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Læsevejledning 

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

Manager. Foruden en kort introduktion til F2 Manager indeholder manualen også en 

generel beskrivelse af funktionalitet og konfiguration.  

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer, det vil sige 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 Manager 

F2 Manager er en alt-i-en sagsbehandlingssoftware. Den er udviklet med henblik på at 

muliggøre en omstilling til et fuldt digitaliseret arbejdsmiljø. F2 Manager sikrer 

facilitering og optimering af arbejdsprocesser igennem mobilitet, en mere effektiv 

sagsgang i sagsstyringsenheden samt muligheden for papirløse møder på 

styringsniveau. 

Mere specifikt er F2 Manager et modul til F2, der giver brugeren mulighed for at have 

såvel online som offline adgang til de velkendte elementer fra det daglige arbejde i F2 

Desktop. Således giver F2 Manager adgang til sager og ad hoc møder samt 

strukturerede møder, forelæggelser og godkendelser, afhængigt af hvilke tilkøbs-

moduler der er aktiveret. 

Yderligere tilbyder F2 Manager muligheden for bogmærkestyring og annoterings-

funktioner. 

Med F2 Manager kan en organisation således dele dokumenter via iPad, så medarbej-

dere kan være til rådighed for ledere på farten, alt sammen med sikkerhed, fleksibilitet 

og stabilitet i højsædet. 
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Kom i gang med F2 Manager  

F2 Manager til iPad hentes i Apples App Store på iPaden. Der er to måder, som 

adgangen til appen kan konfigureres på henholdsvis via iPadens Indstillinger eller 

iPadens webbrowser. 

Konfiguration gennem Indstillinger 

Når appen er hentet, trykkes der på Indstillinger på iPaden og herefter på F2 

Manager, som vist nedenfor.  

I felterne ”Username”, ”Password” og ”URL” indtastes brugernavn, kodeord og URL’en.  

 

Figur 1: Konfiguration af F2 Manager gennem ”Indstillinger” 

Når felterne er udfyldt, åbnes appen ved tryk på F2 Manager, som vist nedenfor. 

Indtast 
URL 

Indtast  

kodeord 

Indtast 

brugernavn 



 

Side 6 af 23 

 

Figur 2: Åbn F2 Manager 

Konfiguration gennem browser 

Vælges konfiguration af appen gennem iPadens browser, indtastes den givne URL i 

browserens adresselinje. Herefter åbnes en hjemmeside, hvor konfigurationen af 

appen foregår, som vist nedenfor.  

Brugernavn og kodeord indtastes i felterne ”Username” og ”Password”, og der klikkes 

på Set up for at færdiggøre opsætningen. 

Åbn F2 Manager efter 

konfiguration  
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Figur 3: Konfiguration af F2 Manager gennem browser 

Efter endt konfiguration åbner appen, og felterne gennemgået i afsnittet ovenfor 

udfyldes automatisk af iPaden. 
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F2 Manager 

Der er fem grundlæggende funktioner i F2 Manager: 

1. Dagsmappen 

2. Godkendelser 

3. Forelæggelser 

4. Bogmærker 

5. Notifikationer. 

I de nedenstående afsnit beskrives funktionerne i detaljer. 

F2 Manager-appen indeholder desuden en quick guide tilsvarende illustrationerne i 

denne manual. Quick guiden aktiveres ved at trykke på Nofikationer , vælge 

Indstillinger og vælge Vis guide i F2 Manager. 

Sproget i F2 Manager er på det sprog, som iPaden er konfigureret til at køre med. F2 

Manager understøtter dansk, engelsk og tysk. 

Dagsmappen 

Dagsmappen indeholder dokumenter til møder. Dokumenterne er organiseret i en 

kalender- og listevisning. 

Mødetyper 

F2 opererer med to forskellige mødetyper: ad hoc møder og strukturerede møder.  

Et ad hoc møde overføres til F2 Manager, når en sag synkroniseres til iPaden fra 

desktoppen. For en detaljeret gennemgang af ad hoc møder henvises der til F2 

Manager – Quick Guide: Ad hoc møder. 

