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Læsevejledning  

Denne manual henvender sig til eksisterende, nye og potentielle brugere af F2 

Flette- og Frasemodul.  

Foruden en kort introduktion til F2 Flette- og Frasemodul indeholder manualen også 

en generel beskrivelse af funktionalitet og konfiguration.  

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

klikkes på er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i F2 står i 

”citationstegn”. 

Henvises der i manualen til anden dokumentation, hvor yderligere informationer om 

en bestemt funktionalitet eller lignende kan findes, står dokumentets navn i kursiv.  

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal være med til at 

understøtte den beskrevne funktionalitet. 

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 Flette- og 
Frasemodul 

Tilkøbsmodulet F2 Flette- og Frasemodul gør det muligt at flette data fra F2 eller 

fraser fra et separat frasearkiv ind i Microsoft Word skabeloner. Modulet forenkler 

og strømliner således skabelsen af standarddokumenter samt muliggør oprettelsen 

af mange identiske akter/e-mails med forskellige tilknyttede parter.  

Med flettefelter kan information fra både partsregistret og metadata fra F2 

løsningen indsættes direkte i dokumenter. Med Fraseflet kan allerede eksisterende 

tekststykker flettes direkte ind i dokumenter. Dette gør det muligt at genbruge 

bestemte formuleringer eller paragrafer på tværs af skabeloner, og letter dermed 

vedligeholdelsen.  

På denne måde kan brugeren effektivt og hurtigt oprette adressefelter, 

sagsoverskrifter og lignende. Dette både frigør værdifuld tid og samtidig øger 

kvaliteten i dokumentproduktionen. 

Fletningen fungerer således, at der tilføjes et dokument i form af en skabelon, til en 

akt. Denne skabelon indeholder en eller flere flette- og frasekoder, der alt efter 

kodens udformning, henter information fra partsregistret, metadata eller 

frasearkivet.  

Følgende gennemgang af brugen af F2 Flette- og Frasemodul forudsætter kendskab 

til F2 Desktoppen. Endvidere forudsættes det, at brugeren har kendskab til, 

hvordan skabeloner og fraser generelt fungerer. 

Nye F2 brugere kan hente værdifuld information i F2 Desktop - 

Funktionsbeskrivelse. 

Manualen vil indledningsvis give en introduktion til felt- og frasefletning samt den 

dertilhørende semantik og syntaks samt en beskrivelse af, hvorledes skabeloner 

vedligeholdes i F2s skabelondatabase.  

 Disse afsnit henvender sig hovedsageligt til de personer, der arbejder med 

oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner.  

Manualen vil derefter rette sin fokus mod, hvordan dokumenter tilføjes til akter fra 

skabeloner såvel som fletning til sagsparter og brugen af partstyper. 

 Disse afsnit henvender sig til alle brugere af F2, der arbejder med 

dokumentgenerering. 

Afslutningsvis vil der være en række eksempler på brugen af flette- og frasekoder 

og en forklaring på, hvordan der laves et udtræk af de eksisterende flettefelter. Der 

vil desuden være en kort beskrivelse af frasearkivet. 
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Indledning 

En flettekode er den kode, der indsættes i en skabelon, der hvor den valgte 

information eller frase ønskes indflettet. Der er fire overordnede typer flettekoder:  

 Fletning af aktinformation (aktens metadata) 

 Fletning af sagsinformation (sagens metadata) 

 Til brug ved kopiering af akter 

 Til brug ved frasefletning. 

Syntaksen for flettekoder følger en fast form. Koden startes med et ”$”, herefter 

angives den type kode der ønskes. Eksempler: 

 $Dossier$ for aktinformation 

 $Case$ for sagsinformation 

 $Mergeparty$ hvis der skal flettes til flere parter ved aktkopiering 

 $Frase$ ved frasefletning. 

Herefter følger navnet på det felt eller den frase, der ønskes og til sidst afsluttes 

koden med ”$”. 

