
Version 5.0.0.61541  30.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2  

Godkendelser 

Version 5.0 

  



 

Side 2 af 25 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Læsevejledning ............................................................................................. 3 

Introduktion til F2 Godkendelser ...................................................................... 4 

Oversigt over aktive godkendelser i F2 Desktop ................................................. 5 

Godkendelsesvinduets opbygning .................................................................... 7 

Godkendelsens opbygning ............................................................................ 7 

Godkendelsens menupunkter ....................................................................... 7 

Oprettelse af et godkendelsesflow .................................................................. 10 

Skridt 1: Opret en godkendelse .................................................................. 10 

Skridt 2: Vælg godkendelsesskabelon .......................................................... 10 

Slet en godkendelsesskabelon ................................................................. 12 

Skridt 3: Opsæt godkendelsesforløb ............................................................ 12 

Skridt 4: Gem som godkendelsesskabelon ................................................... 13 

Godkendelsesoverblik ............................................................................. 14 

Godkendelsesredskaber .......................................................................... 15 

Abonnementer ....................................................................................... 16 

Skridt 5: Start og ændre godkendelsen ....................................................... 16 

Skridt 6: Modtag en godkendelse ................................................................ 17 

Skridt 7: Godkend og returner .................................................................... 18 

Skridt 8: En godkendelse returneres ........................................................... 19 

Handlinger for kopi-modtager ..................................................................... 20 

Skridt 9: Afslut godkendelse ....................................................................... 21 

Preview-muligheder .................................................................................. 22 

Godkendelseshistorik og versionsstyring ...................................................... 22 

Godkend via F2 Manager............................................................................ 23 

Figurliste .................................................................................................... 25 

 



 

Side 3 af 25 

 

 Læsevejledning  

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

Godkendelser. Foruden en kort introduktion til F2-modulet 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 Godkendelser  

Muligheden for at oprette en godkendelse i F2 skal imødekomme behovet for at 

oprette og gennemføre godkendelser af produceret materiale. Scenarierne kan 

variere organisationer imellem, men F2 Godkendelser er et modul til hurtigt og 

effektivt dels at få kvalitetssikret igangværende arbejde og dels sikre, at en given 

formel godkendelsesproces overholdes.  

F2 Godkendelser anvendes i de tilfælde, hvor organisationen har behov for, at én 

eller flere personer godkender en arbejdsopgave eksempelvis en dagsorden til et 

møde, et svar til en borger eller til en myndighed, interne retningslinjer etc.  

Alle i organisationen har som udgangspunkt mulighed for at igangsætte en 

godkendelse, definere hvem der skal godkende det vedlagte materiale og fristen for 

godkendelsen. 

En godkendelse aktiveres via en given akt. 

F2 Godkendelser indeholder samme funktionalitet som cBrain modulet ”F2 

Forelæggelse”. Brugere af F2 Forelæggelse vil konstatere, at F2 Godkendelser er 

væsentligt mere fleksibel både i håndtering og funktionalitet. 

Denne manual har til formål at give læseren en indføring i håndtering af F2 

Godkendelser og dennes anvendelsesmuligheder. 

Et godkendelsesforløb har, som udgangspunkt, to primære roller: 

 Den ansvarlige: Den person som initierer godkendelsen.  

 Godkender: En eller flere personer som skal godkende det fremsendte 

materiale.  

Den ansvarlige notificeres undervejs løbende omkring de godkendelseshandlinger, 

der foretages på godkendelsen. Det skal bemærkes, at denne rolle kan overtages af 

en anden person undervejs i forløbet.  

En godkender er tilknyttet et trin i godkendelsesforløbet og kan foretage følgende 

godkendelseshandlinger: 

 Godkende. 

 Returnere herunder godkende betinget. 

Der kan tilknyttes kommentarer og som godkender dirigeres godkendelsens forløb 

efter en returnering eller betinget godkendelse til den ansvarlige og dennes 

opdatering.  