Strukturerede møder oprettes i F2 Desktop og er tilgængelige gennem tilkøbsmodulet 

F2 Møder. I modsætning til ad hoc møder, der automatisk overføres i forbindelse med, 

at en sag synkroniseres til F2 Manager, bruges strukturerede møder med henblik på 

oprettelse og planlægning af møder i F2 Desktop uafhængigt af F2 Manager. 

De to mødetyper er forskellige på en række områder. For en detaljeret gennemgang af 

F2 Møder henvises der til F2 Møder – Brugermanual. 

Kalendervisning 

Kalendervisningen i dagsmappen viser: 

 Planlagte møder for den valgte dag i kalenderen 
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 Aftaler fra den enkelte brugers andre kalendere. Aftalerne vises, når der trykkes 

på kalendervalgsknappen . Tilgængeligheden til denne funktion afhænger af 

den pågældende iPad konfiguration. 

 

Figur 4: Dagsmappens kalendervisning 

Listevisning 

Listevisningen i dagsmappen viser alle møder. Visning af møder kan filtreres ud fra 

følgende parametre:  

 Titel: 

Søg på dagsordenspunkter, møde- eller bilagstitel. 

 Mødetype: 

Vælg én eller flere mødetyper. 

 Periode: 

Specificér den periode, som mødelisten skal inkludere. 
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Figur 5: Dagsmappens listevisning 

Mødevisning 

Dagsmappens mødevisning viser: 

 Dagsorden (akter): 

Visning af det valgte mødes dagsordenspunkter. 

 Bilagsliste: 

Visning af liste over bilag, som relaterer sig til det valgte dagsordenspunkt. 

 Chats relateret til det valgte dagsordenspunkt: 

Visning af eksisterende chats og mulighed for at tilføje nye chats til det valgte 

dagsordenspunkt.  
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Figur 6: Dagsmappens mødevisning 

På dagsordenen for strukturerede møder vises et hængelåsikon ud for hver enkelt 

dagsordenspunkt, som enten er åbent  eller lukket . 

 Er hængelåsikonet åbent, er dagsordenspunktet og dets bilag ikke endeligt og 

kan stadig redigeres. 

 Er hængelåsikonet lukket, er dagsordenspunktet og dets bilag endeligt og kan 

derfor IKKE ændres. 

Dagsordenspunkter for strukturerede møder kan også være udstyret med en iskrystal 

. Det betyder, at bilaget er blevet kopieret ind i sagen og skal forstås på den måde, 

at bilaget er frossent fast til mødet. 

Vis grupperet 

Trykkes der på Vis grupperet  i dagsmappens mødevisning, 

ændres visningstilstanden, så alle relaterede elementer samles under de enkelte 

dagsordenspunkter. 

Dagsordenspunkterne markeres med fed, mens tilhørende bilag er skrevet med en 

mindre skrifttype. 
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Der tilføjes nye chats til et dagsordenspunkt ved at trykke på det blå ikon .  

Chats er placeret under feltet ”Bilag” og står i kursiv. 

 

Figur 7: Vis grupperet i mødevisningen 

Lav personlig annotering 

Der kan laves annoteringer i et hvilket som helst dokument i F2 Manager. Der er to 

måder at lave annoteringer på:  

1. Tryk på annoteringsknappen  i værktøjslinjen øverst til højre. Dette giver 

en række annoteringsmuligheder. Der kan således laves frihåndsnotering, 

skrives noter, tilføjes signatur/underskrift, over-, under- og gennemstreges 

tekst. Forskellige farver og formater efter eget valg. Tilgængeligheden til 

denne feature afhænger af den pågældende serverkonfiguration. For 

yderligere information om annotering henvises der til F2 Manager – Quick 

Guide: Annoteringer.  

2. Tryk på Dokumentinteraktion  for at åbne dokumentet som PDF-fil eller 

åbn dokumentets bilag i original (original afhænger af konfigurationen på 

iPad’en). Dokumentet kan nu redigeres. Efter endt redigering sendes 

dokumentet tilbage til F2 Manager. 

 

Figur 8: Muligheder ved tryk på ”Åbn i” 

 

Akten 

Bilag 

Chat 

Bemærk: Der kan være eventuelle ændringer af tekstformateringen i forbindelse 
med brugen af en tredjepartsapp, inden dokumentet sendes tilbage til F2 Manager. 
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Dokumentsøgning 

Trykkes der på forstørrelsesglasset  i værktøjslinjen øverst til højre, kan der 

foretages en fritekstsøgning i alle dokumenter i F2 Manager. Tilgængeligheden af 

denne funktion afhænger af den pågældende serverkonfiguration. 