Mellem hvert led indsættes et ”_”. Det betyder, at en flettekode hvor den 

aktansvarlige ønskes indsat i dokumentet vil se således ud:  

 $dossier_responsiblename$ 

Adskillelsen for frasefletning er speciel, da adskillelsen mellem typebestemmelsen 

og navnet på frasen sker ved et ”:”. En frasekode har formen: 

 $frase:frasenavn$ 

Fraser kan indeholde flettekode, og da flettekoderne først aktiveres efter 

frasefletningen er afviklet, skal frasefletning indflette i dokumentet før feltfletning.  
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Figur 1: Fletteoversigt 

Refererer en flettekode til et tomt metadatafelt udgår tekststrengen, og feltet med 

koden er tom i det generede dokument.  
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Fletteskabeloner 

Med F2 Flette- og Frasemodul er det muligt at flette data fra F2 ind i Microsoft 

Word-skabeloner. Skabeloner skal oprettes i F2s database ved at aktivere 

skabeloner via fanen ”Indstillinger”.  

 

Figur 2: Adgang til skabeloner fra hovedvinduet 

Brugeren har her mulighed for at få overblik over eksisterende skabeloner samt 

tilføje nye skabeloner til databasen. Hvor sådanne skabeloner kan placeres 

afhænger af de rettigheder, som brugeren har i F2. 

Selve skabelonen dannes uden for F2 og importeres ind i F2s skabelonarkiv via 

nedennævnte vindue. Når skabelonen skal laves, skrives den i Word og gemmes 

som en dotx fil, som er Words standard skabelonfiltype. Dot formatet er afgørende 

for at Word kan gemme flette- og frasekoderne.  

 

Figur 3: Se og opret skabeloner 

Ved at højreklikke på en mappe er det muligt at tilføje nye skabeloner. Almindelige 

brugere kan kun vælge at tilføje nye personlige og enhedsspecifikke skabeloner, 

mens brugere med privileger til at ændre og vedligeholde skabelondatabasen, 

herunder administratorer og forretningsadministratorer også har adgang til at 

tilføje, rette og slette i organisationsmapperne.   

 

Skabeloner 
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Figur 4: Tilføje ny skabelon til  skabelonoversigt 

Vedlæg fra skabelon  

Skabeloner med flette- og/eller frasefelter tilføjes direkte på akten ligesom med alle 

andre typer skabeloner ved klik på Vedlæg fra skabelon. Når en sådan skabelon 

hentes, indflettes informationer fra akten og/eller sagen i henhold til de i 

skabelonen indførte flette- eller frasefelter. 

 

Figur 5: Vedlæg fra skabelon i aktvinduet 

Vedhæftes en skabelon med flettefelter på en akt, hvor akten endnu ikke er gemt 

med aktuelle metadata (eks. Parter), åbnes der en dialog, der beder brugeren 

gemme sine ændringer på akten, inden skabelonen vedhæftes. 

 

Figur 6: Akten er ændret 

Bemærk: Skabeloner fletter information fra akten og sagen, når de tilføjes 

akten. 

Det er derfor vigtigt, at akten og sagen har den information, der ønskes flettet 

ind i skabelonen (gemt på akt og sag), inden skabelonen vedlægges. Senere 

ændringer i metadata vil ikke blive flettet ind i det oprindeligt generede 

dokument.  
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Grunden til denne advarsel er, at en flette- og fraseskabelon kun kan medtage 

metadata som ligger i databasen, og databasen opdateres først når en akt eller sag 

gemmes. Så hvis aktens sag også er i redigeringstilstand, advares brugeren om, at 

ikke gemte rettelser ikke bliver flettet med ind i skabelonen. 

Eksempel på brug af flettekoder i breve 

Nedenfor er vist et eksempel på hvordan flettekoder kan bruges i et standardbrev 

som skal sendes til en enkelt modtager. Brevet indeholder et antal flettekoder som 

vist i nedennævnte tabel.  

Kolonnen flettefelt oplister feltnavnet på de enkelte felter i databasen (metadata) 

og kommentar giver en kort beskrivelse af det enkelte metadatafelt 

Flettefelt Kommentar 

$dossier_party_1_name$ Navn på parten 

$dossier_party_1_address1$ Partens adresse 1 

$dossier_party_1_postalcode$ Partens postnummer 

$dossier_party_1_city$ Partens by 

$dossier_sendername$ Sagsbehandlerens navn 

$dossier_f2casenumber$ Sagsnummer 

Eksemplet nedenfor er et brev som sendes til en enkelt modtager (aktens part) 



 

Side 10 af 28 

 

Figur 7: Brevskabelon med visning af flettefelter til én part 

Oprettes ovennævnte skabelon med: 