Alle godkendelser består af en række godkendelsestrin. Hvor mange trin en 

godkendelse indeholder, bestemmes ud fra det aktuelle behov, som en given type 

godkendelse kræver. Typer af godkendelser kan gemmes som 

godkendelsesskabeloner. 
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 Oversigt over aktive godkendelser i 
F2 Desktop 

Som udgangspunkt installeres F2 med en standardsøgning i F2s hovedvindue ved 

navn ”Godkendelser”.  

 

Figur 1: Godkendelser 

Ved klik på Godkendelser ses en oversigt over igangværende godkendelser i 

organisationen, dvs. godkendelser som har forladt den ansvarlige sagsbehandler og 

endnu ikke er afsluttet.  

 

 

Figur 2: Godkendelsesoversigt  

Ovenstående skærmbillede viser standardsøgningen ”Godkendelser”.  

Ved klik på Vis søgefelter og herefter klik på Godkendelsesforløb vises en 

række søgefelter, som bruges til at fremsøge fx: 

 Mine aktive godkendelser 

 Mine afsluttede godkendelser 

Bemærk: For at få vist godkendelsesforløbet for de enkelte godkendelser skal 

kolonnen ”Fremdrift” være koblet på oversigten som i figur 1.  

 

Klik på Godkendelser 

for at se 

organisationens 

igangværende 
godkendelser  

Status Godkendelsesforløb 

Kolonnen Fremdrift 
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 Alle godkendelser som jeg er/har været ansvarlig for 

 Godkendelsestyper 

De fremsøgte godkendelser kan herefter gemmes som private søgninger ved klik på 

Gem. For yderligere information om, hvordan søgninger gennemføres og gemmes i 

F2, se F2 Desktop- Funktionsbeskrivelse. 

 

Figur 3: Søgegruppen Godkendelsesforløb  

  

Mulige søgefelter Vis søgefelter til godkendelse 
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 Godkendelsesvinduets opbygning 

Når en godkendelse etableres, sker dette via aktens menupunkt Ny godkendelse. 

Klikkes der på dette menupunkt etableres der en ny fane ”Godkendelse” øverst i 

aktens hovedvindue se figuren under ”Opret en godkendelse”. 

Godkendelsens opbygning 

Hovedvinduet for godkendelsen ser ud som vist nedenfor 

 

Figur 4: Godkendelsens hovedvindue 

Godkendelsens menupunkter 

 

 

Klik på Ret for at sætte godkendelsesvinduet i rette 

mode 

 
Når godkendeslen opdateres, vil det at trykke på 

Fortryd slette sidste tilføjelser. Dette er kun indtil 

der trykkes Gem, herefter vil fortryd være inaktiv  

 
Når der arbejdes i en godkendelse kan det til tider 

være relevant at trykke på Opdater for at få 

godkendelsen opdateret 

 
Også i godkendelses modulet er det muligt at få 

printet eller etableret en Pdf af den aktuelle 

godkendelse 

 
Godkendelseshistorikken viser hele forløbet af hvad 

der sker på godkendelsesakten, når der sker: 

 Opdateringer på akten 

 Opdateringer på bilag 

 Tilføjelser af nye bilag 

 
Personer som ikke er direkte involveret i en given 

godkendelse, kan tilføjes som abonnenter. En 

abonnent notificeres når en godkendelse er 

undervejs på ruten 
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Den ansvarlige for godkendelsen kan annullere 

godkendelsen ved at trykke på Annuller. Herefter 

kan der foretages ændringer i godkendelsen, 

herunder ændring af deltagere 

 
Med de nødvendige rettigheder, kan en godkendelse 

slettes 

 
Status feltet fortæller de involverede hvad status er 

processen. Under udarbejdelse betyder, at den 

endnu ikke er lagt på ruten 

 
Her angives fristen for hvornår godkendelsen skal 

være endeligt godkendt, dette kan også ske med 

klokkeslet 

 
Ønsker den ansvarlige at indikere at denne 

godkendelse Haster, sættes der hak i dette felt. Der 

kan søges på dette felt 

 

Beskrivelsesfeltet bruges til at beskrive hvad 

godkendelsen handler om. Alle involverede kan se 

denne beskrivelse 

 

Afhængig af F2 opsætning kan typer af godkendelser 

etableres, og disse kan der vælges imellem i 

forbindelse med etablering af den enkelte 

godkendelse 

 

Her vises hvem der har ansvaret for godkendelsen 

(de første initialer på oversigten), hvor godkendelse 

aktuelt ligger (mørke blåt) og hvor den endnu skal 

hen (grå). Initialerne hentes fra partsregistret. 

