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Læsevejledning 

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

Ekstern bestilling. Foruden en kort introduktion til F2 Ekstern bestilling 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 Ekstern bestilling  

En bestilling er en måde at foretage en formel anmodning til en person eller enhed 

om at udføre en opgave. 

Der er tre overordnede typer bestillinger: 

1) Den almindelige, interne bestilling. 

Almindelige bestillinger er en formaliseret opgaveanmodning inden for en 

organisation. 

2) Koncernbestillinger (tilkøbsmodul). 

Koncernbestillinger er bestillinger, der sendes på samme F2-installation, 

men mellem forskellige myndigheder. 

3) Eksterne bestillinger (tilkøbsmodul). 

Eksterne bestillinger giver mulighed for at sende bestillinger til en anden F2-

installation på tværs af organisationer. 

I denne manual gennemgås den eksterne bestilling. For yderligere information om 

interne og koncernbestillinger henvises der til F2 Bestilling – Brugermanual. 

 

Figur 1: Ekstern bestilling 

Eksterne bestillinger er bestillinger, der sendes mellem to separate F2-

installationer. Det muliggør bestillinger mellem myndigheder, der begge bruger F2, 

men ikke arbejder inden for samme installation.  

I det følgende vil F2 installationen hvorfra bestillingen afgives fra omtales som ”F2 

afsendersystemet” mens installationen, der behandler systemet omtales som ”F2 

modtagersystemet”. 
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Oversigt over aktive bestillinger i F2 

Desktop 

I det daglige arbejde med F2 Desktop er det muligt løbende at sende mange 

eksterne bestillinger. En liste over aktive bestillinger i F2 Desktop er derfor et 

praktisk værktøj til at bevare et overblik. 

Listevisninger 

F2 installeres som udgangspunkt med to standardsøgninger på bestillinger: 

 ”F2 Bestillinger til enheden”. 

 ”F2 Bestillinger fra enheden”. 

Standardsøgningerne findes under ”Aktuel enhed” og i listen til venstre i F2’s 

hovedvindue. 

 

Figur 2: Bestillingslister 

Hos bestillingsmodtager vises under ”Indbakke” for enheden de bestillinger, der 

aktuelt ligger til enheden. Listen indeholder akter, hvorpå der findes en bestilling, 

og hvor bestillingsmodtager er brugerens aktuelle enhed, eller en bruger i enheden.  

 

Figur 3: Kolonner i listevisningen for bestillinger 

En række kolonner kan hjælpe med sorteringen af bestillinger, blandt andre 

kolonnerne ”Bestillingsmodtager”, ”Bestillingsudfører” og ”Bestillingsfrist”. 
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Bestillingsikoner 

Afhængigt af en bestillings frist og/eller status, ændres bestillingsikonet sig som 

vist i tabellen nedenfor. 

 

Ikon Funktion 

 
Opret ny bestilling. 

 
Bestilling uden frist.  

 
Bestilling med mere end syv dage til frist. 

 
Bestilling med mindre end syv dage til frist. 

 
Bestilling med overskredet frist. 

 
*Ændringer til bestilling uden frist. 

 
*Ændringer til bestilling med mere end syv dage til frist.  

 
*Ændringer til bestilling med mindre end syv dage til frist.  

 
*Ændringer til bestilling med overskredet frist. 

 
Udført bestilling. 

 
Annulleret bestilling.  

 
Afsluttet bestilling. 

*=Ændringer til f.eks. frist, type og/eller beskrivelser på den eksterne bestilling 

efter afsendelse. 
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Den eksterne bestilling 

Dette afsnit beskriver, hvordan en ekstern bestilling oprettes, afsendes, modtages, 

samt hvordan en bestilling afsluttes. 

Opret en ekstern bestilling 

En ekstern bestilling åbnes ved, at der klikkes på pil ned i Ny bestilling på båndet i 

akten på den akt den eksterne bestilling ønskes knyttet til. I drop down-menuen 

klikkes der på Ny ekstern bestilling. 

Det kan gøres på en eksisterende akt, eller en ny akt kan oprettes. En ekstern 

bestilling kan kun oprettes, når akten ikke er i redigeringstilstand. 

