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Læsevejledning  

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

Metadata Remover. Foruden en kort introduktion til tilkøbsmodulet 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 

informationer 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 Metadata 
Remover 

De fleste Office-dokumenter lagrer informationer om blandt andet forfatter, 

oprettelsestidspunkt og eventuelle rettelser i dokumentets metadata. Det kan til 

tider være svært at gennemskue hvilke informationer, der ligger i eksempelvis et 

Word-dokument, og det er ikke altid hensigtsmæssigt, at sådanne informationer 

videreformidles, når dokumenter sendes ud via e-mail.  

Med F2 Metadata Remover er det muligt at rense dokumenter for disse interne og i 

visse tilfælde forretningskritiske informationer, inden dokumentet videresendes. 

Metadata removeren anvender funktionen dokumentinspektion i Office til at rense 

dokumentet for dets metadata. 

Metadata removeren automatisere brugen af dokumentinspektion hvilket betyder, 

at F2, ved afsendelse af dokumenter ud af huset, automatisk spørger, om metadata 

skal fjernes. Dermed gøres afsender opmærksom på, hvilke metadata et dokument 

udsendes med. 

Det betyder, at metadata removeren kan bruges på udvalgte dokumenter uden at 

åbne disse. Brugeren får dermed mulighed for at vælge hvilke af de vedhæftede 

dokumenter, der ønskes renset for metadata inden afsendelse. 

Når metadata removeren anvendes, opretter F2 en ny version af mail-akten, hvor 

der på den nye version ligger de rensede dokumenter, og det er så denne version 

af akten, som bliver udsendt. 

På den måde kan det senere dokumenteres, at metadata er blevet fjernet fra 

akten, inden den er blevet sendt. 
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Valg af standardopsætning og metadata removeren  

Under ”Opsætning” på fanen ”Indstillinger” i F2s hovedvindue kan der vælges 

hvilket filformat (original eller Pdf), der skal være standard ved afsendelse af 

dokumenter. Endvidere kan der ved at sætte hak i ”Rens bilag før afsendelse” 

bestemmes, at alle dokumenter som vedlægges en e-mail skal vedlægges uden 

metadata. 

 

Figur 1: Standardopsætning 

På den måde undgås det, at der skal tages stilling hertil hver gang et dokument 

sendes. Sættes der endvidere hak i ”Vis metadata assistent” vil F2 vise afsender i 

hvilket format et dokument vil blive vedlagt e-mailen (Se figur 3). 

Rensning af dokumenter ved afsendelse 

Når en akt er i e-mail-visning, vises det i drop down-menuen ud for hvert 

dokument i dokumentvælgeren i hvilket format dokumentet som standard vil blive 

sendt. Hvis afsender, i den aktuelle e-mail, ønsker at sende dokumenter i et andet 

format, kan dette vælges her (Se figur 2). 

Med F2 Metadata Remover udvides disse to muligheder nu til fire, således at det er 

muligt at vælge både pdf-format eller det originale filformat med eller uden 

dokumentets metadata (Se figur 2). 

Valget har ingen indvirkning på det løbende arbejde med dokumenterne, da det 

først træder i kraft, når akten sendes. 
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Figur 2: Forsendelse af dokumenter med eller uden metadata 

Er metadata assisten slået til, bliver det nedenstående skærmbillede vist, inden 

afsendelse af en e-mail-akt til en ekstern part. 

Samtidigt kan afsender tage stilling til, om der skal afviges fra det valgte 

udgangspunkt, herunder hvilket format dokumenter skal sendes i, og hvorvidt de 

skal renses for metadata.  

 

Figur 3: Metadata removeren 

Forsendelse af dokumenter internt i F2 

Brugen af valg af format hvori et dokument sendes og håndtering af metadata 

remover har også konsekvenser for dokumenter som sendes internt i F2. 

Sendes kun til interne F2 modtagere 

Sendes et Office dokument kun til interne modtagere i F2, har metadata remover 

ingen effekt, selv om dette vises på akten. Metadata assistenten vil heller ikke 

træde i kraft (vises ikke ved afsendelse).  

Drop down menu med metadata 

Medtag vedhæftet fil som PDF renset for 

metadata  

 
Medtag vedhæftet fil i oprindeligt format 
renset for metadata  
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Dokumentets metadata vil kunne ses af alle modtagere. 

Sendes til interne (F2) og eksterne modtagere 

Sendes et Office dokument til både interne og eksterne modtagere, og ønskes 

metadata remover samt metadata assistenten at være aktivt, vil metadata 

assistenten træde i kraft. Det medsendte dokument vil være renset for metadata 

både hos den interne og den eksterne modtager. 

Grunden hertil er som sagt, at ved den eksterne forsendelse, genererer F2 en kopi 

af akten hvor dokumentet er renset for metadata. Det betyder, at alle som kan se 

den pågældende mail-akt vil se dokumentets uden metadata.  

Dog vil aktens versionering vise, at der ligger tidligere versioner at den pågældende 

akt, og med de relevante rettigheder vil en tidligere aktversion kunne aktiveres og 

dokumentets metadata vil være tilgængelig for læseren 
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