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Læsevejledning 

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

integration. 

Foruden en kort introduktion til F2 CPR-integration indeholder manualen også en 

generel beskrivelse af 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 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. 

God fornøjelse.  
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Introduktion til F2 CPR-integration 

F2 CPR-integration er et tilkøbsmodul, som gør det muligt at tilgå aktuelle CPR-

oplysninger for de medarbejdere eller eksterne parter, som en organisation 

samarbejder med. 

Formålet med modulet er at gøre det nemt og hurtigt at få oplysninger om en given 

samarbejdspartner. 

Denne manual dækker: 

 Overordnet arkitektur og fysisk implementering af infrastruktur. 

 Brug af CPR-integration. 

For en teknisk beskrivelse af installationen af CPR-integration henvises der til F2 

CPR-integration - Installation og vedligehold. 

CPR-integration 

F2 CPR-integration giver mulighed for at opdatere partsoplysninger i F2 med 

oplysninger fra CPR-registret. 

Når der laves opslag i CPR, sker der følgende: 

 Partens adresseoplysninger opdateres med aktuel information fra CPR. 

 Det bliver noteret på parten, hvornår sidste opdatering af oplysningerne 

fandt sted. 

Meningen er, at brugeren/virksomheden abonnerer på relevante personer i 

partsregistret, så hvis disse personer får nyt job, adresse eller andet relevant, kan 

disse oplysninger hentes fra partsregistret. 

CPR-abonnement 

Ønskes der automatisk opdatering af CPR-oplysningerne, således at parterne 

automatisk bliver opdateret i F2’s partsregister, skal et CPR-abonnement opsættes i 

F2. Herved vil ny data om parterne blive registreret i F2 inden for 24 timer. 

 

Hvis CPR-abonnement ikke opsat, skal de nyeste data manuelt hentes ved brug af 

funktionen ”Hent fra CPR”. 

  

Bemærk: CPR-abonnement opdaterer kun parter, der er tilknyttede åbne sager. 
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Integration med F2 

CPR-integrationen i F2 fungerer således, at F2 har en applikationsserver, som 

sender forespørgsler til CPR-registret. CPR-oplysningerne lagres herefter i F2’s 

database, hvor de er tilgængelige for brug i F2. 

Løsningsarkitektur 

Nedenstående Deployment Diagram viser løsningens arkitektur og overordnede 

sammenhænge mellem F2-komponenterne. Diagrammet illustrerer den fysiske 

implementering af løsningen med standard F2-opsætning. 

 

Figur 1: Deployment Diagram 

Applikationsserveren sender forespørgsler til CPR-registret og gemmer svarene 

(f.eks. adresseoplysninger) på den relevante part i F2’s database. Den eksterne IP-

adresse (WAN) på F2-applikationsserveren skal noteres, da den skal bruges til at 

indgå aftale med CPR-registret. 
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Kommunikationsvej påkrævet. I dette tilfælde 
indgående TCP/IP trafik på port 1234 
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Forudsætninger for CPR-integration 

En bruger skal have følgende for at kunne opdatere partsoplysninger i F2 med 

oplysninger fra CPR-registret: 

 Privilegiet ”Opdater fra CPR”. Privilegiet knyttes til en ny eller eksisterende 

jobrolle af en administrator. 

 Enten rollen som ”Brugeradministrator” eller privilegiet ”Partsredaktør”. Det 

skyldes, at det kun er en brugeradministrator eller en bruger med privilegiet 

”Partsredaktør”, der kan administrere de fælles eksterne parter i F2. 

Nedenfor beskrives, hvordan en administrator tilføjer privilegiet ”Opdater fra CPR” 

til den eksisterende jobrolle ”Brugeradministrator”: 

Klik på Rolletyper og privilegier på fanen ”Administrator”. 

 

Figur 2: ”Rolletyper og privilegier” på administratorfanen 

Klik på pil ned i feltet ”Rolletype” i dialogen ”Rolletyper og privilegier”, og klik 

herefter på rolletypen Brugeradministrator i drop down-menuen. 

 

Figur 3: Dialogen "Rolletyper og privilegier" 

Rolletyper og privilegier 

Vælg ”Brugeradministrator”  
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Klik på Nyt privilegie, og klik på pil ned i feltet ”Privilegie” i dialogen, der åbner. 

Vælg Opdater fra CPR i drop down-menuen. 

 

Figur 4: Vælg privilegiet ”Opdater fra CPR” 

Klik på pil ned i feltet ”Myndighed” og vælg den myndighed, som rolletypen og 

derved privilegiet skal være gældende for. Afslut med klik på OK. 

 

Figur 5: Udpeg myndighed 

Det nye privilegie er nu knyttet til rolletypen og vises på listen over rolletypens 

privilegier. 

Brugere med denne rolletype kan opdatere parter i F2 med oplysninger fra CPR-

registret inden for den valgte myndighed. 

 

Figur 6: Privilegiet er nu tilføjet rolletypen "Brugeradministrator" 

Vælg ”Opdater 

fra CPR” i drop 
down-menuen 

Klik på ”Nyt privilegie”  
  

Vælg relevant myndighed  
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Anvend CPR-integration 

En bruger skal have privilegiet ”Opdater fra CPR” for at anvende CPR-integration i 

F2. Derudover skal brugeren have enten rollen som ”Brugeradministrator” eller 

privilegiet ”Partsredaktør”, som beskrevet ovenfor. 

Når en part skal opdateres via CPR-registret, klikkes der på Kontakter nederst i 

hovedvinduet under listerne. Herefter skifter visningen i hovedvinduet til F2’s 

partsregister. 

 

Figur 7: ”Kontakter" i hovedvinduet 

I partsregistret vælges ”Ekstern Part”, som viser den enkelte organisations 

eksterne parter. 

 

Figur 8: ”Ekstern part” i partsregistret 

I partsregistret vises nu diverse informationer om organisationens eksterne parter 

samt CPR- og/eller CVR-numre. 

Den ønskede part, der skal opdateres med oplysninger fra CPR-registret, udvælges 

i partsregistret. 

Når parten er fundet, højreklikkes på den. I højrekliksmenuen klikkes på 

Egenskaber. 

Kontakter  
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Figur 9: Højreklik på den udvalgte part i partsregistret 

 

I dialogen ”Egenskaber for Adam Sørensen” klikkes på Hent fra CPR for at  

hente oplysninger om parten fra CPR-registeret. 

 

 

Figur 10: Hent oplysninger fra CPR-registret 

 

Når oplysningerne er hentet fra CPR-registret, opdateres egenskaberne for parten. 

Under partens egenskaber viser et datostempel, hvornår parten sidst blev 

opdateret. 

Opdater part med 

oplysninger fra CPR-

registret 
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Figur 11: Datostempel for seneste opdatering 

  

Datostempel for 

hvornår parten sidst 

blev opdateret 
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