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Læsevejledning 

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

Foruden en kort introduktion til F2 Kvalitetssikring 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 Kvalitetssikring  

Tilkøbsmodulet F2 Kvalitetssikring er et modul til brug for løbende kvalitetssikring 
af sagsbehandlingen i F2, såvel som til brug i forbindelse med aflevering til 
Rigsarkivet. 

F2 Kvalitetssikring består af en række relevante rapporter til tilkøbsmodulet F2 
cPort og reoler til tilkøbsmodulet F2 Styringsreol. Brugere med privilegiet ”Adgang 
til cPort” kan ved brug af rapporterne i F2 cPort lave statistiske udtræk til brug for 

kvalitetskontrol til Rigsarkivet samt til ledelsesrapportering. Medarbejdere kan 
gennem de relevante styringsreoler løbende kvalitetssikre data og rydde op, så 
organisationen er klar til aflevering til Rigsarkivet. 

Fokus i denne manual er på de rapporter samt styringsreoler og -hylder, som 
relaterer sig til F2 Kvalitetssikring. F2 cPorts mere avancerede funktioner er 

yderligere beskrevet i F2 cPort Analyse – Brugermanual. 

Kort introduktion til F2 cPort 

F2 cPort er et udtræksværktøj, som tilgås af brugere med privilegiet ”Adgang til 
cPort” i F2. Med F2 cPort er det muligt at lave udtræk og danne rapporter på tværs 
af informationer tilgængelige i F2. 

Det kan være udtræk som: 

 Akter og sager, der ikke er blevet afsluttet. 

 Antal dokumenter i myndigheden og deres størrelse. 

 Bilag på akter og sager, der ikke er dannet en PDF for og derfor ikke kan 

indgå i en aflevering til Rigsarkivet. 

Udtræk og rapporter fra F2 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 håndterer data via F2’s metadatafelter, og det er disse, der kan udtrækkes 

data fra, og som fungerer som kolonner i rapporterne.  

Kort introduktion til F2 Styringsreol 

F2 Styringsreol giver et grafisk overblik over igangværende sagers fremdrift, frister 
og ansvarsplacering.  

F2 Styringsreol arrangerer data i forskellige grupperinger, såkaldte ”reoler”. Der 
kan opstilles et antal reoler for hele organisationen med forskellige 
underinddelinger kaldet ”hylder”.  
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Figur 1: Eksempel på styringsreol 

De data, der vises på hylderne, opmærkes med forskellige farver. Dataets 
opmærkning kan således vise ekstra information som frister, status og 
adgangsniveau. 

Reolerne kan variere fra organisation til organisation, men F2 Styringsreol giver 
mulighed for let at organisere, prioritere og fordele fagspecifikke opgaver. 
Derudover kan styringsreolen benyttes som styrings- og ledelsesværktøj. 

F2 Styringsreol tilgås direkte i F2, hvor den enkelte bruger har adgang til 
styringsreolen. Alt efter hvilke valg der er foretaget omkring organisering og 

styring, vil opmærket data lægge sig på styringsreolens hylder. Med et dobbeltklik 
på den relevante hylde åbner en oversigt over sager, akter og tilknyttede 
dokumenter, som brugeren har adgang til at se, og som passer med de 
søgekriterier, der er defineret for den pågældende hylde. I oversigten udvælges en 
relevant akt, og sagsbehandlingen kan nu begynde.  

Det er således ikke nødvendigt at skifte mellem forskellige programmer, da 
styringsreolen sikrer, at alt er samlet ét sted. Med brugen af F2 Styringsreol 
optimeres sagsflow og arbejdsproces, ligesom det er muligt hurtigt og effektivt at 
finde og få overblik over de sager og akter, der kræver opmærksomhed.  

Periode-
inddeling 

Den valgte reol 

Styringsreolens 

hylder 

Preview 
af den 

valgte 

hylde 

Skift periode 
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cPort-rapporter i F2 Kvalitetssikring 

F2 Kvalitetssikring indeholder to cPort-rapporter, hvori der er defineret 
opsætninger, der trækker data ud på udvalgte metadatafelter.  

Opsætningerne er baseret på de typiske behov, der opstår i forbindelse med 
løbende kvalitetssikring af data samt de udtræk, som Rigsarkivet typisk ønsker 
overblik over i forbindelse med aflevering af data. 