 

 

Hvert trin i godkendelsen har en række 

metadata som skal/kan udfyldes. 

Trinnet skal have en part, som kan 

hentes i partsregistret 

Kan udfyldes: 

 Frist: Er den frist som den 

ansvarlige giver godkenderen 

 Begrænset synlighed: Sættes der 

hak heri, vil godkender på det 

aktuelle trin ikke se godkendelsen 

før det er godkenders tur til at 

godkende. 

 Status: Udfyldes automatisk og 

viser hvor langt godkendelsen er i 
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forløbet 

 Kopi til: Ønskes at en anden person 

end den der skal godkende får 

godkendelsen i sin indbakke, 

påføres parten i dette felt. Denne 

part kan ikke godkend, men har 

mulighed for at kommentere 

godkendelsen, i tidsrummet frem til 

godkender på trinnet har godkendt. 

 

Der kan tilføjes et ubegrænset antal 

godkendere på hvert trin af en 

godkendelse, ved at klikke på Tilføj 

godkender 

 
Der kan tilføjes et ubegrænset antal trin 

af godkendere ved at klikke på Tilføj 

trin. 
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 Oprettelse af et godkendelsesflow 

 

På de efterfølgende sider beskrives skridt for skridt hvordan en godkendelse 

etableres, hvordan den håndteres i hele godkendelsesforløbet og hvordan 

godkendelsen afsluttes. 

Skridt 1: Opret en godkendelse 

Et godkendelsesflow etableres via akten. Åben derfor en eksisterende akt eller klik 

på Ny akt for at oprette en ny akt. 

I aktvinduets bånd, klikkes der på Ny godkendelse, og akten får tilføjet et 

godkendelsesfaneblad. 

 

Figur 5: Oprettelse af godkendelse  

Skridt 2: Vælg godkendelsesskabelon 

Ved klik på fanen Godkendelse åbner skabelonbilledet for selve oprettelsen af en 

godkendelse. 

Der vælges én af følgende: 

 Nyt tomt godkendelsesforløb 

 En personlig skabelon (se her) 

 En delt skabelon, som er tilgængelig for hele organisationen (opsættes af 

Kundens administrator) 

I nedenstående eksempel vælges Nyt tomt godkendelsesforløb og herefter 

klikkes der på OK. 

Ny fane Ny godkendelse 
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Figur 6: Valg af godkendelsesskabelon  

Hovedvinduet for godkendelsesforløbet åbner (se figuren nedenfor), og de 

grundlæggende metadata for godkendelsen udfyldes: 

 Frist for godkendelsen angives med dato og klokkeslæt. 

 Hvis godkendelsen haster, sættes der flueben i feltet Haster. 

 I feltet ”Beskrivelse” angives en kort forklaring til, hvad denne godkendelse 

handler om. Alle godkendere og kopi-modtagere på godkendelsen, ser 

denne beskrivelse. 

 Feltet ”Type” er en drop-down menu, hvor der kan vælges mellem et antal 

foruddefinerede valgmuligheder (afhængigt af den enkelte opsætning) i 

eksemplet her kan der vælges mellem:  

 Til orientering 

 Til godkendelse 

 Til beslutning 

Ved brug af disse felter, angives formålet med godkendelsen.  

 

Figur 7: Godkendelsens metadata udfyldes  

Personlige 

skabeloner 

Beskrivelse tilføjes Godkendelsestype vælges Haster Fastlæggelse af frist 
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Slet en godkendelsesskabelon  

En bruger i F2 kan til enhver tid slette sine egne godkendelsesskabeloner. Det 

gøres ved at åbne fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet. Dernæst klikkes på 

skabeloner, og en drop down-menu åbner. I menuen klikkes på 

Godkendelsesskabeloner, og en dialog åbner.  

  

Figur 8: Åben godkendelsesskabeloner 

For at slette én eller flere godkendelsesskabeloner markeres de relevante 

godkendelsesskabeloner i dialogen, og der klikkes på Slet.  