Vurderinger 

En mødeansvarlig kan konfigurere et møde således, at mødedeltagere kan vurdere de 

enkelte dagsordenspunkter i F2 Manager under forudsætning af, at de har adgang til 

akterne. Vurderingerne bliver vist for mødedeltagerne afhængigt af mødets 

konfiguration. For mere information herom henvises der til F2 Manager – Quick guide: 

Ad hoc møder. 

 

Figur 9: Vurdering af et specifikt dagsordenspunkt i dagsmappens mødevisning 
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Godkendelser 

Via F2 Manager kan også aktive godkendelser behandles, såfremt tilkøbsmodulet F2 

Godkendelser er installeret. For mere information henvises der til F2 Godkendelse – 

Brugermanual samt F2 Manager - Quick Guide: Godkendelser. 

Listen over godkendelser viser alle de godkendelser, som en bruger er involveret i. 

En godkendelse kan optræde i en brugers liste over godkendelser af tre grunde: 

1. Brugeren er angivet som godkender på et trin i godkendelsen. Disse 

godkendelser ligger i den første del af listen. Se figuren nedenfor. 

2. Brugeren er angivet som kopimodtager i en godkendelse. Det vil sige, . at 

godkendelsen er udelukkende til orientering og kommentar. Godkendelsens 

titel er derfor også nedtonet i listen over godkendelser. 

3. Der er blevet chattet til brugeren på en akt med en godkendelse. Det vil 

sige, at godkendelsen udelukkende er til orientering. Godkendelsens titel er 

derfor også nedtonet i listen over godkendelser. 

 

Figur 10: Listen over godkendelser 

Der sorteres på rækkefølgen af akter med en godkendelse efter kriterierne: 

 Til godkendelse hos mig/Til min information 

 Haster/Normal 
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 Frist. 

Det betyder for eksempel, at godkendelser, som en bruger er involveret i, som haster 

og har en snarlig frist, altid vil ligge øverst på listen over godkendelser. 

Godkendelser behandles i F2 Manager ved at trykke på Behandl i øverste højre 

hjørne. En dialog åbner, hvor det vælges, om godkendelsen skal returneres, 

godkendes betinget eller godkendes. Yderligere kan der tilføjes en kommentar i 

forbindelse med behandlingen. Herefter trykkes der på Udført i øverste højre hjørne, 

som medfører, at den valgte behandling af godkendelsen er udført. 

 

Figur 11: Behandling af en godkendelse 

Læs mere om godkendelser i manualen F2 Manager – Quick Guide: Godkendelser. 

Forelæggelser 

F2 Manager giver også muligheden for at behandle forelæggelser, såfremt 

tilkøbsmodulet F2 Forelæggelse er installeret. For mere information henvises der til F2 

Forelæggelse – Brugermanual samt F2 Manager - Quick Guide: Forelæggelser. 

Listen over forelæggelser viser alle de forelæggelser, som en bruger er involveret i.  
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Figur 12: Listen over forelæggelser 

Der sorteres på rækkefølgen af akter med en forelæggelse efter kriterierne:  

 Til godkendelse hos mig/Til min information 

 Haster/Normal 

 Frist. 

Det betyder for eksempel, at forelæggelser, som en bruger er involveret i, som haster, 

og som har en snarlig frist, altid vil ligge øverst på listen over forelæggelser. 

Forelæggelser behandles i F2 Manager ved at trykke på Behandl i øverste højre 

hjørne. En dialog åbner, hvor det vælges, om forelæggelsen skal returneres, 

godkendes betinget, eller godkendes. Yderligere kan der tilføjes en kommentar i 

forbindelse med behandlingen. Herefter trykkes der på Udført i øverste højre hjørne 

for at udføre den valgte behandling af forelæggelsen. 
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Figur 13: Behandling af en forelæggelse 

Læs mere om forelæggelser i manualen F2 Manager – Quick Guide: Forelæggelser. 

Bogmærker 

Bogmærker er en måde at markere dokumenter (det samlede dokument), der skal 

være let tilgængelige på et senere tidspunkt. 