I opsætningerne er der endvidere defineret en eller flere begrænsninger, så der kun 
trækkes ønsket data ud, eksempelvis for en bestemt periode.  

De to rapporter i F2 Kvalitetssikring hedder: 

 Kvalitetssikring Sager og Akter. 

 Kvalitetssikring Dokumenter. 

Der er endvidere inkluderet en Excel-skabelon i F2 Kvalitetssikring. Skabelonen kan 
bruges, hvis man ønsker at lave udtræk fra rapporten ”Kvalitetssikring Sager og 
Akter” og viderebehandle data i Excel. I skabelonen er der lagt pivottabeller ind, 
som filtrerer data på samme måde, som i opsætningerne i rapporten 
”Kvalitetssikring Sager og Akter”. 

Lister over kolonner 

Dette afsnit indeholder en komplet liste over data, som er grundlag for 
rapportgenerering i relation til kvalitetssikring i F2. 

Kolonneindhold 

De følgende tabeller indeholder følgende oplysninger om hver kolonne: 

 Rapport: Bogstaverne SA og D refererer til henholdsvis ”Kvalitetssikring 
Sager og Akter” og ”Kvalitetssikring Dokumenter”, hvori den enkelte kolonne 
er tilgængelig. 

 Navn: Kolonnens navn i cPort-oversigten og ved udtræk direkte i cPort og til 

Excel. 

 Beskrivelse: En beskrivelse af kolonnens indhold og funktion. 

 Format: En angivelse af hvad der returneres (tal, tekst, dato, mv.). 

 Eksempler: Eksempler på en returneret værdi. 

 

  

Bemærk: Datoer kan have et andet format end angivet her, når der eksporteres 
til Excel.  
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Kolonner relateret til akter 

Kolonnenavne, der starter med ”Akt:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på en akt. 

Rap-
port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

SA, D Akt: ID 

 

Id på akten. Tal 198740 

2684574 

SA, D Akt: Titel Titel på akten. Tekst §20-spørgsmål 
til besvarelse 

Borgerhenvend-
else 

SA, D Akt: Ansvarlig 
enhed 

Ansvarlig enhed på 
akten. 

Tekst Kvalitet 

HR 

SA, D Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på 
akten. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

SA Akt: 
Sagsnummer 

Sag som akten ligger på. Tekst 2017 – 48 

2019 – 5  

SA, D Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. Tekst Involverede 

Kvalitet (Enhed) 

Alle 

SA Akt: Adgangs-
begrænsning 

Aktens adgangs-
begrænsning som 
sikkerhedsgrupper, 
bestemte personer og 

enheder. 

Tekst Anne Pedersen 

Kvalitet  

SG: Taskforce 

SA Akt: Status Aktens status. Tekst Behandles 

Afsluttet 

SA, D Akt: 

Journaliseret 

Viser om der er sat hak i 

feltet ”Journaliseret”. 

Tekst True 

False 

SA, D Akt: 
Journaliseret 
eller Adgang 
Enhed/Alle 

Viser om akten er 
journaliseret, eller om 
aktens adgangsniveau er 
udvidet til ”Enhed” eller 
”Alle”. Benyttes primært 

til at begrænse 
udtrækket. 

Tal 0 (Nej) 

1 (Ja) 
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Rap-
port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

SA, D Akt: Oprettet 
dato 

Dato for hvornår akten er 
oprettet. 

Dato 17/01/2019 
12:30:00 

12/11/2018 
08:45:10 

SA Akt: Oprettet 

af 

Bruger, som har oprettet 

akten. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

SA Akt: Oprettet 
af (enhed) 

Enhed for den bruger, 
som har oprettet akten. 

Tekst Kvalitet 

HR 

SA Akt: Emneord Emneord på akten. Kan 
være tom. 

Tekst Klage 

Personale; Løn 

SA, D Akt: På en sag Viser om akten ligger på 
en sag. Benyttes primært 
til at begrænse 
udtrækket. 

Tal 0 (Nej) 

1 (Ja) 

SA Akt: 
Myndighed 

Viser hvilken myndighed 
akten er oprettet i. 

Tekst Testministeriet 

Søsterstyrelsen 

SA Akt: 
Afleveringslås 

ID 

ID på den låsning, der er 
udført på akter i en 

afsluttet journalperiode. 

Tal 1 

4 

SA Akt: Internt 
ID 

Internt ID på akten. 
Bruges i forbindelse med 
dannelse af URL-link til 
en akt. 