 Sagsbehandler = Pia Olsen 

 Sagsnummer = 2015-1120 

 Parten = Hans Hansen 

 Partens adresse = Paradisæblevej 111, 2100 København Ø, 

vil brevdokument som vedhæftes akten se ud som følger. 
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Figur 8: Genereret brev til én part via brevskabelon med flettefelter 
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Håndtering af godkendelser og bestillinger via PDF 

Det er muligt at lave PDF-versioner af godkendelser og bestillinger i F2. Det kan 

specielt være relevant når der arbejdes med godkendelser og bestillinger udenfor 

F2-desktop (f.eks. godkendelser på F2-Manger samt notifikations- og 

orienteringsmails for bestillinger). Når PDF-versionen genereres, benyttes en .stg-

skabelon. 

Dokumentflettefelter for PDF-versioner baseret på stg.-skabeloner 

Når der skal genereres en PDF-version af en godkendelse eller bestilling, kan en 

administrator tilføje dokumentinformationer til en .stg-skabelon på serveren.  

Skabelonen anvendes til at flette informationer om en akts vedhæftede dokumenter 

ud fra de flettefelter, som den pågældende administrator tilføjer og definerer. Det 

kan være informationer såsom dokumenttitel, ”senest ændret” m.fl.  

Nedenfor gives et eksempel på, hvad der skal tilføjes til en .stg-skabelon for at 

flette information om, hvornår der senest er foretaget ændringer til en akts to 

vedhæftede dokumenter ”Gennemgang” og ”Beslutning”:  
 

ShowDossierContent(akt) ::= << 

...  

$ShowDocumentLines(akt.documents)$ 

... 

>> 

 

ShowDocumentLines(dokumenter) ::= << 

<b>Dokumenter:</b><br/> 

$dokumenter: ShowDocumentLine()$ 

>> 

 

ShowDocumentLine(d) :: << 

Dokumentet '$d.document_title$' $if(d.document_fileddate)$ er 

senest ændret $d.document_fileddate$$endif$<br/> 

>> 

Som fletteresultat vil det fremgå på PDF-versionen at:  

 Dokumentet 'Gennemgang' er senest ændret 12/12/2016 12:11:34 

 Dokumentet 'Beslutning' er senest ændret 13/12/2016 09:19:31 
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Fraseflet 

Formålet med brugen af fraseflet er at kunne genbruge stykker af tekst i flere 

dokumenter. Fraseflet fungerer således at der hentes fraser fra et separat 

frasearkiv, som kan indeholde et vilkårligt antal fraser. Dette er en forskel fra 

flettefelter, hvor der hentes information fra metadata.  

En frase skal have en bestemt semantik for at kunne benyttes i en tekstskabelon. 

En frase starter med $start_<frasenavn>$ og slutter med $end_<frasenavn>$. 

Således: 

 $start_<frasenavn>$ 

 frasetekst 

 $end_<frasenavn>$ 

Ønskes den pågældende frase benyttet i en tekstskabelon, henvises der til frasens 

navn det pågældende sted i tekstskabelonen. Således: $frase:frasenavn$. Et 

frasenavn må indeholde tegnene: A-Za-z0-9_æøåÆØÅ  

Et frasearkiv består af en samling af fraser. Fraserne er listet efter hinanden og delt 

mellem emner. Hver frase er omkredset af deres start- og slutkode. Nedenfor vises 

et eksempel på et frasearkiv, hvor navnet på en frase er markeret. Det er desuden 

muligt at anvende link og andre referencer i fraseteksten.  
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Figur 9: Frasearkiv 

Hvis der i en skabelon refereres til en frase, som ikke findes i frasearkivet, forbliver 

området på det generede dokument tomt.  

Eksemplet nedenfor er et brev med en frase: 

 

Figur 10: Brevskabelon med visning af frase- og flettefelter  

Navn på frase 
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Oprettes ovennævnte skabelon med: 

 Ansvarlig = Pia Olsen 

 Akt parter = Hans Hansen, Helle Hansen 

 Parternes adresse = Paradisæblevej 111 

 Frasen = Denne bevilling kan ikke med sikkerhed forventes anerkendt som 

gyldig uden for de nordiske lande. Hvis der ønskes afklaring i forhold til 

spørgsmålet om gyldighed, skal der rette henvendelse til det pågældende 

lands ambassade eller konsulat i Danmark.  

