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Læsevejledning  

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

Styringsreol. Foruden en kort introduktion til modulet indeholder manualen også en 

generel beskrivelse af styringsreolens funktionalitet og konfiguration.  

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer, dvs. de knapper der 

klikkes på er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i F2 står i 

”citationstegn”. 

Henvises der i manualen til anden F2 dokumentation, hvor yderligere informationer 

om en bestemt funktionalitet eller lignende kan findes, står dokumentets navn i 

kursiv.   

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal være med til at 

understøtte den beskrevne funktionalitet.  

Det forudsættes endvidere, at læseren har gjort sig bekendt med F2 Desktop – 

Funktionsbeskrivelse, da manualen alene fokuserer på de områder, der relaterer sig 

til F2 Styringsreol.  

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 Styringsreol 

F2 Styringsreol er den digitale afløser for de fysiske styringsreoler, der indtil nu er 

blevet brugt til at styre og skabe overblik over sager, der er under behandling i en 

organisation. Praksis har vist, at fysiske styringsreoler kræver en del administrative 

ressourcer, og det ønskede overblik ikke fuldt kan understøttes. Disse udfordringer 

elimineres via F2 Styringsreol, da al sagsbehandling organiseres og styres digitalt. 

F2 Styringsreol arrangerer akter i forskellige grupperinger såkaldte reoler. Der 

opstilles et valgfrit antal reoler for hele organisationen med forskellige 

underinddelinger (hylder). Det er valgfrit, hvordan organisationen definerer disse 

hylder, ligesom det er muligt at definere nye hylder efter behov. 

De akter, der vises på hylderne opmærkes med forskellig farve efter reolstatus. 

Aktens reolstatus fortæller således bl.a., om en akt er klar til at blive behandlet 

eller mangler noget, inden sagsbehandlingen kan påbegynde.  

Scenarierne kan variere fra organisation til organisation, men F2 Styringsreol giver 

et grafisk overblik over opgaver, der skal løses og deres deadlines. 

Derudover kan styringsreolen benyttes som styrings- og ledelsesværktøj og gøre 

det lettere for både ledelse og medarbejdere at styre ressourcer og dermed styrke 

effektiviteten, ligesom styringsreolen kan skabe overblik og optimere arbejdsgange 

og derved at højne produktiviteten. 

F2 Styringsreol tilgås direkte i F2. Det betyder, at brugeren har direkte adgang til 

styringsreolen fra sin desktop. Alt efter hvilke valg der er foretaget omkring 

organisering og styring, vil opmærkede akter lægge sig på styringsreolens hylder. 

Med et dobbeltklik på den relevante hylde åbner en oversigt over de akter og 

tilknyttede dokumenter, som brugeren har adgang til at se og som passer med de 

søgekriterier, der er defineret for den pågældende hylde. Brugeren kan i oversigten 

udvælge en relevant akt og straks starte sagsbehandlingen.  

For den enkelte bruger er det således slut med at skifte mellem forskellige 

programmer, da styringsreolen sikrer, at alt er samlet et sted. Med brugen af F2 

Styringsreol optimeres sagsflow og arbejdsproces for brugeren, ligesom den sikrer, 

at brugeren hurtigt og effektivt kan finde og få overblik over de sager, der kræver 

brugerens opmærksomhed.  



 

Side 5 af 15 

 

 

Tilgå styringsreoler 

F2 Styringsreol sikrer, at når en medarbejder starter med at arbejde på en opgave, 

så fjernes opgaven fra styringsreolen. Det betyder, at næste medarbejder helt 

naturligt vil tage den næste opgave på hylden.  

En styringsreol i F2 er en samling af hylder, der benytter samme datagrundlag 

(view), hvor hver hylde er en repræsentation af udvalgt data fra styringsreolen. 

Ydermere er det muligt at definere en periode samt en grafisk opmærkning af 

resultatet (bunker og omslag). 

Styringsreolen tilgås direkte i F2, hvor den ligger som et specifikt menupunkt i 

bunden af F2s hovedvindue, som vist nedenfor. Menupunktet er tilgængeligt for alle 

brugere, men det kræver et særligt privilegium at oprette og ændre styringsreoler.  