 

Figur 4: Åbning af ny, ekstern bestilling 

Klikkes der på Ny ekstern bestilling, åbner bestillingsvinduet. Det eneste felt, der 

er udfyldt på forhånd, er feltet ”Returner til”, hvor bestillingsopretteren står anført. 

 

Figur 5: Bestillingsvinduet for den eksterne bestilling 

  

Åbn ny ekstern 

bestilling 
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Følgende felter kan udfyldes af bestillingsopretter, før den eksterne bestilling 

afsendes. 

Felt Formål 

”Bestillings-

modtager” 

Angiver den bruger, der modtager den eksterne bestilling 

ved afsendelse. 

”Bestillingsmodtager” udfyldes som det første, og den 

eksterne bestilling gemmes. Det skyldes, at afsender- og 

modtagersystemet skal snakke sammen før resten af 

felterne kan udfyldes. 

”Bestillingstyper” Angiver hvilke typer opgaver, det drejer sig om. Klikkes 

der på pilen ned fås en liste af valgmuligheder. De 

konkrete valgmuligheder afhænger af F2’s opsætning. 

Der kan vælges én eller flere bestillingstyper. 

”Frist” Dato, der angiver, hvornår den eksterne bestilling senest 

ønskes udført. 

Fristen påvirker, hvor den eksterne bestilling figurerer i 

bestillingslisterne hos bestillingsafsender og –modtager, 

hvilket muliggør ”trafikovervågning” af bestillingerne i 

organisationen. 

I feltet indsættes dato og evt. også tid. Datoen skrives i 

feltet, eller der klikkes på kalenderikonet. 

”Returner til” Viser, hvor en bestilling sendes hen, når den besvares. 

Bestillingsopretter tilføjes automatisk i feltet. 

Såfremt bestillingsopretter ikke ønsker at modtage 

svaret på den eksterne bestilling, kan feltets indhold 

ændres inden afgivelse af den eksterne bestilling. 

”Bidragsydere” Brugere, enheder og/eller eksterne parter, der bidrager 

med at udføre den eksterne bestilling. Bidragsyder(e) 

modtager en e-mail med en vedhæftet PDF-version af 

den eksterne bestilling. 

”Beskrivelse” Tekst, der vejleder bestillingsmodtager eller formelt 

beskriver svarets udformningskrav. De konkrete 

valgmuligheder afhænger af F2’s opsætning. 

”Standard-

beskrivelse” 

Vælger mellem tekstskabeloner med foruddefinerede 

tekster. Vælges der en tekstskabelon, indsættes den 

foruddefinerede tekst i beskrivelsesfeltet. 

 

Bemærk: Hvis der ikke oprettes dokumentskabeloner 

til standardbeskrivelser vises dette felt ikke, når 
bestillingsvinduet åbnes. 
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Er der ikke oprettet nogen tekstskabeloner til standardbeskrivelse, eller vil 

bestillingsopretter manuelt udfylde ”Beskrivelse”-feltet, skrives der direkte i feltet, 

hvad opgaven går ud på. 

 

Figur 6: Felter til udfyldelse af bestillingsopretter 

Når den eksterne bestilling oprettes, dannes en bestillingshistorik øverst i højre 

hjørne af den eksterne bestilling. Historikken opdateres løbende, når akten sendes, 

ændres, etc. 

 

Figur 7: Bestillingshistorikken efter oprettelse af den eksterne bestilling 

Gemmes en forkert ekstern bestilling, slettes den ved, at der klikkes på Slet. Er 

den eksterne bestilling allerede afsendt, kan den ikke slettes, kun annulleres. Den 

eksterne bestilling annulleres ved, at der klikkes på Annullér bestilling, samme 

sted som Slet-knappen sad før afsendelse.  

Ved klik på Send, ser bestillingsmodtager den eksterne bestilling i sin indbakke i 

F2. 

 

Figur 8: Bestillingsopretters valgmuligheder 

Beskrivelse Frist og klokkeslæt 

Bestillingsmodtager 

Returner til  

Bestillingstyper 

Slet ekstern bestilling Luk ekstern bestilling 

Send ekstern bestilling Gem ekstern bestilling 

Bidragsydere 
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Når den eksterne bestilling er oprettet, ses og tilgås den på den akt den eksterne 

bestilling ligger på. Den eksterne bestilling åbnes ved, at der klikkes på 

bestillingsikonet øverst i dokumentvælgeren. En drop down-menu foldes ud, hvorfra 

den eksterne bestilling åbnes ved dobbeltklik. 

