarakt blevet oprettet og 

sendt i F2.  

  

Ekstern 

notifikationsmail 
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Ekstern bestilling 

Eksterne bestillinger er bestillinger, der sendes mellem to separate F2-installationer. 

Dette muliggør bestillinger mellem myndigheder, der begge bruger F2, men ikke 

arbejder inden for samme installation.  

 

Figur 19: Ekstern bestilling 

Ny ekstern bestilling findes i drop down-menuen under Ny bestilling. 

 

Figur 20: Opret ekstern bestilling 

Eksterne bestillinger minder på de fleste områder om den almindelige bestilling, men 

med få forskelle. 

 

Figur 21: Ekstern bestilling 

F2 – installation 1 F2 – installation 2 

Ekstern 
bestilling 
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Som noget særligt ved eksterne bestillinger skal en bestillingsmodtager vælges, 

hvorefter der klikkes på Gem, inden resten af bestillingen kan udfyldes. 

Da eksterne bestillinger sendes til parter på en anden F2-installation, vælges en 

ekstern part som bestillingsmodtager. Denne part skal have en e-mailadresse 

tilknyttet i F2s partsregister, da bestillingen skal sendes ud af F2, ligesom afsenderen 

også skal have tilknyttet en e-mailadresse for at kunne sende en ekstern bestilling. 

Det er kun muligt at påføre en bestillingsmodtager pr. bestilling.  

Systemet undersøger herefter, om den valgte part er på en F2-installation og har 

mulighed for at modtage eksterne bestillinger. Dette vil brugeren som oftest ikke nå 

at bemærke, men hvis processen trækker ud, er det muligt at lukke 

bestillingsvinduet og arbejde videre i F2, mens processen finder sted. 

 

Figur 22: Afventer svar fra fjernsystem 

Samme proces finder sted, når bestillingen sendes, og også her kan vinduet lukkes, 

og der kan arbejdes, mens dette foregår i baggrunden. 

Bestillingsnummer 

Som de almindelige bestillinger tildeles også eksterne bestillinger et 

bestillingsnummer ved oprettelse. For at gøre kommunikation om den eksterne 

bestilling mellem de to involverede myndigheder nemmere, vil dette også være det 

nummer bestillingen har i modtagermyndighedens F2. Det betyder, at det er muligt, 

at to bestillinger har samme bestillingsnummer i modtagermyndighedens system.  

 

Bestillingsmodtager 

Da eksterne bestillinger som nævnt sendes til parter på en anden F2-installation, 

vælges en ekstern part som bestillingsmodtager. Denne part skal have en e-

mailadresse tilknyttet, da bestillingen skal sendes ud af systemet. Det er kun muligt 

at have en bestillingsmodtager. 

Bemærk: Den oprettede akts akt-id er fortsat unikt. 
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Bidragsyder 

Det er på eksterne bestillinger muligt at tilføje én eller flere bidragsydere. 

Bidragsydere er personer eller enheder, som det forventes bestillingsmodtageren 

ønsker skal bidrage til at udføre bestillingen. Bidragsyderen(e) vil modtage en e-mail 

med en vedhæftet pdf af bestillingen samt den akt, som bestillingen er oprettet på. 

Afsender 

Afsenderen skal også have tilknyttet en e-mailadresse for at kunne sende en ekstern 

bestillingen. 

Ejerskab over bestillingen 

Det er afsendermyndigheden, der har ejerskab over bestillingen. Det betyder, at det 

er afsenders bestillingsopsætninger, der afgør bestillingens opsætning. Det bevirker 

at: 

 Bestillingen har det bestillingsnummer, som den er blevet tildelt i afsenders 

system. 

 Det er afsenders opsætning af værdilister, der gør sig gældende således, at 

vurderinger, modtagervurdering og lignende følger afsenders opsætning. 
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