Det er et privilegium, der tildeles reolopsætteren af en administrator i F2.  

 

Figur 1: Tilgå styringsreolen 

Tilgå styringsreol her 
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Ved klik på Styringsreoler nederst i 

F2s hovedvindue åbner alle 

organisationens styringsreoler.  

Afhængigt af antallet af styringsreoler 

vises de i listevisningen i venstre side 

sammen med den tilhørende mappe 

”Styringsreolsresultat”.   

Når en bruger dobbeltklikker på en 

hylde i styringsreolen, åbner mappen 

”Styringsreolsresultat” automatisk og 

viser de akter fra den givne hylde, som 

brugeren har adgang til at se, og 

brugeren kan påbegynde sin 

sagsbehandling.   

Figur 2: Lister tilknyttet til styringsreolen 

Ved klik på en styringsreol i listevisningen fremkommer de relevante hylder til højre 

i vinduet, som vist nedenfor. Hylderne vises i henhold til konfigurationen for den 

pågældende styringsreol og består af et antal akter, der opfylder hyldernes 

søgekriterier.  

 

Figur 3: Eksempel på en styringsreol 

 

  

Bemærk: Der er ingen adgangskontrol internt i styringsreolsfunktionaliteten. 

Det vil sige, at alle brugere ser de samme styringsreoler i hele organisationen. 

De akter der vises i mappen ”Styringsreolsresultat” varierer fra bruger til 

bruger, da brugere fortsat kun får lov til at se det, som de har adgang til. For 

mere information om adgangsniveauer i F2, se F2 Desktop – 

Funktionsbeskrivelse.   

Preview af valgte hylde 

Den valgte 

styringsreol Styringsreolens hylder Antal uger siden modtagelse 
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Opbygning af styringsreoler og 
hylder 

 

Som udgangspunkt er opbygningen af styringsreoler og hylder valgfrit. Definitionen 

af hvad der skal på en styringsreol og dennes hylder tilrettes således den enkelte 

organisation og dennes arbejdsgange. Det betyder, at der frit kan defineres de 

parametre, der passer ind i en pågældende organisation.  

Ud over de forskellige parametre på styringsreolniveau, om styringsreolen f.eks. 

skal sorteres efter dage eller uger, kan der ligeledes defineres forskellige 

grupperingsbehov på hyldeniveau f.eks. typer, antal og underinddeling af de 

enkelte opgavebunker på hylderne (f.eks. gruppering efter frist).  

Det er muligt for organisationen selv at definere datagrundlaget for 

styringsreolerne. På den måde er det muligt at lave styringsreoler på baggrund af 

organisationens specifikke behov og opmærkning af akter og sager. Scenarierne 

varierer derfor fra organisation til organisation.  

På styringsreolen anvendes desuden farver til at adskille forskellige parametre. 

Dette indikeres i eksemplet nedenfor med grønne og røde akter i et søjlediagram. 

Den røde del af søjlen viser akter, hvor frister er overskredet. Den grønne del af 

søjlen viser akter, hvor fristen ikke er overskredet. Det er muligt for organisationen 

selv at konfigurere farvekoder mv. efter præference.   

 

 

Figur 4: Eksempel på en styringsreol med farvekodning 

Figuren ovenfor viser et eksempel på en styringsreol, der er sorteret på uger efter 

oprettet dato. Ugerne vises tilbage i tiden, dvs. de ældste akter ligger længst til 

højre. Uge 1 viser indkomne akter inden for den seneste uge, uge 6 de akter, der 

er modtaget for 6 uger siden osv.  

Bemærk: Det er kun F2 brugere med privilegiet ”Kan redigere styringsreoler”, 
der kan opsætte og opbygge styringsreoler og hylder.  

Bemærk: Styringsreoler og disses hylder defineres for hele organisationen – 

ikke individuelt.  