Statsforvaltningen har givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om bevillingen, vil 

brevdokument som vedhæftes akten se ud som følger. 

 

Figur 11: Genereret brev til part via brevskabelon med frase- og flettefelter 

Opsætning af frasearkivet på serveren 

For at bruge fraseflet skal frasearkivet ligge på serveren. Opsætningen af 

frasearkivet kræver rollen ”Kan læse serverlogfiler”.  
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Figur 12: Egenskaber for brugerprivelegie 

 

En bruger med rollen ”Kan læse serverlogfiler” har fået tilføjet menupunktet 

”Server Stifinder” på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet.  

 

Figur 13: Menupunkt Server Stifinder 

Klikkes der på menupunktet Server Stifinder, åbner dialogen ”Server Stifinder” 

hvori frasearkivet er placeret. Frasearkivet er et Word-dokument, der ligger i 

mappen ”FraseArchive”, som kan tilgås via menupunktet ”Server Stifinder”.  

Når frasearkivet er etableret, lægges det i F2 ved, at det trækkes fra brugerens 

computer ind i mappen ”FraseArchive” i ”Server Stifinder”. 

 

Når et nyt frasearkiv ønskes erstattet af et allerede eksisterende frasearkiv, 

højreklikkes der på det eksisterende frasearkiv og herefter vælges Upload ny 

version. Herved erstattes de gamle frasearkiv med det nye. 

Kan læse 

serverlogfiler 

Bemærk: Det anbefales, at der ikke er for mange brugere med dette privilegie, 

da der kun kan eksistere ét frasearkiv i F2 og det nødigt skulle blive over 
skrevet.  

Server Stifinder 

Bemærk: Der kan kun eksistere ét frasearkiv pr. F2 installation. 
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Figur 14: Mappen ”FraseArkive” i ”Server Stifinder” 

  

Mappen 

FraseArchive 

Frasearkiv 

Bemærk: Der kan kun eksistere ét frasearkivdokument og det er derfor 

vigtigt at være opmærksom på, at uploades der et nyt frasearkiv vil det 

erstatte det, der allerede ligger på serveren. 

Upload ny 

version 
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Kopiering til sagsparter (flere 
modtagere) 

Det er også muligt at genere breve til flere parter via samme brevskabelon på 

samme tid. Processen er dog forskellig fra skabeloner med kun én part. Dels er 

flettefelterne forskellige og dels er selve processen med at generere flere breve på 

en gang forskellig. 

Denne funktion bruges, når der skal sendes informationer ud til en lang række 

parter. 

1) Først og fremmest skal de enkelte parter oprettes på sagen. De relevante 

partsinformationer skal være oprettet i F2 partsregister, og de skal figurere på 

sagen i feltet ”Sagens parter”, se nedenfor. 

Figuren herunder viser sagsvinduet, hvor der er indsat fire parter i feltet ”Sagens 

parter”. 

 

Figur 15: Eksempel på parter i feltet ”Sagens parter” 

2) Den valgte skabelon skal indeholde de flettefelter, som er relevante for netop 

denne type fletning. 

Når skabelonen skal bruges til at flette til flere parter, skal de enkelte 

flettefelter starte med ordet ”mergeparty”. 

Se eksemplet nedenfor: 

Flettefelt Kommentar 

$mergeparty_name$ Navn på parten 

$mergeparty_address1$ Partens adresse 1 

$mergeparty_postalcode$ Partens postnummer 

$mergeparty_city$ Partens by 

$dossier_sendername$ Sagsbehandlerens navn 

$dossier_f2casenumber$ Sagsnummer 

Metadatafeltet ”Sagens parter” 
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Til illustration af en brevskabelon, som skal bruges til fremsendelse af 

standardinformation til flere parter, er der brugt samme e-maileksempel som 

tidligere. I det aktuelle eksempel er nu brugt mergeparty i flettefeltet for at angive 

over for F2, at denne skabelon skal sendes til de parter, som er identificeret i 

metadatafeltet ”Sagens parter”. 

 

Figur 16: Brevskabelon med flettefelter til flere parter på en gang 

3) Brevgenerering til flere parter samtidigt starter også her via en akt, hvorfra 

brevskabelonen hentes.  