 

Figur 9: Slet godkendelsesskabelon 

Godkendelsesskabelonen er nu slettet.  

Skridt 3: Opsæt godkendelsesforløb 

Der er ingen begrænsning for hvor mange trin en godkendelse kan bestå af. Dette 

bestemmes af personen, der opsætter godkendelsen. Et yderligere 

godkendelsestrin tilføjes ved at klikke på Tilføj trin.  

Godkender på et trin påføres enten ved at skrive personens navn i feltet 

”Godkender” eller ved at søge personen frem i F2s partsregister. Dette gøres ved at 

klikke på ikonet i feltet ”Godkender”. 

På hvert godkendelsestrin kan der sættes flueben i ”Begrænset synlighed”. Dette 

flueben medfører, at en godkender i flowet ikke ser godkendelsen, før 

godkendelsen når den pågældende godkenders trin. 

Godkendere kan tildeles en frist, hvilket gøres i højre side på det aktuelle trin. 

Herved kan der gives godkender på hvert enkelt trin en individuel frist, som kan 

være med til at sikre overholdelse af den endelige godkendelsesfrist. 
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På hvert godkendelsestrin kan flere godkendere tilføjes. Dette gøres ved at klikke 

på Tilføj godkender i højre side af godkendelsestrinnet (ikonet). 

Mere end én godkender på et givent trin kan være aktuelt i de tilfælde, hvor der er 

behov for, at flere personer på samme niveau skal godkende det fremsendte 

materiale. 

Godkendere på samme trin modtager godkendelsen samtidigt og først når alle 

godkendere på dette trin har godkendt materialet, videregives forløbet til næste 

trin i godkendelsesforløbet. 

I feltet ”Kopi til” under hver godkender, kan den ansvarlige tilføje en person, der 

skal modtage en kopi af godkendelsen. Personen orienteres om den aktuelle 

godkendelse, og kan skrive en kommentar og markere godkendelsen som set. 

I forbindelse med opsætning af en godkendelse kan den ansvarlige slette 

godkendere igen.  

Vil den ansvarlige fjerne en godkender, klikker den ansvarlige på x’et, der er på 

samme linje, som godkenderen er angivet.  

Vil den ansvarlige fjerne selve trinnet fra godkendelsen, klikker den ansvarlige på 

x’et ved siden af frist-feltet. 

Figur 10: Opsætning af godkendelsesforløb 

Skridt 4: Gem som godkendelsesskabelon 

Når de nødvendige trin er tilføjet i godkendelsen, klikker den ansvarlige på Gem 

øverst i godkendelsesvinduets bånd. 

Fjern godkender fra 
trin 

Tilføj 

navn 

Synlig-
hed 

Angiv 

frist 

Flere 

godkeder 
på samme 
trin 

Tilføj 

navn 

Tilføj nyt trin 

Fjern 
godkendels
es-trin 
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Hvis opsætningen af godkendelsesforløbet skal anvendes mere end én gang, 

gemmes det som en skabelon ved at klikke på pilen ned på Gem-ikonet. I drop 

down-menuen klikkes der på Gem som skabelon,  

 

Figur 11: Gem som skabelon 

hvorefter skabelonen navngives, og der klikkes på OK.  

 

Figur 12: Navngiv de ønskede skabelon 

Skabelonen er nu gemt som en personlig skabelon. 

Godkendelsesoverblik 

Inden godkendelsen startes kan den ansvarlige skrive en bemærkning i 

bemærkningsfeltet til godkendelsen. Alle godkendere ser denne bemærkning, som 

blandt andet anvendes til at forklare, hvad godkendelsen handler om. 

Til venstre på godkendelsen er der en grafisk fremstilling af godkendelsens forløb 

med de enkelte godkenders initialer . Den blå farve indikerer på 

hvilket trin, godkendelsen er, og initialerne viser, hvem godkenderne er.  

Hvis der ønskes yderligere information om det enkelte trin fås et overblik ved at 

klikke på pil ned yderst til højre på hvert enkelt trin. 

