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F2 Manager – Quick Guide: 

Godkendelser 

Listen over godkendelser viser alle de igangværende godkendelser, som en bruger 

er involveret i. Se nedenstående figur. 

Der er tre grunde til, at en akt med en godkendelse optræder i en brugers liste over 

godkendelser:  

 Brugeren er angivet som involveret (godkender) i en godkendelse på en 

akt. Sådanne akter ligger i den første del af listen over godkendelser. Se 

figuren nedenfor. 

 Brugeren er angivet som kopimodtager i en godkendelse på en akt. Dvs. 

akten er udelukkende til orientering. Aktens titel er derfor også nedtonet 

i listen over godkendelser. 

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

akten er udelukkende til orientering. Aktens titel er derfor også nedtonet 

i listen over godkendelser. 

 

Figur 1: Listen over godkendelser 

Titlen på en godkendelse er formateret i forhold til godkendelsens status som 

beskrevet i nedenstående skema. 
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Format Eksempel Betydning 

Normal Godkendelse af 

styregruppe 

Til godkendelse Godkendelsen skal behandles 

af mig. 

Rød Haster – 

Godkendelse af 

bruger 

Godkendelsen skal behandles 

af mig og er markeret som 

”Haster”. 

Kursiv Godkendelse 

vedrørende 

høring 

Til information 

 

Godkendelsen er allerede 

behandlet af mig, men er 

endnu ikke sendt til en server 

– typisk fordi iPaden er offline. 

Falmet 

sort 

Angående 

udvidelse af 

admin….. 

Godkendelsen er kun synlig 

for mig, fordi jeg  

1) er involveret i en chat på 

godkendelsen. 

2) er kopiorienteret på 

godkendelsen. 

I begge tilfælde kan jeg ikke 

behandle godkendelsen. 

Falmet 

rød 

Rekvirering af 

sager vedr.... 

(deadline) 

Godkendelsen er kun synlig 

for mig, fordi jeg er involveret 

i en chat på godkendelsen, 

som er markeret som ”Haster” 

i min enhed. Jeg kan ikke 

behandle godkendelsen.  

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 

som har en snarlig frist altid vil ligge øverst på listen over godkendelser. 
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Behandling af godkendelser 

Figuren nedenfor viser, hvordan en godkendelse behandles i F2 Manager.  

 

Figur 2: Behandling af godkendelser 

Som kopimodtager på en godkendelse (kopiorientering) 

Hvis en bruger er angivet som kopimodtager i en godkendelse på en akt, er det 

muligt for brugeren at markere godkendelsen som Set samt tilføje en kommentar i 

F2 Manager, når godkendelsen optræder i brugerens liste over godkendelser. 

Det er en fremgangsmåde, der stort set fungerer som vist i figuren ovenfor. 

Forskellen er, at brugeren ikke kan godkende eller returnere godkendelsen. 

Brugeren kan trykke på Set, hvilket giver muligheden for at skrive en kommentar 

og markere godkendelsen som set ved at trykke på Markér set. Vælges ”Informer 

ansvarlig” informeres den ansvarlige om at godkendelsen er set af vedkommende 

og eventuelt kommenteret. 

Kopiorienteringer forsvinder efter 30 dage som standard, men dette kan 

konfigureres. 

Som chat-deltager på en godkendelse (chatorientering) 

Hvis der er blevet chattet til en bruger på en akt med en godkendelse, optræder 

godkendelsen i brugerens liste over godkendelser. Brugeren fjerner godkendelsen 

fra F2 Manager ved at trykke på Fjern. Se figuren nedenfor.  
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Figur 3: Funktionen ”Fjern” 

Når der igen chattes på akten med godkendelsen, optræder godkendelsen igen på 

brugerens liste over godkendelser.  

Håndtering af godkendelser 

Der er i de følgende afsnit fokus på, hvad en bruger skal gøre i F2 Desktop for at 

anvende F2 Manager til håndtering af godkendelser.  