4) I aktvinduets bånd klikkes der på Vedhæft og Vedlæg fra skabelon, som 

vist nedenfor. 
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Figur 17: Tilføj skabelon til akt 

Når skabelonen til fletning af flere breve hentes via menupunktet ”Vedlæg fra 

skabelon”, som beskrevet ovenfor, dannes der denne gang ingen færdige breve ved 

at vedlæg skabelon. Ved preview af det vedhæftede dokument, vil brevskabelonen i 

stedet vises med flettefelter (mergeparty). 

5) Akten med skabelonen gemmes og åbnes igen. For at foretage den endelige 

generering af breve til flere parter, klikkes der på Kopier akt og herefter på 

Flet til sagsparter, som vist nedenfor i aktvinduets bånd. 

 

Figur 18: Flet til sagsparter 

6) Når der klikkes på Flet til sagsparter, åbner nedenstående dialog, hvor det 

vælges hvilke af sagens parter, at der ønskes flettet til. 

 

Figur 19: Vælg sagsparter 

Der genereres én akt pr. part, der vælges. 

Akten ligger på en sag 

Tilføj dokument 
fra skabelon 
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7) Parterne udvælges, og der vælges tillige, hvorvidt parten automatisk skal 

sættes som modtager i e-mail-visning af den nye akt. Endvidere kan det 

vælges, hvorvidt sagsvinduet også skal åbnes, og om parten der flettes til er 

en involveret part. 

I det valgte eksempel nedenfor, er der sat hak i ”Sæt part som involveret part”, og 

disse skal sættes som modtager på den generede e-mailakt (en e-mailakt pr. part). 

 

Figur 20: Nye e-mailakter under sagen 

E-mailakterne genereres og lægges automatisk på samme sag. Hver akt indeholder 

en kopi af det vedhæftede dokument. Herefter kan hver enkelt akt sendes til de 

respektive modtagere. 

Partstyper 

Parter kan tildeles specifikke partstyper. For hver partstype eksisterer der 

tilsvarende flettefelter således, at der kan refereres direkte til forskellige partstyper 

i skabelonerne.  

Parter tildeles partstyper i sagsvinduet. Er en part tildelt en partstype, flettes med 

de respektive partstypefeltkoder.  

For en nærmere beskrivelse af partstyper henvises til manualen ”F2 Partstyper” 

 

Figur 21: Emails genereret pr part 

Håndtering af partstyper i F2, se tilkøbsmodul F2 Partstyper-Brugermanual for mere 

information. 

Partstyper 
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Konfigurerbare flettekoder 

Visse flettekoder kan konfigureres således, at de gengiver informationen i det 

format, der ønskes. 

Et eksempel på denne type flettekoder er datofelter. Ønskes en akts brevdato 

flettet til et dokument, er flettekoden $dossier_letterdate$. Som standard er 

formatet på datovisningen konfigureret til at vise dd-mm-yyyy. 

Håndtering af konfigurerbare flettekoder skal afstemmes med den konkrete 

flettemaskine i F2. 

Ønskes der en anden visning, kan dette gøres ved at indsætte den ønskede visning 

i flettekoden således: 

$dossier_letterdate.date(“MM-dd-yyyy”)$ 

Præcise specifikationer for opsætningsmuligheder angående datovisning kan findes 

på: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx 

Udtræk af eksisterende flettefelter 

Under tid kan der ske ændringer og tilføjelser af de felter, som anvendes i F2 

(databasen). Det er derfor relevant, at der periodisk bliver foretaget et udtræk af 

tilgængelige flettefelter. 

Et sådant flettekodeudtræk genereres på samme måde som de brevudtræk, der er 

beskrevet i denne manual. 

Der etableres en Word-skabelon alene med flettekoden: 

$all_keys$ 

Bemærk: Skabelonen må ikke indeholde andre flettefelter.  

Når denne skabelon vedhæftes en akt, genereres der en liste over alle tilgængelige 

flettekoder i F2 på det tidspunkt dokumentet blev genereret.  

Det kan til tider være lidt vanskeligt at identificere nøjagtigt den flettekode, der 

ønskes brugt. Det anbefales derfor, at der udfyldes så mange metadata på den 

pågældende akt og sag som muligt før, dokumentet genereres, da informationerne 

i disse felter vil vises på de respektive flettekodelinjer. 

