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Læsevejledning 

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

integration. 

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

generel beskrivelse af modulets 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 CVR-integration 

F2 CVR-integration er et tilkøbsmodul, der giver mulighed for at importere og 

vedligeholde partsoplysninger i F2 med adresseoplysninger fra Det Centrale 

Virksomhedsregister (CVR). 

F2 CVR-integration integrerer oplysninger om virksomheder og myndigheder i F2. F2 

CVR-integration fungerer sådan, at F2 kan indlæse relevante virksomhedsoplysninger 

direkte ind i en fælles kontaktdatabase i F2. På den måde bliver de opdaterede 

oplysninger automatisk tilgængelige for alle brugere af F2. 

Virksomheds- og myndighedsoplysningerne er samlet i F2’s partsregister. Det betyder, 

at alle brugere af F2 kan bruge oplysningerne. På den måde sikres det, at navn, 

adresse og andre stamoplysninger altid er korrekte, når der kommunikeres med 

virksomheder eller myndigheder. 

CVR i F2 

CVR-integration i F2 fungerer i samarbejde med et CVR-abonnement på 

virksomhedsoplysninger. Ved at have et CVR-abonnement får brugeren et udtræk med 

alle virksomheder, der opfylder valgte kriterier. Herefter bliver oplysningerne jævnligt 

opdateret med nye udtræk, der indeholder oplysninger om ændringer. 

Det fungerer på den måde, at udtræk fra CVR lægges i en aftalt mappe i filsystemet på 

en af F2-serverne, og herefter køres der regelmæssigt et F2-EsdhAdm-job med særlige 

parametre. På den måde bliver den aktuelle fil med CVR-udtræk indlæst, og parter 

oprettes eller opdateres i F2’s partsregister. 
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Brug CVR-integration 

Modulet være installeret og et abonnement hos CVR-registeret skal være oprettet, for 

at CVR-integration fungerer i F2. 

Forudsætninger 

Brugen af CVR-integration kræver først og fremmest et abonnement hos CVR-

registeret. Det er vigtigt, at der vælges ”Virksomheder”, da ”Produktionsenheder” og 

”Deltagere” ikke understøttes i F2. Det skal ligeledes vælges, hvilke informationer der 

ønskes om de pågældende virksomheder samt det interval af opdateringer af CVR, der 

ønskes. Når et nyt udtræk er klar, modtages en e-mail. Udtrækket kan herefter 

downloades via et link i e-mailen. 

En teknisk beskrivelse af installationen af CVR-integration findes i F2 CVR-integration - 

Installation og vedligehold. 

Find virksomhed i F2 

Når CVR-integration er sat op i F2, og forudsætningerne herfor er opfyldt, findes 

oplysningerne om de relevante virksomheder under ”Ekstern part” i F2’s partsregister. 

Eksterne parter findes ved at skifte visningen i hovedvinduet til F2’s partsregister ved 

at klikke på ikonet for Kontakter (eller ved hjælp af genvejen Ctrl + K) nederst i 

hovedvinduet under listerne. 

 

Figur 1: ”Kontakter” i hovedvinduet 

I partsregisteret vælges ”Ekstern Part”, som viser den enkelte organisations eksterne 

parter. 

 

Kontakter  
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Figur 2: ”Ekstern part” i partsregistret 

Parter, der er oprettet via CVR-integrationen, får sin egen knude under ”Ekstern part” i 

partsregistret, der hedder ”CVR”. Herunder ligger organisationens eksterne kontakter 

fordelt på branchekoder, som vist nedenfor. 

Når der klikkes på en branchekode, vises de virksomheder, som ligger under den 

pågældende branchekode med CVR-nummer. 

 

Figur 3: Visning af eksterne parter oprettet via CVR-integration i partsregistret 

Der højreklikkes på en given part og på Egenskaber i højrekliksmenuen for at få mere 

information om den pågældende part. 

Dialogen ”Egenskaber for parten [partens navn]” åbner og viser partens informationer. 

De felter, som er valgt ved oprettelsen af CVR-abonnementet, er udfyldt og opdateret 

fra CVR-registret. 

Nederst i dialogen fremgår det, hvornår parten sidst er blevet opdateret fra CVR-

registret. 

 

Knuden ”CVR” Branchekoder Ekstern part med CVR-nummer 
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Figur 4: Dialogen ”Egenskaber for parten [partens navn]” 

CVR-integration og akter 

Når en ekstern part skal involveres i en akt, kan partens information hentes gennem 

dennes CPR- og/eller CVR-nummer. 

CVR- og CPR-integration i akten bruges til at knytte en part til en akt. Dette gør det 

nemmere at indhente information omkring parter i akten. Det bruges for eksempel, 

hvis akten skal sendes via fjernprint eller ved fletning af aktens informationer til 

dokumenter. 

Læs mere om tilkøbsmodulet F2 Fjernprint i F2 Fjernprint – Brugermanual. 

Læs mere om tilkøbsmodulet F2 Flettemodul i F2 Flettemodul - Brugermanual. 

  

Angiver hvornår parten sidst er 

blevet opdateret via CVR-registret  
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