
Version 5.0.0.61541  30.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F2 

F2 Manager 

        Version 5.0 

  



 

Side 2 af 20 

 

Indholdsfortegnelse 

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

Introduktion til F2 Manager .................................................................................. 4 

F2 Manager ..................................................................................................... 5 

Dagsmappen ................................................................................................... 5 

Kalendervisning ............................................................................................ 5 

Listevisning .................................................................................................. 6 

Mødevisning ................................................................................................. 7 

Vis grupperet ................................................................................................ 9 

Lav personlig annotering ................................................................................ 9 

Dokumentsøgning ....................................................................................... 10 

Vurderinger ................................................................................................ 10 

Godkendelser ................................................................................................ 11 

Forelæggelser ................................................................................................ 14 

Bogmærker ................................................................................................... 15 

Notifikationer ................................................................................................ 17 

Push-notifikationer ...................................................................................... 18 

Figurliste ......................................................................................................... 20 

  



 

Side 3 af 20 

 

Læsevejledning 

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

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 

vil stå i ”citationstegn”. 

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

informationer om en bestemt funktionalitet eller lignende, så vil dokumentets navn stå 

i kursiv.   

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der gør det nemt og hurtigt for 

dig at finde de beskrevne funktionaliteter. Skærmbilleder med streger og tilhørerende 

tekst viser dig, hvor du skal klikke henne i din F2-løsning, mens skærmbilleder med en 

blå firkant udpeger et område med flere funktionaliteter. 

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 Manager 

F2 Manager er en alt-i-en sagsbehandlingssoftware. Den er udviklet med henblik på at 

muliggøre en omstilling til et fuldt digitaliseret arbejdsmiljø.  

Mere specifikt er F2 Manager et modul til F2, der gør det muligt for en bruger at have 

såvel online som offline adgang til sager, møder og godkendelser. Med F2 Manager kan 

en organisation således dele dokumenter via iPad, så medarbejdere kan være til 

rådighed for ledere på farten – alt sammen i et sikkert miljø.  
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F2 Manager  

Der er fem grundlæggende funktioner i F2 Manager:  

1. Dagsmappe 

2. Godkendelser 

3. Forelæggelser 

4. Bogmærker  

5. Notifikationer  

I de nedenstående afsnit beskrives funktionerne i detaljer.  

F2 Manager app’en indeholder desuden en Quick Guide, svarende til illustrationerne i 

denne manual. En bruger kan aktivere F2 Managers Quick Guide ved at trykke på 

Nofikationer , vælge Indstillinger og vælge Vis guide. 

Det er muligt at vælge mellem følgende sprog i F2 Manager; dansk, engelsk eller tysk. 

Som udgangspunkt vil F2 Manager vælge det sprog, som brugerens iPad er 

konfigureret til at køre med.  

Dagsmappen 

Dagsmappen indeholder brugerens dokumenter til møder. Disse er organiseret i en 

kalender- og listevisning.  

Kalendervisning 

Kalendervisningen i dagsmappen viser: 

 Planlagte møder for den valgte dag i kalenderen 

 Aftaler fra brugerens andre kalendere. Disse vises, når brugeren trykker på 

kalendervalgsknappen .  Brugeren skal dog være opmærksom på, at 

tilgængeligheden til denne feature afhænger af den pågældende 

serverkonfiguration. 
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Figur 1: Dagsmappens kalendervisning 

Listevisning 

Listevisningen i dagsmappen viser alle møder. En bruger kan filtrere visningen af 

møder ved at filtrere på:  

 Titel:  

Søg på dagsordenspunkter, møde- eller bilagstitel 

 Mødetype:  

Vælg én eller flere mødetyper 

 Periode: 

Specificér den periode, som mødelisten skal inkludere 
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Figur 2: Dagsmappens listevisning 

Mødevisning 

Dagsmappens mødevisning viser: 

 Dagsorden: 

Visning af det valgte mødes dagsordenspunkter  

 Bilagsliste: 

Visning af liste over bilag som relaterer sig til det valgte dagsordenspunkt  

 Chats relateret til det valgte dagsordenspunkt: 

Brugeren kan se eksisterende chats og tilføje nye chats til det valgte 

dagsordenspunkt.  
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Figur 3: Dagsmappens mødevisning 

Udover Ad hoc møder opererer F2 også med strukturerede møder. Strukturerede 

møder oprettes igennem F2 desktop, og er tilgængelige gennem F2 tilkøbsmodulet F2 

Møder. I modsætning til Ad hoc møder, der automatisk oprettes i forbindelse med at 

en sag  synkroniseres til F2 Manager, er strukturerede møder en mere generel måde at 

oprette og planlægge møder i F2. For en generel gennemgang af F2 Møder henvises til 

F2 Møder – Brugermanual 5.0. 

Der er på dagsordenen for strukturerede møder et hængelås-ikon ud for de enkelte 

dagsordenspunkter, som enten er åbent   eller lukket .  

Er hængelås-ikonet åbent, er dagsordenspunktet og dets bilag ikke endeligt og kan 

stadig redigeres.  

Er hængelås-ikonet lukket, er dagsordenspunktet og dets bilag endeligt og kan derfor 

IKKE ændres.   

For yderligere information om strukturerede møder henvises der til F2 Møder – 

Brugermanual. 
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Vis grupperet 

Trykker en bruger på Vis grupperet  i dagsmappens 

mødevisning, ændres visningstilstanden, så alle relaterede elementer samles under de 

enkelte dagsordenspunkter.  

Dagsordenspunkterne markeres med fed, mens tilhørerende bilag er skrevet med en 

mindre skrifttype. En bruger tilføjer nye chats til et dagsordenspunkt ved at trykke på 

det blå ikon . 