Farvekodning 

Den valgte 
styringsreol Styringsreolens hylder Antal uger siden modtagelse 
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De fire hylder i eksemplet ovenfor er defineret som følgende: 

 Ikke-besvarede indgående uafsluttede akter med frist. 

 Uafsluttede akter ansvarsplaceret i enheder. 

 Akter på uafsluttede sager ansvarsplaceret i enheder. 

 Akter på uafsluttede sager med frist uden involverede parter. 

Styringsreolen giver således i det aktuelle eksempel en samlet oversigt over 

indkomne akter fordelt på uger defineret ud fra, om disse akter er fordelt til en 

bruger og/eller har en frist.  

Det er også muligt at opbygge en styringsreol med en datosplitter (dags dato), så 

det er muligt at se et vist antal uger frem og tilbage i tiden. Se eksemplet nedenfor.   

Figur 5: Eksempel på styringsreol med datosplitter 

  

Antal uger frem i tiden 

Valgte 

hylde 

Datosplitter      

(dags dato)  Antal uger tilbage i tiden 
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Opsætning af styringsreoler og 
hylder 

 

Når en styringsreol og dets hylder skal opsættes, skal det besluttes hvilke akter, at 

organisationen ønsker at få ind i styringsreolen samt hvilke parametre, der skal 

være styrende. Det kan være parametre såsom frister, modtagelsesdato og 

journaliseret status. Det er derfor vigtigt, at de akter der skal styres på er 

opmærket med relevant data.  

For at få adgang til at konfigurere en styringsreol tildeles en reolopsætter specielle 

rettigheder, som gives af en administrator i F2. Herefter er reolopsætteren i stand 

til at ændre en konfigurationsfil. For at konfigurere selve styringsreolen skal 

reolopsætteren tilgå config filen. Den findes ved klik på Server Stifinder på fanen 

”Indstillinger”.  

 

Figur 6: Server stifinder 

I dialogen ”Server Stifinder” tilretter reolopsætteren de enkelte konfigurationsfiler 

ved at ændre forespørgslerne. Forespørgslerne konfigureres ud fa de data, som 

database viewet stiller til rådighed. Dette view er en samling af de akter og sager, 

der er tilgængelige i organisationens samlede arkiv. Nedenfor ses et eksempel på 

tilgængelige config filer. 

Bemærk: Det er kun brugere med rollerne ”Kan redigere styringsreoler” og 
”Kan læse serverlogfiler”, der kan opsætte og opbygge styringsreoler og hylder.   

Åbn Server Stifinder 
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Figur 7: Config filer 

Nedenstående er en typisk konfigurationsfil, hvor de enkelte parametre er defineret 

og sættes op i styringsreolen og i de enkelte hylder. Hele styringsreolen og de 

tilhørende hylder, farver og visninger mv. konfigureres ved hjælp af 

konfigurationsfilen.   

 

Figur 8: Konfigurationsfil 

  

Config filer 

Parameter fra databasen  Søjlefarve defineres  

De enkelte hylder konfigureres her  
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Funktioner i styringsreolen 

Der skiftes hurtigt og nemt mellem organisationens styringsreoler i listevisningen i 

venstre side efter klik på Styringsreoler nederst i F2s hovedvindue.  

Ved klik på en relevant styringsreol i listevisningen åbner styringsreolens hylder i 

vinduet til højre. Den enkelte bruger har dermed hurtigt og nemt et samlet overblik 

over andelen af akter, der passer på de parametre, der er styrende for den 

pågældende hylde.  

Preview af styringsreolens hylder 

Det er muligt at få vist et preview af de enkelte hylder på styringsreolen. Efter klik 

på en styringsreol klikkes der på fanen Indstillinger og ved feltet ”Preview” 

klikkes der på pil ned. I drop down-menuen vælges det, om previewet skal være 

”Til højre”, ”I bunden” eller ”Skjult”.   

 

Figur 9: Opsætning af preview 

Ved klik på en specifik hylde i styringsreolen vises dermed et preview af fordelingen 

af akter på den specifikke hylde. Fordelen ved at slå previewet til er, at der vises et 

samlet overblik over den præcise fordeling af akter, der ligger på hylden.  