Et bogmærke sættes ved at stå på det dokument, der skal bogmærkes i dagsmappen, 

og trykke på  i øverste højre hjørne. Det er muligt at gemme bogmærket med en 

titel, en beskrivelse og en dato. Som udgangspunkt har bogmærket samme titel som 

dokumentet, der bogmærkes. 

 

Bemærk: Bogmærker kan kun sættes på materiale, der ligger i dagsmappen i F2 
Manager. 
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Figur 14: Listen over bogmærker 

Listen over bogmærker tilgås fra båndet i bundet af F2 Manager og viser en brugers 

bogmærker. 

Ofte er der mange forskellige bogmærker i F2 Manager. Der kan derfor søges i listen 

over bogmærker. Dette gøres øverst i venstre hjørne i feltet ”Søg”, som vist ovenfor. 

Her kan der foretages søgning på titel og bemærkning i listen over bogmærker. 

Et bogmærke kan redigeres ved at stå på det bogmærkede dokument i dagsmappen, 

og trykke på . Dette giver mulighed for at redigere bogmærkets titel, beskrivelse 

og dato. Det bogmærkede dokument tilgås enten via dagsmappen eller ved at stå på 

bogmærket i bogmærkelisten og trykke på  i øverste højre hjørne. 
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Figur 15: Søgning i listen over bogmærker 

Skal et bogmærke slettes, kan dette gøres, ved at bogmærket fjernes fra 

bogmærkelisten igen. Stå på bogmærkelisten, og placer fingeren på det bogmærke, 

der skal slettes. Træk fingeren til venstre, så sletfunktionen bliver synlig i bogmærkets 

højre side. Bogmærket slettes nu ved tryk på . 

Notifikationer 

Listen over notifikationer viser alle opdateringer samt en brugers ulæste elementer 

såsom chats og akter til godkendelse i F2 Manager. 
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Figur 16: Ulæste notifikationer 

Push-notifikationer 

F2 Manager understøtter push-notifikationer, så en bruger løbende får besked om nye 

aktiviteter og opdateringer i F2 Manager. Push-notifikationer modtages, når:  

 Et nyt ad hoc- eller struktureret møde er klar til at blive synkroniseret med 

brugerens iPad. 

Der er dog et par undtagelser: F.eks hvis sluttidspunktet på et møde ændres, 

mens mødet ikke er aktivt. 

 En akt med en godkendelse når det trin, hvor brugeren er angivet som 

godkender eller kopimodtager. 

 En forelæggelse er klar til at blive behandlet af brugeren. 

 Der er blevet chattet til brugeren på en akt med en godkendelse eller 

forelæggelse. 

 Der er blevet chattet til brugeren på et valgt dagsordenspunkt på et 

synkroniseret møde. 

 Et mødetidspunkt ændres for et aktivt møde. 

Notifikationer giver også besked om et elements (for eksempel en godkendelse) 

synkroniseringsstatus. Opstår der synkroniseringsproblemer i forbindelse med 
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synkroniseringen af et element, fremgår dette af notifikationsoversigten. Se 

nedenstående figur. 

 

Figur 17: Synkroniseringsstatus 

Udskriv dokument fra F2 Manager 

Det er muligt at udskrive dokumenter fra F2 Manager. Dette gøres ved at trykke på 

Dokumentinteraktion  , mens det dokument, der ønskes udskrevet, er åbent. 

Tryk på Åbn PDF, og vælg herefter Udskriv. Dokumentet kan nu udskrives uden 

annoteringer, med annoteringer eller som annoteringssammendrag, det vil sige, der 

udskrives kun de sider, der er annoteringer på. 
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Figur 18: Valgmuligheder ved udskrivning af dokument 

Når den ønskede udgave af dokumentet er valgt, trykkes der på Udskriv. Det 

specificeres, hvilken en af de printere, der er sat op til at kommunikere med iPaden, 

som dokumentet skal udskrives fra, samt hvor mange kopier af dokumentet, der skal 

udskrives. Herefter trykkes der på Udskriv igen, og printjobbet udføres. 

 

  

Bemærk: En printer skal understøtte AirPrint, for at iPaden kan kommunikere med 

den.  
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