Tal 1 

4 

SA Akt: Link Direkte URL-link til en akt 
i F2. 

Tekst f2p://dossier/23
87 

f2p://dossier/29
87823 

SA, D Akt: Aktform Angiver om der er tale 

om en almindelig akt 
eller en anden form for 
akt. 

Tekst Akt 

Godkendelse 

SA Akt: Aktype Angiver akttypen. Tekst Internal 

Outbound 

SA Akt: Modtager Angiver eventuelle 
modtagere, hvis akten er 
blevet sendt. 

Tekst Jesper Nøhr 

Kamilla Keller 
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Rap-
port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

SA Akt: Afsender Angiver eventuelle 
afsendere, hvis akten er 
blevet sendt. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

SA Akt: Brevdato Angiver en eventuel 
brevdato for akten. 

Dato 17/01/2019 
12:30:00 

12/11/2018 
08:45:10 
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Kolonner relateret til sager 

Kolonnenavne, der starter med ”Sag:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på en sag. 

Rap-
port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

SA, D Sag: 
Sagsnummer 

Sagsnummer knyttet til 
sagen. 

Tal 2017 – 48 

2019 – 5 

SA Sag: Titel Titel på sagen. Tekst §20-spørgsmål 
til besvarelse 

Bestyrelsesmøde 

SA Sag: Status Sagens status. Tekst Behandles 

Afsluttet 

SA Sag: Emneord Emneord på sagen. Tekst Klage 

Personale; Løn 

SA Sag: Ansvarlig 
enhed 

Ansvarlig enhed på 
sagen. 

Tekst  Kvalitet 

HR 

SA Sag: Ansvarlig Ansvarlig bruger på 
sagen. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

SA Sag: Oprettet 
af 

Bruger som har oprettet 
sagen. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

SA, D Sag: Oprettet 
dato 

Dato og tidspunkt for 
hvornår sagen er 
oprettet. 

Dato 17/01/2019 
12:30:00 

12/11/2018 

08:45:10 

SA Sag: 
Journalplan 

Journalplanskode på 
sagen. 

Tekst 87238723 – 
Planlov  

161334 – Udlæg  

SA Sag: 
Handlingsfacet 

Handlingsfacet på sagen. Tekst 0110 – Til 
fakturering 

SA Sag: 
Kassations-
kode 

Kassationskode på 
sagen. 

Tekst B10 – Skal 
bevares 

SA Sag: 
Sikkerheds-
grupper 

Sagens adgangs-
begrænsning, 
eksempelvis 
sikkerhedsgrupper, 

Tekst Anne Pedersen 

Kvalitet  
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Rap-
port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

bestemte personer og 
enheder. 

SG: Taskforce 

SA Sag: Parter Parter på sagen. Tekst Jesper Nøhr 

Kamilla Keller 

SA Sag: Afsluttet 
dato 

Dato og tidspunkt for 
hvornår sagen er 
afsluttet. 

Dato 17/01/2019 
12:30:00 

12/11/2018 
08:45:10 

SA, D Sag: 

Myndighed 

Myndighed som sagen er 

oprettet i. 

Tekst Testministeriet 

Søsterstyrelsen 

SA Sag: 
Afleveringslås 
Id 

ID på den låsning, der er 
udført på akter i en 
afsluttet journalperiode. 

Tal 1 

4 
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Kolonner relateret til dokumenter 

Kolonnenavne, der starter med ”Dok:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på et dokument. 

Rap-
port 

Navn Beskrivelse Format Eksempler 

D Dok: Titel Dokumentets titel, som 
det fremgår af 

dokumentområdet på en 
akt. 

Tekst Henvendelse fra 
dep. med 

spørgsmål. 

Aktindsigts-
anmodning fra 
borger. 

Svar på klage. 

D Dok: Skal 
PDF’es 

Viser om der er dannet en 
PDF-version af 
dokumentet. 

Tal 0 (Ja) 

1 (Nej) 

D Dok: Filtype Dokumentets filtype. Tekst .docx 

.jpeg 

.pdf 

D Dok: 
Filgruppe 

Den kategori af filer, 
dokumentets filtype 
tilhører. 

Tekst WORD 

IMG 

PDF 

D Dok: Oprettet 
dato 

Dato og tidspunkt for, 
hvornår dokumentet er 
oprettet. 