 

Figur 9: Bestillingsoversigt i aktvinduet ved klik på bestillingsikonet 

Drop down-menuen viser også de enkelte bestillingers bestillingsnummer, frist, 

bestillingsmodtager, behandlingsstatus og første linje af beskrivelsen. 

Bestillingsnumre tildeles automatisk i kronologisk rækkefølge. 

Da eksterne bestillinger sendes til parter i en anden F2-installation, vælges en 

ekstern part som bestillingsmodtager. Parten skal have en e-mailadresse tilknyttet i 

F2s partsregister, da den eksterne bestilling sendes ud af F2-installationen. Det er 

kun muligt at påføre én bestillingsmodtager pr. ekstern bestilling. 

Når der tilføjes en bestillingsmodtager samt, når den eksterne bestilling afsendes, 

kontakter F2 modtagersystemet. 

 

Figur 10: Systemet den eksterne bestilling sendes til kontaktes 

Bestillingsnummer 

Bestillingsstatus 

Bestillingsmodtager 

Beskrivelse 

Frist 
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F2 undersøger herefter, om den valgte part er på en F2-installation og kan modtage 

eksterne bestillinger. Dette vil brugeren som oftest ikke nå at bemærke, men hvis 

processen trækker ud, er det muligt at lukke bestillingsvinduet og arbejde videre i 

F2, mens processen finder sted. 

Samme proces finder sted, når den eksterne bestilling sendes, og også her kan 

bestillingsvinduet lukkes og der kan arbejdes videre, mens processen foregår i 

baggrunden. 

Modtagelse og accept af en ekstern bestilling 

Når en ekstern bestilling sendes af bestillingsopretter, ser bestillingsmodtager den i 

sin indbakke. 

 

Figur 11: Modtaget ekstern bestilling i enhedens indbakke 

Den eksterne bestilling åbnes ved, at der dobbeltklikkes på akten, hvorefter den 

eksterne bestilling åbner automatisk. 

 

Figur 12: Bestillingsmodtagers bestillingsvindue 

Bestillingsmodtager har efter modtagelsen to valg. Ønsker bestillingsmodtageren at 

acceptere den eksterne bestilling, klikkes der på Accepter og luk, eller på pilen 

ved siden af og herefter Accepter i drop down-menuen afhængigt af, om 

bestillingsvinduet skal lukkes eller ej efter, at den accepteres. 



 

Side 12 af 21 

 

Figur 13: Valgmuligheder ved accept af ekstern bestilling 

 

Figur 14: Accepteret ekstern bestilling ved valg af Accepter 

Hvis f.eks. bestillingsmodtager ønsker at afgøre om den eksterne bestilling skal 

accepteres, vælger denne en ny bestillingsmodtager. Når bestillingsmodtageren 

ændres, aktiveres knappen Fordel. Klikkes der på Fordel, sendes den eksterne 

bestilling til den bruger, der nu står i feltet ”Bestillingsmodtager”. Den eksterne 

bestilling vises herefter i den nye bestillingsmodtagers indbakke. 

 

Figur 15: Yderligere muligheder ved modtagelse af ekstern bestilling 

  

Valgmuligheder ved accept 

Acceptér og luk ekstern 

bestilling 

Acceptér eksternbestilling 

Fordel ekstern bestilling 
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Besvarelse af ekstern bestilling 

En ekstern bestilling besvares på to måder: 

1. Den eksterne bestilling udføres og besvares direkte i bestillingsvinduet. 

2. Den eksterne bestilling besvares ved at oprette og sende en svarakt. Det 

gøres ved, at der klikkes på Opret svarakt i bestillingsvinduet. 

Det er værd at bemærke, at der kan klikkes på Opret svarakt inden, at den 

eksterne bestilling accepteres. Besvarelsen kan på den måde påbegyndes, 

selvom vilkårene ikke er endeligt fastsat. 