Gem som skabelon 
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Figur 13: Godkendelsesoversigt 

Håndtering af initialer, som vises dels på godkendelsesoversigten og dels i 

listevinduet over samtlige igangværende godkendelser, vedligeholdes i 

partsregistret. 

Er der ikke angivet initialer i partsregistret, benyttes første bogstav i hvert af 

brugerens for-, mellem- og efternavne. 

Godkendelsesredskaber  

I godkendelsesvinduets bånd er en række værktøjer placeret. De er specifikke for 

netop godkendelsesforløbet og beskrives kort nedenfor. 

 

Figur 14: Godkendelsesvinduets bånd 

 Eksporter som PDF: Hvis godkendelsesforløbet skal eksporteres som en 

pdf-fil. 

 Godkendelseshistorik: Her kan alle involverede se status på 

godkendelsen. 

 Abonnementer: Her tilføjes personer, der notificeres, når en 

godkendelseshandling udføres. 

 Annuller: Skal en godkendelse standes midlertidigt, klikkes her. 

Godkendelsen slettes dog ikke og kan genoptages på et senere tidspunkt. 

 Slet: Hvis et godkendelsesforløb skal slettes, klikkes her. 

Grafisk 
fremstilling 

Tilføj 

bemærkning 

Se mere 

information 
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Abonnementer 

En person gøres til abonnent ved at klikke på Abonnementer og Tilføj. Herefter 

vælges en enkelt person eller relevante personer fra partsregisteret. Når valget er 

foretaget, klikkes der på OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Abonnementer  

Skridt 5: Start og ændre godkendelsen 

Når den ansvarlige er klar til at igangsætte godkendelsesforløbet, klikkes der på 

Start. 

 

Figur 16: Start godkendelsesforløb 

Godkendelse 
startes 

Tilføj abonnement 

Skriv navn Bekræft/fortryd 

Partsregister 
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Godkendelsesforløbet er nu igangsat og godkendelsen dukker op i den første 

godkenders indbakke. Ud fra navnet på den ansvarlige fremgår det, hvornår 

godkendelsesforløbet er startet og hvilken kommentar personen har tilknyttet.  

På godkendelsen ses det trin hvor godkendelsen befinder sig: Nuværende 

godkender. I den lille graf i midten på godkendelsen er den nuværende 

godkenders initialer fremhævet med en mørkere blå farve  Idet 

godkendelsesforløbet er igangsat, er det ikke længere muligt at slette 

godkendelsen. Det er derfor ikke muligt at klikke på Slet godkendelsen. 

Den ansvarlige har imidlertid fortsat mulighed for at klikke på Ret 

godkendelsesforløb. Det er dog kun muligt, at rette forløbet for fremtidige 

godkendere. 

Den ansvarlige trækker godkendelsen tilbage ved at klikke på den blå pil .  

 

Figur 177: Ændr godkendelsesforløb 

Skridt 6: Modtag en godkendelse 

Godkender på det aktuelle trin modtager en notifikation om godkendelsen i sin 

indbakke. Holdes musemarkøren over godkendelsesikonet , fremgår det: 

 Hvem der har oprettet godkendelsen. 

 Hvornår godkendelsen er oprettet. 

 Hvilket trin godkendelsen er nået til. 

 Hvem der afventes godkendelse fra. 

Den grønne farve på godkendelsesikonet betyder, at der er mere end syv 

dage til godkendelsens frist udløber:   

Er ikonet gult, er der under syv dage til godkendelsens frist:   

Ret godkendelsesforløb 

Tilbagetrækning af 

godkendelse 

Nuværende godkender 
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Er ikonet rødt, er godkendelsens frist overskredet:  

Når godkenderen dobbeltklikker på godkendelsesakten, åbner akten. Vedhæftede 

filer og generel metadata fremgår på akten.  

Ved at klikke på fanen Godkendelse øverst på akten, får godkender adgang til 

selve godkendelsen.  

Skridt 7: Godkend og returner 

Godkender håndterer den aktuelle godkendelse ved klik på Godkend eller 

Returner.  