Tekst 17/01/2019 
12:30:00 

12/11/2018 
08:45:10 

D Størrelse 
(bytes) 

Angiver størrelsen på filen 
i bytes. Hvis flere filer er 
akkumuleret, angives 
deres samlede størrelse. 
Filer akkumuleres, når 
kolonnen ”Antal” 
inkluderes i opsætningen. 

Tal 165751 

41896 
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Andre kolonner 

Kolonner som ikke er direkte knyttet til akter, sager og dokumenter. 

Navn Beskrivelse Format Eksempel 

Antal Akkumulerer identiske 
resultater i andre kolonner 
og returnerer summen. 
Bemærk, at kolonnerne 

skal sammensættes 
korrekt for at få et 
meningsfyldt resultat. 

Tal 2 

64 
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Styringsreoler i F2 Kvalitetssikring 

F2 Kvalitetssikring inkluderer tre styringsreoler: 

 Kvalitetssikring: Akter 

 Kvalitetssikring: Sager 

 Kvalitetssikring: Dokumenter 

Hver styringsreol består af en række hylder, som giver mulighed for et aktuelt og 
grafisk overblik over datakvaliteten i F2. Resultaterne er inddelt i tidsperioder efter 
oprettelsesdato for henholdsvis akter og sager, og det er muligt at vælge, om 
periodernes længde skal være en uge, en måned eller et år. 

Hylderne er baseret på de typiske behov i forbindelse med løbende kvalitetssikring 
af data. Det er muligt at få vist en specifik hyldes akter i resultatlisten ved at 

dobbeltklikke på den. På den måde får den enkelte bruger et overblik over præcis 
de akter, vedkommende selv mangler at kvalitetssikre. 

Liste over hylder 

Tabellerne herunder indeholder en liste og beskrivelse af hver styringsreol og dens 
hylder. 

 Hylde: Hyldens navn i reolen 

 Beskrivelse: En beskrivelse af hyldens indhold og funktion 

Kvalitetssikring: Akter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Akter” opmærkes hylderne efter adgangsniveauet 
på akterne: ”Involverede”, ”Enhed” eller ”Alle”, som vises ved hjælp af farver. Se 
afsnittet Opmærkning af hylder for nærmere forklaring. 

 

Figur 2: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Akter” 
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Hylde Beskrivelse 

Journaliserede akter, 
ikke på sag 

Liste af akter, som er markeret som journaliseret 
og som ikke er tilknyttet en sag.  

Et af de typiske hovedkriterier i forbindelse med 
aflevering til Rigsarkivet er, at alle akter, som er 
markeret som journaliseret, skal afleveres. Dertil 
kommer, at alle journaliserede akter skal være 
tilknyttet en sag.  

Ikke-journaliserede 
akter, på sag 

Liste af akter, som ikke er markeret som 
journaliseret, men som er tilknyttet en sag. 

Et andet typisk hovedkriterium i forbindelse med 
aflevering til Rigsarkivet er, at alle akter, som er 
tilknyttet en sag og som har adgangsniveau 

”Enhed” eller ”Alle”, skal afleveres. 

Det bør løbende sikres, at alle akter på sager, som 
skal afleveres, bliver markeret som journaliseret 
og får det rigtige adgangsniveau. 

Hylden kan derfor også bruges til at se alle akter, 
som har adgang ”Enhed” eller ”Alle". Hvis det er 
nødvendigt, kan adgangsniveauet på akterne 
indskrænkes til ”Involverede”. 

Ikke-journaliserede 
akter, ikke på sag 

Liste af akter, som ikke er markeret som 
journaliseret og som ikke er tilknyttet en sag. 

Akter uden ansvarlig Listen giver et overblik over alle akter, som 
mangler en ansvarlig. 

Uafsluttede akter Listen giver et overblik over uafsluttede akter. 

Kvalitetssikring: Sager 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Sager” opmærkes sagerne efter status: ”Lukkede 
Sager” og ”Åbne Sager”. Se afsnittet Opmærkning af hylder for nærmere forklaring. 

På tidsaksen præsenteres resultaterne ud fra sagernes oprettelsesdato med de 
nyeste sager liggende længst til venstre.  
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Figur 3: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Sager” 

Hylde Beskrivelse 

Sager uden ansvarlig Listen giver et overblik over alle sager, som mangler en 
ansvarlig. 

Uafsluttede sager Listen giver et overblik over uafsluttede sager. 