 

Figur 16: Besvarelsesmuligheder i bestillingsvinduet 

Besvar i bestillingsvinduet 

Vil bestillingsudfører/-modtager besvare den eksterne bestilling i bestillingsvinduet 

tilføjes blot en besvarelse i feltet ”Udførelseskommentar”. Herefter klikkes der på 

Udført, så udførelseskommentaren udgør selve besvarelsen af den eksterne 

bestilling. Den udførte eksterne bestilling ses nu i indbakken hos brugeren der er 

angivet i ”Returner Til”. 

Opret svarakt 

Vælges den eksterne bestilling besvaret ved oprettelse af en svarakt, klikkes der på 

Opret svarakt, hvilket åbner dialogen ”Ny akt”. I feltet ”Titel” står/tilføjes der 

automatisk ”Sv: [Akten med den eksterne bestilling på]”. Se figuren nedenfor. 

Opret svarakt Udfør ekstern bestilling 

Skriv udførelseskommentar 
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Figur 17: Oprettelse af svarakt 

Er bestillingsakten tilknyttet en sag, foreslår F2 automatisk at tilknytte svarakten til 

samme sag. Som udgangspunkt har svarakten samme frist som den eksterne 

bestilling. Klikkes der på OK oprettes svarakten. 

Navigation mellem svarakten og akten med den eksterne bestilling på foregår 

nemt, da der i svarakten er et unikt bestillingsikon i aktens bånd, der åbner akten 

med den eksterne bestilling. 

 

Figur 18: Åbn bestillingsakt fra svarakten 

Svarakten kan, når den er oprettet, ligeledes tilgås fra selve den eksterne bestilling. 

Det gøres ved, at der klikkes på akt-id-linket, der figurerer ud for posten ”Svarakt 

oprettet” i bestillingshistorikken øverst i den eksterne bestillings højre hjørne. 

 

Figur 19: Link til svarakt for den eksterne bestilling i bestillingshistorikken 

Åbn akten med den eksterne bestilling på 

Link til 

svarakt 
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Svarakten adresseres automatisk til brugeren, der i den eksterne bestilling er 

angivet i feltet ”Returner til”. Svaret kan således ses, når svarakten sendes ved klik 

på Send i båndet på svarakten. Svarakten sendes til brugeren der er angivet i 

”Returner til”. 

Svarakten ses herefter i bestillingsmodtagers indbakke. At svarakten sendes, svarer 

til, at den eksterne bestilling udføres. 

Når den eksterne bestilling er udført, optræder den ikke længere i listen ”F2 

Bestillinger til enheden” i F2 modtagersystemet. 

Afslutning af en ekstern bestilling 

Når bestillingen udføres sendes den tilbage til den bruger i F2 afsendersystemet, 

der står angivet i feltet ”Returner til”.  

 

Figur 20: Den udførte eksterne bestilling ses i ”Returner til”-brugerens indbakke 

Den eksterne bestilling færdigbehandles af den bruger, som den eksterne bestilling 

er returneret til i F2 afsendersystemet med en vurdering, en vurderingskommentar, 

en godkendelse, eller en kombination af disse. 

 

Figur 21: Den udførte eksterne bestillings bestillingsvindue 

Vælg vurdering Godkend svar Afslut bestilling endeligt Skriv vurderingskommentar til svar 
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Efter behandling af besvarelsen på den eksterne bestilling, klikkes der på Afslut 

bestilling for at afslutte den eksterne bestilling. Besvarelsens godkendelsesstatus 

bliver hermed også synlig for bestillingsmodtager, samt om der er afgivet en 

vurdering og/eller vurderingskommentar. 

 

Figur 22: Den afsluttede eksterne bestillings bestillingsvindue 

 

 

Den eksterne bestilling er færdigbehandlet, når den afsluttes og forsvinder 

efterfølgende fra listen ”F2 Bestillinger fra enheden” i F2 afsendersystemet. 

Selvom afsluttede bestillinger forsvinder fra standardsøgningerne i listevisningen, 

kan de stadig ses og tilgås i F2 Desktop. Dette gøres ved at foretage en søgning på 

bestillinger i arkivet. 

 

Figur 23: Søgning på bestillinger 

Bemærk: Bestillingsopretter kan, fra det øjeblik den eksterne bestilling 

oprettes, afslutte bestillingen. Bestillingsikonet ændres i så fald til udført . 

Bemærk: Det kan konfigureres ved konfigurationsindstilling, om alle brugere 

kan afslutte en ekstern bestilling eller kun medarbejdere i bestillingsopretters 

enhed. 