Valg af placering af preview Preview valgt ”Til højre” 
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Figur 10: Eksempel på preview af en specifik hylde i styringsreolen 

I previewet vises fordelingen af akterne ud fra hyldens parametre, ligesom hyldens 

specifikke tidsperiode også ses helt tydeligt i previewet.  

 

Figur 11: Preview af styringsreolens hylde med bl.a. datoangivelser 

Når en bruger vil påbegynde sagsbehandlingen af de akter, der endnu ikke er 

blevet behandlet, dobbeltklikkes der i previewet på den del af søjlen ud for et 

ugenummer, som kræver brugerens opmærksom.  

Herefter åbner mappen ”Styringsreolsresultat” automatisk, og 

styringsreolsresultatet for den søjle, der er klikket på vises. Dvs. brugeren får vist 

alle akter fra den pågældende hylde, som brugeren har adgang til at se.  

Den valgte 
hylde 

Preview valgt 

”I bunden” 

Fordeling af akter   

Den specifikke tidsperiode 

med angivelse af datoer  
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Ved klik på styringsreolen i listevisningen i venstre side skiftes der nemt og hurtigt 

tilbage til den grafiske visning af styringsreolen. Mappen ”Styringsreolsresultat” 

gemmer automatisk de fremkomne styringsreolsresultater, så brugeren indtil næste 

søgning kan fortsætte sagsbehandlingen af de akter, der er fremsøgt og ligger i 

styringsreolsresultatsmappen.  

Endvidere er det muligt at markere og trække akter fra 

styringsreolsresultatsmappen til f.eks. en delt mappe i F2 således, at der kan 

arbejdes videre med akterne samlet og bl.a. udføre masseoperationer f.eks. 

ansvarsplacering mv. i henhold til standard F2 funktionalitet. 

Personlige klassifikationer 

Der kan være tilfælde, hvor der er behov for at lave personlige søgninger på 

styringsreolen, så en bruger kun får vist det, der er relevant for vedkommende. I 

så fald laver brugeren en ekstra filtrering på styringsreolen ved hjælp af en 

avanceret søgning.  

Ved klik på Vis søgekriterier i den relevante styringsreol åbner en søgegruppe 

med en række forskellige søgekriterier, der kan anvendes på styringsreolen. Der 

kan f.eks. søges på ansvarlig person eller enhed, sagsansvarlig eller sagens 

ansvarlige enhed.  

 

Figur 12: Søgekriterier 

Det er muligt at søge på værdien Uoplyst i søgefelterne. En sådan søgning viser de 

akter, som ikke har nogen værdi i det pågældende felt f.eks. akter uden 

aktansvarlige.  

Bemærk: F2s adgangskontrol træder i kraft ved visningen af de konkrete akter 

i styringsreolen, dvs. når der klikkes på en søjle for at få adgang til indholdet. 

Det betyder i praksis, at en bruger med adgang til styringsreolen kan se alle 

styringsreoler og hylder på tværs af organisationen uden hensyn til 

adgangskontrollen. Men brugeren kan kun se indholdet af en søjle på en hylde i 

henhold til de adgangsrettigheder, som brugeren har til de pågældende akter, 

dvs. i henhold til standard F2 adgangskontrol. Brugere kan således ikke se 

akter, som brugeren ikke har adgang til.  

 

Søgegruppe Vis søgekriterier 
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Værdien kan med fordel kombineres med værdier i andre søgefelter for at gøre 

søgningen så specifik som mulig. Eksempelvis kan akter fremsøges, hvor der ikke 

er angivet en person som ansvarlig, men derimod en enhed som ansvarlig. 

Søgningen foretages ved at søge på Uoplyst i søgefeltet ”Ansvarlig” og enhedens 

navn i søgefeltet ”Ansvarlig enhed”.   

  

  

Bemærk: Det er ikke muligt at gemme en personlig klassifikation i 

styringsreolen, som tilfældet med søgninger i F2. Klassifikationen er dog gemt 
på selve styringsreolen, så længe den ikke ændres af brugeren.     
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