Afsluttede sager med 
uafsluttet akt 

Listen giver et overblik over afsluttede sager med 
uafsluttede akter. 

Kvalitetssikring: Dokumenter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” opmærkes hylderne efter filgruppe. 
Se afsnittet Opmærkning af hylder for nærmere forklaring. 

 

Bemærk: Resultaterne på graferne indikerer antallet af akter, hvor der ligger 

relevante dokumenter, og ikke antallet af dokumenter. 
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Figur 4: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” 

Hylde Beskrivelse 

Akter med 
dokumenter som 
mangler PDF 

Liste med akter, som har et eller flere dokumenter 
vedhæftet, der ikke er dannet en PDF-version af. 

Der kan være flere årsager til, at der ikke er dannet en 
PDF-version af dokumentet. Det kan eksempelvis være 
ved kodebeskyttede Zip-, Word- eller Excel-filer, store 
filer eller ukendte filformater. 

Opmærkning af hylder 

Hylderne i styringsreolerne i F2 Kvalitetssikring opmærkes efter forskellige kriterier. 
Opmærkningen foregår med farve og navngivning og er beskrevet i tabellerne 
herunder. Følgende kolonner indgår: 

 Farve: Den farve som opmærkningen fremstår med 

 Opmærkning: Navn på opmærkningen 

 Filtyper: Benyttes i tabellen til Kvalitetssikring: Dokumenter til at indikere 
hvilke filtyper, der er samlet i opmærkningen 

Kvalitetssikring: Akter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Akter” er hylderne opmærket med akternes 
adgangsniveau: ”Involverede”, ”Enhed” eller ”Alle”. Opmærkningen er som følger: 

Farve Opmærkning 

 
Adgang Involverede 
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Farve Opmærkning 

 
Adgang Enhed 

 
Adgang Alle 

Kvalitetssikring: Sager 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Sager” er hylderne opmærket med sagernes 
status: ”Lukket” eller ”Åben”. Opmærkningen er som følger: 

Farve Opmærkning 

 

Lukkede Sager 

 
Åbne Sager 

Kvalitetssikring: Dokumenter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” er hylderne opmærket efter filtype 
på de dokumenter, der ligger på akterne. Filtyperne er lagt sammen i ensartede 
filgrupper. Opmærkningen er som følger: 

Farve Opmærkning Filtyper 

 

Word .doc, .docx, .dot, .dotx, .docm, .dotm, .rtf 

 

Excel .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltm, .csv 

 

PowerPoint .ppt, .pptx, .pptm, .pps, .ppsx, .ppsm, .potx  

 

E-mail .eml, .msg 

 

Zip .zip, .rar, .7z, .pages 

 

Billede .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff 

 

OpenOffice .odt, .ods, .odp, .odg, .odc, .odi, .odm 

 

HTML .html, .htm 
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Farve Opmærkning Filtyper 

 

Tekst .txt 

 

Andet Andre filtyper, som ikke er inkluderet i 
ovenstående 

Avanceret søgning i styringsreolerne 

Det er muligt at foretage avancerede søgninger i styringsreolernes hylder. I 
modsætning til den almindelige avancerede søgning i F2 er de tilgængelige 
metadatafelter specifikt udvalgt til hver reol. 

Klik på Avanceret søgning i båndet. De tilgængelige søgefelter for den valgte reol 

åbner over hylderne på reolen som vist nedenfor. 

 

Figur 5: Avancerede søgefelter for Kvalitetssikring: Akter 

Søgefelterne er udvalgt til at hjælpe medarbejderne med at filtrere resultaterne på 
hylderne, så de eksempelvis kan finde akter og sager, de eller deres enhed har 
ansvar for. På den måde kan den enkelte bruger få overblik over, hvor meget 
vedkommende selv mangler at rydde op. 

Tilgå styringsreol i F2 Touch 

F2 Styringsreol er også tilgængeligt via F2 Touch med samme funktionalitet som i 
F2 Desktop-klienten. Styringsreolerne er tilgængelige gennem menuen i F2 Touch 
og ligger derfor i forlængelse af søgelisterne. Læs mere om menuen og søgelisterne 
i F2 Touch – Brugermanual.  

Tryk på en søjle for at vise en dropdown-menu med de opmærkninger, som er 
tilgængelige på hylden. Tryk på en opmærkning for at udføre en søgning. 
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Figur 6: F2 Styringsreol i F2 Touch 
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