Scenarierne for håndtering af godkendelser kan variere fra organisation til 

organisation, da F2 Manager kan konfigureres forskelligt. F.eks. kan en bruger 

(f.eks. en departementschef eller minister) have et sekretariat, der tager sig af 

formelle godkendelser, og i så fald konfigureres F2 Manager centralt.  

Godkendelser uden sekretariatshåndtering  

Hvis en bruger selv håndterer godkendelser, optræder disse godkendelser direkte 

på brugerens iPad, så snart godkendelsen når det trin, som brugeren er involveret 

i. Brugeren kan vælge at godkende, returnere eller godkende godkendelsen 

betinget. Herefter sendes godkendelsen videre til næste bruger, afhængig af 

godkenderens valg.  

Godkendelser håndteret af sekretariat  

Hvis et sekretariat håndterer godkendelser for en bruger, optræder en godkendelse 

kun på brugerens iPad, når sekretariatet giver godkendelsen et enhedsflag. Det er 

Fjern godkendelse 
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et flag, der er konfigureret centralt og som eksempelvis kan hedde noget i retning 

af ”Læg til behandling på iPad”.  

Når brugeren har færdigbehandlet godkendelsen, sendes den ikke automatisk 

videre til næste trin i godkendelsesforløbet, men sendes i stedet tilbage til 

sekretariatet. Det sker enten ved, at:  

 Godkendelsen sendes til enhedens indbakke. 

 Der bliver chattet til sekretariatet, når godkendelsen er færdigbehandlet. 

Den organisationsvalgte fremgangsmåde konfigureres centralt i F2.  

Omgå sekretariat ved særtilfælde 

Der kan være omstændigheder, hvor det er nødvendigt at få godkendt en 

godkendelse uden for normal kontortid. I sådanne tilfælde trykkes der på Send 

direkte i F2 Manager. Ønskes denne funktion skal det konfigureres.  

Knappen Send direkte er kun synlig og aktiv, når en godkendelse skal godkendes, 

og næste godkender har et sekretariat, der håndterer godkendelser. Det vil sige, 

trykker en bruger på Send direkte ved godkendelse af en godkendelse, så bliver 

godkendelsen sendt direkte videre til næste godkender uden om sekretariatet, der 

ellers håndterer godkendelser. Sekretariatet informeres automatisk om dette i en 

chat.  

Håndtering af synkroniseringsproblemer 

Der kan være tilfælde, hvor der opstår en synkroniseringskonflikt i håndteringen af 

godkendelser. Der kan være flere årsager hertil. Oftest skyldes det, at en bruger 

har foretaget ændringer i F2 Desktop, mens F2 Manager har været offline. 

Har F2 Manager eksempelvis været offline, mens en bruger har behandlet en 

godkendelse f.eks. på en flyrejse, og godkendelsen i mellemtiden er blevet ændret i 

F2 Desktop i stedet, opstår en synkroniseringskonflikt i F2 Manager, når brugeren 

igen er online. Det skyldes, at F2 Manager ikke kan aflevere godkendelsen, da den 

allerede er blevet godkendt eller afvist af en anden bruger i F2 Desktop.  

For at håndtere disse situationer er designkriteriet for F2 Manager appen, at F2 

Manager app-brugeren konfronteres med så få problemstillinger som muligt.  

Såfremt der opstår synkroniseringsproblemer, viser F2 Manager meddelelsen 

”Emnet kunne ikke synkroniseres med F2” under notifikationen for det berørte 

element, hvorefter brugeren eller dennes kolleger kan håndtere problemet på 

kontoret, hvor en løsning lettere kan findes. 

Hvis en bruger har et sekretariat til håndtering af godkendelser, modtager brugeren 

ikke en meddelelse i F2 Manager om synkroniseringskonflikten. Det skyldes, at 

sekretariatet håndterer brugerens godkendelser og dermed også får eventuelle 

meddelelser om synkroniseringskonflikter. Sekretariatet har ansvaret for at løse 

problemet. 

Har brugeren derimod ikke et sekretariat til håndtering af godkendelser, modtager 

brugeren selv meddelelser i F2 Manager om synkroniseringskonflikter. 