Godkenderen godkender den aktuelle godkendelse ved klik på Godkend. Inden der 

klikkes på Godkend, kan der tilføjes en bemærkning i bemærkningsfeltet. Denne 

bemærkning bliver først synlig for andre i godkendelsesflowet efter, at der klikket 

på Godkend. Herefter er godkendelsen nu tilgængelig på det efterfølgende 

godkendelsestrin.  

Kan godkender ikke godkende den fremsendte godkendelse, klikker godkender på 

Returner. Herefter fremkommer følgende valgmuligheder for 

godkender: 

 Hvem skal godkendelsen returneres til?  

 Hvordan skal det videre forløb for godkendelse være efter returnering? 

I feltet ”Returner til” vælges hvilket trin, godkendelsen skal returneres til. Et hvilket 

som helst trin forud for ens eget trin kan vælges. 

 

Figur 18: Returner godkendelse 

I feltet ”Anbefaling om videre forløb” vælges, hvordan forløbet skal håndteres 

fremadrettet efter returnering: 

Godkend/ 
Returner 

Bemærkning 

Returner til 

Det videre forløb 

Returner 
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Alle – Fornyet godkendelse på alle mellemliggende trin: Vælges 

denne, startes godkendelsesforløbet forfra og skal igennem alle 

godkendelsestrin igen. 

Mig – Godkendelse genoptages hos mig: Vælges denne, springes de 

godkendelsestrin over, der går forud for den aktuelle godkenders eget trin. 

Næste – Jeg godkender betinget og godkendelse genoptages efter 

mig: Vælges denne, genoptages godkendelsesforløbet efter den aktuelles 

godkenders trin. Hvis trinnet er det sidste i forløbet, opnår godkendelsen 

status som endelig godkendt. 

Ved returnering kan godkenderen tilknytte en bemærkning, der indikerer, hvorfor 

godkendelsen returneres, og hvad der skal ændres. Denne bemærkning bliver dog 

først synlig for alle andre (undtagen personer som har ”på vegne af”) efter, at 

godkender har klikket på Returner. 

Skridt 8: En godkendelse returneres 

Godkendelsen er nu returneret til den ansvarlige for godkendelsen. I den 

ansvarliges indbakke fremgår godkendelsen med en returpil i godkendelsesikonet, 

der indikerer, at godkendelsen er returneret. 

Den ansvarlige dobbeltklikker på akten og klikker herefter på Godkendelse. Her 

kan den ansvarlige se, at andet trin Afventer revidering og der er en kommentar 

om, hvad der skal redigeres. 

I feltet ”Næste godkender” ser den ansvarlige, at det anbefales, at næste 

godkender er godkendere på trin 2. Den ansvarlige kan dog vælge et trin før det 

foreslåede trin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Genoptag godkendelse 

Kommentar fra 
godkender 

Valg af nyt godkendelsestrin 

Afventer godkendelse 

Genoptag 
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Når de nødvendige rettelser er foretaget, klikker den ansvarlige på Genoptag og 

godkendelsesforløbet igangsættes igen.  

Godkendelsen sendes direkte til godkender på trin 2 som anbefalet, og godkender 

på trin 1 springes derfor over. 

Godkender på trin 2 modtager det tilrettede dokument og klikker igen på Returner 

eller Godkend.  

Handlinger for kopi-modtager 

Indtil det pågældende trin (trin 2) er godkendt, kan Kopi-modtager åbne 

godkendelsen og skrive en bemærkning i bemærkningsfeltet samt markere 

godkendelsen som set. Se nedenfor. 

 

 

Figur 20: Mulig handling for kopi-modtager 

Kopi-modtageren kan gøre følgende: 

 Gem bemærkning: Gem som kladde. 

 Gem og marker som set: Officiel set med eventuel kommentar. 

 Gem, se og informer ansvarlig: Officielt set med eventuel kommentar og 

informer den ansvarlige om at godkendelsen er kommenteret og set af 

vedkommende. 

Når ovennævnte handling er foretaget, vises et ”øje”-symbol til venstre for navnet 

på kopi-modtageren. Ved højreklik på kopi-modtagerens navn og herefter på Set 

detaljer, fremkommer nedennævnte dialog boks.  

