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Læsevejledning 

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

Statuskoder. Foruden en kort introduktion til 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 får 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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F2 Statuskoder 

cBrain F2 Statuskoder er et tillægsmodul, som anvendes til at styre en organisations 

sagsbehandling vha. frister.   

Når en sag tildeles/opmærkes med en statuskode, ændres sagens frist automatisk i 

forhold til den pågældende statuskode. Hver statuskode oprettes med en frist, der 

konfigureres med et antal dage fra oprettelsesdatoen.   

Har en organisation eksempelvis en arbejdsproces, der hedder, at alle henvendelser 

skal journaliseres inden for 14 dage, oprettes/anvendes en statuskode til dette formål. 

Et statuskodeikon på sagen viser herefter vha. farver, hvorvidt sagens frist overholdes 

i forhold til den fastlagte friststyring for sagsbehandlingen. F2 Statuskoder anvendes 

således til at få et nemt og hurtigt overblik over hvilken status de behandlende sager 

har.  

Når en arbejdsproces er afsluttet, og en ny træder i kraft, ændrer brugeren selv 

sagens statuskode, så det markeres, at næste skridt er trådt i kraft. Fx processen med 

at skrive et svar på en henvendelse. Sådan anvendes F2 Statuskoder til at understøtte 

og sikre sagsbehandlingen inden for de frister, som organisationen har opsat som mål. 

F2 Statuskoder viser således også en fremdrift i sagsbehandlingen. 

Det er i den forbindelse muligt at integrere med tilkøbsmodulet F2 cPort, så man kan 

få et overblik over fristoverholdelse i forhold til de enkelte statuskoder. 
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Opret statuskode 

F2-administrator opretter statuskoder i F2 ved at klikke på 

Statuskodeadministration i båndet på fanen ”Administrator” i hovedvinduet.  

 

Figur 1: Statuskodeadministration 

En dialog åbner, og der klikkes på Ny for at oprette en ny statuskode.  

 

Figur 2: Dialogen Statuskoder 

En ny dialog åbner, og i denne angives:  

 Titel på statuskoden. 

 En beskrivelse af statuskoden. 

 Antal dage til frist.  

 Antal dage til fristadvarsel. 

Statuskoden aktiveres ved hak i feltet ”Aktiv” og oprettes ved at klikke på Gem.  

Klik på statuskodeadministration 

Opret ny statuskode 
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Figur 3: Opret ny statuskode 

Frister og fristadvarsel 

Frister og fristadvarsler gælder altid fra udløbet af den dag hvor disse sættes, altså kl 

0:01 den følgende dag. 

Eksempel: Frist = 14 dage 

Fristadvarsel 9 dage før fristudløb den 01.12.2015 = 24.11. 

Statuskoden oprettes den 19.11.2015 

 

Figur 4: Grafisk fremstilling af fristafvikling 

F2 starter fristtælling (dage) fra midnat den dag statuskoden oprettes. 

Fristadvarsel er i eksemplet 9 dage fra midnat den 03.12 = 24.11.2015 midnat, det 

betyder at det grønne flag vises indtil midnat 24.11., herefter vises gult flag. 

Frist er i eksemplet 14 dage fra midnat den 19.11 = 03.12.2015 midnat, det betyder 

at gult flag vises indtil midnat den 03.12.2015 og herefter vises rødt flag. 

 

 

  

Titel 

Evt. beskrivelse 
af statuskode 

Antal dage til frist 

Antal dage til 
fristadvarsel 

Aktiver statuskode Gem 
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Oversigt over statuskoder 

En organisations statuskoder vises i nedenstående dialog.  

 

Figur 5: Statuskoder 

Markér sag med statuskode  

En sag tildeles en statuskode ved klik på Vis felter i sagsvinduet. Det udvidede 

sagsvindue foldes ud, og ud for feltet ”Statuskode” klikkes der på drop down-menuen 

som vist nedenfor.  

 

Figur 6: Angiv statuskode på sag 

I drop down-menuen ses organisationens statuskoder og her vælges den statuskode, 

som den pågældende sag skal tildeles. 

Vælg statuskode 
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Figur 7: Vælg statuskode i drop down-menu 

Klik på Gem i sagsvinduets bånd for at gemme statuskoden på den pågældende sag.  

En række kolonner kan hjælpe med sortering/visning af statuskoder fx kolonnerne 

”Statuskodeikon” og ”Statuskode” som vist nedenfor.  

 

Figur 8: Visning af statuskoder på sager 

Afhængigt af fristens udløb har statuskodeikonet på sagen forskellig farve (kan 

konfigureres). Ikonet er: 

 Grønt, indtil tidspunktet for fristadvarsel 

 

 Gult, fra fristadvarsel til fristudløb 

 

 Rødt, når fristen er overskredet 

 

Ret statuskode 

Klik på Statuskodeadministration i båndet på fanen ”Administrator” i hovedvinduet 

for at åbne dialogen ”Statuskoder”.  

I dialogen markeres den statuskode, som skal redigeres og herefter klikkes der på 

Ret.  

Vælg statuskode 

Feltet 
”Statuskode” 

Statuskodeikon 

Kolonnen statuskode viser den pågældende statuskodes titel 
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Figur 9: Ret statuskode 

Herefter redigeres den pågældende statuskode og efter endt redigering afsluttes der 

ved at klikke på Gem. 

Deaktiver eller slet statuskode 

Klik på Statuskodeadministration i båndet på fanen ”Administrator” i hovedvinduet 

for at åbne dialogen ”Statuskoder”.  

I dialogen klikkes der på feltet ”Aktiv” ud for den statuskode, som ønskes deaktiveret. 

En ny dialog åbner, og i denne fjernes hakket i feltet ”Aktiv”. Derefter afsluttes der 

med klik på Gem. Den valgte statuskode er nu deaktiveret og kan til enhver tid 

aktiveres ved at sætte hak i feltet ”Aktiv” igen. 

Skal en statuskode slettes, klikkes der på Statuskodeadministration i båndet på 

fanen ”Administrator” i hovedvinduet, så dialogen ”Statuskoder” åbner. 

Den statuskode som ønskes slettet markeres som vist nedenfor, og derefter klikkes 

der på Slet. Den markerede statuskode er dermed slettet. 

 

Figur 10: Deaktiver eller slet statuskode 

  

Statuskoden deaktiveret 

Slet statuskode 
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