Chats er placeret under feltet ”Bilag” og står i kursiv. 

 

Figur 4: Vis grupperet 

Lav personlig annotering 

En bruger kan lave annoteringer i et hvilket som helst dokument i F2 Manager. Der er 

to måder at lave annoteringer på:  

1. Brugeren kan trykke på annoteringsknappen  i værktøjslinjen øverst til 

højre. Dette giver en række annoteringsmuligheder. En bruger kan således lave 

frihåndsnotering, skrive noter, tilføje signatur/underskrift, over-, under- og 

gennemstrege tekst. Brugeren kan bruge forskellige farver og formater efter 

eget valg.  

Brugeren skal dog være opmærksom på, at tilgængeligheden til denne feature 

afhænger af den pågældende serverkonfiguration. 

For yderligere information om annotering henvises der til F2 Manager – Quick 

Guide: Annoteringer.  

2. Brugeren kan trykke på ”Åbn i”-knappen  for at åbne dokumentet som PDF 

eller åbne dokumentets bilag i original (original afhænger af konfigurationen på 

iPad’en). Brugeren kan dermed redigere dokumentet. Når brugeren er færdig 

med redigeringen, sender brugeren dokumentet tilbage til F2 Manager. 
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Figur 5: Muligheder ved tryk på ”Åbn i” 

 

Dokumentsøgning 

Hvis en bruger trykker på forstørrelsesglasset  i værktøjslinjen øverst til højre, kan 

brugeren foretage en fritekstsøgning i alle dokumenter i F2 Manager. Brugeren skal 

dog være opmærksom på, at tilgængeligheden til denne feature afhænger af den 

pågældende serverkonfiguration. 

Vurderinger 

En mødeansvarlig kan konfigurere et møde, således at mødedeltagere skal vurdere de 

enkelte dagsordenspunkter i F2 Manager, under forudsætning af at de har adgang til 

akterne. Vurderinger vises og indsendes til den mødeansvarlige som vist nedenfor. 

Bemærk: Der kan være eventuelle ændringer af tekstformateringen i 

forbindelse med brugen af en tredjeparts app, inden dokumentet sendes tilbage 
til F2 Manager.    
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Figur 6: Vurdering af dagsordenspunkt i dagsmappens mødevisning 

Godkendelser 

Listen over godkendelser viser alle de godkendelser, som en bruger er involveret i. 

Der er tre grunde til, at en godkendelse optræder i en brugers liste over godkendelser:  

 Brugeren er angivet som godkender på et trin i godkendelsen. Disse 

godkendelser ligger i den første del af listen. Se figuren nedenfor. 

 Brugeren er angivet som kopimodtager i en godkendelse. Dvs. godkendelsen er 

udelukkende til orientering. Godkendelsens titel er derfor også nedtonet i listen 

over godkendelser. 

 Der er blevet chattet til brugeren på en akt med en godkendelse. Dvs. 

godkendelsen udelukkende er til orientering. Godkendelsens titel er derfor også 

nedtonet i listen over godkendelser. 
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Figur 7: Listen over godkendelser 

Der sorteres på rækkefølgen af akter med en godkendelse efter kriterierne:  

 Til godkendelse hos mig / Til min information 

 Haster / Normal 

 Frist 

Det betyder f.eks., at godkendelser som en bruger er involveret i, som haster og har 

en snarlig frist altid vil ligge øverst på listen over godkendelser. 
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Figur 8: Visning af en godkendelse  

Læs mere om godkendelser i manualen F2 Manager – Quick Guide: Godkendelser. 
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Forelæggelser 

Listen over forelæggelser viser alle de forelæggelser, som en bruger er involveret i.  

 

Figur 9: Listen over forelæggelser 

Der sorteres på rækkefølgen af akter med en forelæggelse efter kriterierne:  

 Til godkendelse hos mig / Til min information 

 Haster / Normal 

 Frist 

Det betyder f.eks., at forelæggelser som en bruger er involveret i, som haster og som 

har en snarlig frist altid vil ligge øverst på listen over forelæggelser. 
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Figur 10: Behandling af en forelæggelse 

Læs mere om forelæggelser i manualen F2 Manager – Quick Guide: Forelæggelser. 

Bogmærker 

Listen over bogmærker viser en brugers gemte bogmærker. Brugeren kan søge i listen 

over bogmærker. 

 
Bemærk: Kan alene sættes på materiale som ligger i dagsmappen i F2 Manager. 
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Figur 11: Listen over bogmærker 
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Figur 12: Søgning i listen over bogmærker 

Notifikationer 

Listen over notifikationer viser alle opdateringer samt en brugers ulæste objekter 

såsom chats og akter til godkendelse i F2 Manager.  
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Figur 13: Ulæste notifikationer 

Push-notifikationer 

Der er push-notifikationer, så en bruger løbende får besked om nye aktiviteter og 

opdateringer i F2 Manager. Brugeren modtager push-notifikationer, når:  

 Et nyt ad hoc- eller struktureret møde er klar til at blive synkroniseret med 

brugerens iPad. 

Der er dog et par undtagelser: F.eks. vil en bruger ikke få en push-notifikation, 

hvis sluttidspunktet på et møde ændres. 

 En akt med en godkendelse når det trin, hvor brugeren er angivet som 

godkender eller kopimodtager.  

 En forelæggelse er klar til at blive behandlet af brugeren. 

 Der er blevet chattet til brugeren på en akt med en godkendelse eller 

forelæggelse. 

 Der er blevet chattet til brugeren på et valgt dagsordenspunkt på et 

synkroniseret møde. 
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Figur 14: Synkroniseringsstatus 
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