Følgende er et uddrag af et sådan udtræk. Det med fed viser data som er udfyldt i 

metadatafelter: 

case_responsible_0_sendbyemail: 

dossier_sender_0_mailserveraccountid_org: 

dossier_responsible_0_nameandemail_org:Anders Andersen 

(Anders.A@cbrain.com) 

dossier_approvedandreturned: 

dossier_responsible_0_initials: 

mergeparty_mailserveraccountid:$mergeparty_mailserveraccountid$ 

dossier_responsible_0_type_org:CaseWorker 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx
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dossier_dossierondesktop:True 

dossier_requisitiondeadline: 

dossier_responsible_0_longname:Anders Andersen 

dossier_sender_0_dossierread_org: 

case_lastupdatedbyusername:Anders Andersen 

dossier_sender_0_dossierreadbyuserorg: 

dossier_createdbyuserid:637864 

dossier_introducedepname: 

mergeparty_updatedbyname:$mergeparty_updatedbyname$ 

mergeparty_activelocation:$mergeparty_activelocation$ 

dossier_dossiertype:DraftDossier 

case_responsible_0_postalcode_org:  
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Bilag A: Flettefelter 

Eksempler på flettefelter 

Nedenstående tabel viser udvalgte flettefelter fra akten som er anvendt i 

manualens eksempler. Hvert af feltnavnene i kolonnen ”Feltnavn” skal prefixes med 

dossier, som henviser til ”Akten”. Kolonnen ”Fulde feltnavn” viser, hvordan 

feltnavnet er prefixet med akttypen. Kolonnen ”Værdi” viser, hvordan feltet 

refereres, hvis der benyttes dollarfletning. 

Metadatafelt Fulde feltnavn Værdi 

Adgang dossier_accesstype $dossier_accesstype$ 

Akttype dossier_documnenttype $dossier_documnenttype$ 

Ansvarlig dossier_responsiblename $dossier_responsiblename$ 

Bcc dossier_bccreceivernames $dossier_bccreceivernames$ 

Brevdato dossier_letterdate $dossier_letterdate$ 

Cc dossier_ccreceivernames $dossier_ccreceivernames$ 

CPR/CVR nr. dossier_cprnumber $dossier_cprnumber$ 

Egen frist dossier_mydeadline $dossier_mydeadline$ 

Emneord dossier_keywords $dossier_keywords$ 

Erindringsdato dossier_reminddate $dossier_reminddate$ 

Flag dossier_myflag $dossier_myflag$ 

Fra dossier_sendername $dossier_sendername$ 

Frist dossier_deadline $dossier_deadline$ 

Id. Nr dossier_documentnumber $dossier_documentnumber$ 

Journaliseret dossier_isjournalized $dossier_isjournalized$ 

Låst dossier_locked $dossier_locked$ 

Modtaget dato dossier_mailreceiveddate $dossier_mailreceiveddate$ 

Oprettet af dossier_createdbyusernam

e 

$dossier_createdbyusername$ 

Oprettet dato dossier_createddate $dossier_createddate$ 
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Metadatafelt Fulde feltnavn Værdi 

Personlig 

styring 

dossier_caseworker $dossier_caseworker$ 

Sagshjælp dossier_casehelp $dossier_casehelp$ 

Status dossier_status $dossier_status$ 

Tidligere 

sagsnr. 

dossier_previouscasenumb

er 

$dossier_previouscasenumber$ 

Til dossier_receivernames $dossier_receivernames$ 

Titel dossier_title $dossier_title$ 

Undefined  $dossier_undefined$ 

Flettefelter fra sag 

Nedenstående tabel viser udvalgte flettefelter fra akten som er anvendt i 

manualens eksempler. Hvert af feltnavnene i kolonnen ”Feltnavn” prefixes med 

case_. Kolonnen ”Fulde feltnavn” viser, hvordan feltnavnet prefixes med case_. 

Kolonnen ”Værdi” viser, hvordan feltet refereres, hvis der benyttes dollarfletning. 