Åbn drop down-menuen og vælg ”Bestillinger” 

Klik på søgeikonet for at 

foretage søgning efter valg 
af ”Bestillinger” 

Stå på ”Arkivet” 
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Foretages der en søgning på bestillinger i arkivet, viser F2 alle de bestillinger, som 

brugeren har adgang til at se, herunder også afsluttede bestillinger. 

 

Figur 24: Søgning på bestillinger i Arkivet 

Ligesom standardsøgningerne i listevisningen indeholder søgningen bestillinger fra 

eller til brugeren og brugerens enhed. 
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Ekstra funktioner 

Ud over de funktioner der er blevet gennemgået i denne manual, indeholder F2 

Ekstern bestilling også en række ekstra funktioner. Ekstra funktioner er praktiske 

værktøjer og gennemgås derfor i dette afsnit. 

Bestillingsvinduet tilbyder en række forskellige ekstra funktioner i bunden af 

vinduet. Hvilke der tilbydes afhænger af den eksterne bestillings status. 

 

Figur 25: Ekstrafunktionernes placering i bestillingsvinduet 

Funktion Formål 

”Afslut nu” Giver bestillingsopretter mulighed for at afslutte den 

eksterne bestilling med det samme, uanset om 

bestillingsudføreren er færdig med den eksterne 

bestilling eller ej. 

”Ny frist” En ny frist kan sættes på den eksterne bestilling dog 

med den indskrænkning, at såfremt modtager allerede 

har accepteret bestillingsopgaven kan fristen ikke 

ændres.  

Ændres fristen gennem ”Ny frist”, lægges 

bestillingsakten i bestillingsmodtager og -udføres 

indbakke med information om, at fristen er ændret. 

”Eksportér…” Den eksterne bestilling eksporteres, og gemmes som 

xml-dokument på brugerens pc. 

”Opret 

orienteringsmail” 

Opretter en mail med den eksterne bestilling vedhæftet, 

så en tredje part kan orienters om bestillingen. Dette 

kan gøres under hele bestillingsforløbet. Modtageren 

skal dog være oprettet i partsregisteret. 

”Vurder”, 

”Modtagervurdering” 

og 

”Modtagervurderings-

kommentar 

Bestillingsmodtager kan ved klik på Vurder vurdere 

kvaliteten af den modtagne bestilling. 

Det bliver dermed muligt at vælge en vurdering i 

”Modtagervurdering” samt skrive en 

”Modtagervurderingskommentar”. 
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Funktion Formål 

”Fjern svar” Bliver synlig, når en svarakt er oprettet til den eksterne 

bestilling. Klikkes der på Fjern svar fjernes svarakten, 

ligesom det ikke længere fremgår af historikken, at en 

svarakt blev oprettet. Funktionen er tilgengængelig for 

brugere i modtagerenheden, fra svarakten er oprettet, 

og til den er afsendt. 

 

Figur 26: Ekstra funktioner efter oprettelse af svarakt 
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F2 cPort LIS Bestilling 

F2 cPort er et dataudtræksværktøj, der tilgås af en F2 administrator. Med cPort som 

udtræksværktøj, kan en F2 administrator lave udtræk og danne rapporter på tværs 

af informationer tilgængelige i F2. 

F2 cPort LIS Bestilling er et tilkøbsmodul, der bygger på F2 cPort-modulet. cPort 

LIS Bestilling er specielt udviklet til at håndtere en række dataudtræk til brug for 

generering af rapporter på basis af bestillinger i F2. 

Udtræk og rapporter fra cPort leverer et datagrundlag med målbare resultater, der 

eksempelvis kan danne grundlag for at optimere og følge op på en myndigheds 

specifikke arbejdsgange og -processer. 

cPort LIS Bestilling leveres med tre grupper af data til rapportgenerering i 

forbindelse med: 

1. Interne- og koncernbestillinger. 

2. Udgående eksterne bestillinger. 

3. Indgående eksterne bestillinger. 

Hvilke data der stilles til rådighed i cPort LIS Bestilling afhænger af hvilke typer 

bestillinger en myndighed har, samt hvordan disse typer af bestillinger anvendes. 

Der henvises til F2 cPort LIS Bestilling – Brugermanual. 
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