Kopi-modtager 
Victor Jensen 

Kommentar fra 

kopi-modtager 

Kopi-modtagers 
valgmuligheder 
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Figur 21: Højreklik for at få tilgang til ”Set detaljer”  

En dialogboks åbner med detaljerne hvem, hvornår og bemærkning for set-

markeringen. 

 

Figur 22: Dialog til at se eventuelle kommentarer fra Kopi-modtager 

Er godkender på sidste trin tilfreds med det forelagte, klikker godkender på 

Godkend, og godkendelsesforløbet er afsluttet. 

Skridt 9: Afslut godkendelse 

Den ansvarlige kan nu i sin indbakke se, at godkendelsen er afsluttet. Det fremgår 

af, at godkendelsesikonet har fået et lille grønt flueben: . 

”Set” detaljer 

Øjet indikerer at ”Kopi til” har set godkendelsen 
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Holdes musemarkøren henover godkendelsesikonet, fremgår det, at godkendelsen 

er afsluttet og endelig godkendt. 

Preview-muligheder 

Som nævnt indledningsvis ses samtlige igangværende godkendelser, som man må 

se, ved at klikke på Godkendelser i listevisningen i hovedvinduet. 

Ved at klikke en enkelt gang på en godkendelse fås et preview af 

godkendelsesakten. Klikkes der herefter på Godkendelse, ses historikken for den 

pågældende godkendelse. 

 

 

Figur 23: Preview af en godkendelse 

Godkendelseshistorik og versionsstyring 

Ved at klikke på Godkendelseshistorik i godkendelsesvinduets bånd fås et 

overblik over godkendelsesforløbet i en drop down-menu. For hver handling, der er 

foretaget i forløbet, er der en linje, der viser dato, klokkeslæt og forløb. Den blå 

markering viser godkendelsesforløbets afvikling: 

Af godkendelseshistorikkens trin 1 fremgår, at godkender er PEP (blå markering). I 

højre side ses eventuelle aktbilag, der er tilføjet godkendelsen.  

Klik på Godkendelse 

for at se historik 
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Figur 24: Godkendelseshistorik 

Som F2 bruger har man i sin opsætning mulighed for at vælge, at der automatisk 

genereres en ny version, hvis en anden end den ansvarlige foretager ændringer i 

akten/dokumentet. Det betyder, at en nye versioner af dokument og akt genereres 

hver gang, at et dokument opdateres.  

Det samme er tilfældet med akten. Når akten oprettes, og der skrives i denne, er 

aktversionen på godkendelsen første gang (2/2). I det benyttede eksempel ses 

også det vedlagte dokumentet til akten ”Bilag til sagsvurdering”. 

Godkendelseshistorikken giver et godt overblik over godkendelsesforløbet, og det er 

let at se de forskellige versioner af godkendelsen, og hvordan dokumenterne har 

ændret sig. For at se den første version af akten, vælges trin 1 i forløbet. Det er 

muligt at åbne dokumenterne og se disse i deres oprindelige version.  

Skal den endelige version ses, vælges den sidste handling i forløbet. Dokumenterne 

kan bladres igennem for at se, hvordan de er ændret fra den oprindelige til den 

endelige version.  

Godkend via F2 Manager 

Hvis den endelige godkender foretager håndteringen af godkendelsen via sin iPad i 

F2 Manager, gøres dette ved enten at trykke på Godkend eller Returner. 

I det øjeblik at godkenders iPad igen tilgår F2 via nettet, returneres godkendelsen 

til den ansvarlige, og samtidigt vil akten, hvorpå godkendelsen ligger, få logget et 

tidsstempel. Dette tidsstempel findes under de avancerede felter på akten ved klik 

på linket ”Historik”.  

Tidsstemplet viser tidspunktet for, hvornår iPad’en igen er tilkoblet et net, og ikke 

det tidspunkt hvornår godkender har godkendt eller returneret godkendelsen, hvis 

iPad’en var tilkoblet nettet på godkendelsestidspunktet. 

Godkendelseshistorik 
Godkendelses-

handlinger (Akt)dokumentversioner 

Godkender 
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Figur 25: Akthistorik 

For en mere udførlig beskrivelse af hvordan godkendelser håndteres i F2 Manager 

henvises til F2 Manager – Quick guide: Godkendelser.  
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