Metadatafelt Fulde feltnavn Værdi 

Sagstitel case_title $case_title$ 

Sagsnummer case_f2casenumber $case_f2casenumber$ 

Frist case_deadline $case_deadline$ 

Suppl.sagsbeh. case_supplcaseworkers_0_

name 

$case_supplcaseworkers_0_

name$ 

Suppl.sagsbeh. case_supplcaseworkers_1_

name 

$case_supplcaseworkers_1_

name$ 

Emneord case_keywords $case_keywords$ 

Status case_status $case_status$ 

Tidligere 

sagsnummer 

case_previouscasenumber $case_previouscasenumber$ 

CPR/CVR 

nummer 

case_cprcvrnumber $case_cprcvrnumber$ 

Ansvarlig case_responsiblename $case_responsiblename$ 

Statuskode case_progresscode $case_progresscode$ 
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Bilag B: Frasevarianter 

Den variantstyrede frasefletning i F2 sagsforløb defineres tre steder: 

1. I sagsforløbets guide.xml 

2. ved navngivning af frasernes varianter i frasearkivet 

3. Ved at indsætte den korrekte frase-nøgle i skabelonerne. 

Sagsforløb 

Sagsforløbets guide.xml bærer det meste af funktionaliteten. Dvs. det er her, at 

betingelserne for de respektive varianter defineres. Disse betingelser kan defineres 

ud fra et eller flere af sagsforløbets metadata, f.eks. om der er tale om en mand 

eller dame, om vedkommende er fyldt 18 osv. 

I eksemplet med følgebrevet er der indsat følgende varianter i guide.xml’en: 

 

Figur 22: Varianter i guide.xml 

Frasearkiv 

I frasearkivet defineres indholdet af frasevarianterne. 

Bemærk: Der kan defineres en default frase, som altså indsættes, når ingen af 

varianterne er opfyldt.  

Dette kunne eksempelvis være: 

Bevillingstype: 

$start_<bevtype% separation>$ 

separation 

$end_<bevtype% separation>$ 
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$start_<bevtype >$ 

skilsmisse 

$end_< bevtype >$ 

I ovenstående eksempel vil frasen ”skilsmisse” blive indsat i alle de tilfælde 

varianten, ”separation”, ikke er gældende. 

Skabelon 

I skabelonerne indsættes blot frasens navn uden at tage højde for diverse 

varianter. Varianterne bliver evalueret i forhold til den specifikke frase og 

varianterne i frasearkivet, så derfor er varianterne ikke nødvendige i selve 

skabelonen. Dermed kan der tilføjes nye varianter og ændres i eksisterende 

varianter uden at ændre i selve skabelonen, men blot opdatere frasearkivet og evt. 

sagsforløbet. 

Det kunne f.eks. se således ud i følgebrevet: 

 

Figur 23: Eksempel på følgebrev 

  



 

Side 28 af 28 

Figurliste 

Figur 1: Fletteoversigt .................................................................................... 6 

Figur 2: Adgang til skabeloner fra hovedvinduet ................................................ 7 

Figur 3: Se og opret skabeloner ....................................................................... 7 

Figur 4: Tilføje ny skabelon til  skabelonoversigt ................................................ 8 

Figur 5: Vedlæg fra skabelon i aktvinduet ......................................................... 8 

Figur 6: Akten er ændret ................................................................................ 8 

Figur 7: Brevskabelon med visning af flettefelter til én part ............................... 10 

Figur 8: Genereret brev til én part via brevskabelon med flettefelter .................. 11 

Figur 9: Frasearkiv ....................................................................................... 14 

Figur 10: Brevskabelon med visning af frase- og flettefelter .............................. 14 

Figur 11: Genereret brev til part via brevskabelon med frase- og flettefelter ....... 15 

Figur 12: Egenskaber for brugerprivelegie ...................................................... 16 

Figur 13: Menupunkt Server Stifinder ............................................................. 16 

Figur 14: Mappen ”FraseArkive” i ”Server Stifinder” ......................................... 17 

Figur 15: Eksempel på parter i feltet ”Sagens parter” ....................................... 18 

Figur 16: Brevskabelon med flettefelter til flere parter på en gang ..................... 19 

Figur 17: Tilføj skabelon til akt ...................................................................... 20 

Figur 18: Flet til sagsparter ........................................................................... 20 

Figur 19: Vælg sagsparter ............................................................................ 20 

Figur 20: Nye e-mailakter under sagen........................................................... 21 

Figur 21: Emails genereret pr part ................................................................. 21 

Figur 22: Varianter i guide.xml ...................................................................... 26 

Figur 23: Eksempel på følgebrev.................................................................... 27 

 


