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F2 Manager – Quick Guide: 
Annoteringer 

Denne Quick Guide fokuserer på effektive dokumentvisninger og hvordan 

annoteringer udføres i F2 Manager. Annoteringer kan laves i godkendelser, i 

forelæggelser samt i dokumenter i dagsmappen. 

Det skal bemærkes, at dette ikke er en komplet gennemgang af alle 

annoteringsmuligheder i F2 Manager. Brugeren opfordres i stedet til selv at afprøve 

de forskellige muligheder som forefindes i F2 Manager.  

Flere af funktionerne beskrevet nedenfor bliver aktiveret når brugeren tapper på et 

dokument i preview’et. Antallet af funktioner i værktøjslinjen over dokumentet 

varierer alt efter, om dokumentet har f.eks. bilag, et relateret annoterings-

dokument eller, om dokumentet selv er et annoteringsdokument.       

 

Figur 1: Dagsmappens mødeoversigt, forklaret 

Vis grupperet 

Tappes på Vis grupperet , ændres visningstilstanden, så 

alle relaterede objekter samles under de pågældende dokumenter.  

Hoveddokumentet markeres med fed, mens tilhørerende bilag er skrevet med en 

mindre skrifttype.  
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Nye chats tilføjes til et dokument ved at trykke på det blå ikon . 

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

 

Figur 2: Vis grupperet 

Udfør annoteringer 

Forskellige annoteringer kan laves i et dokument i F2 Manager: 

Trin 1: Vælg det dokument, der skal laves annoteringer i. Dokumentet vises i 

preview’et til højre.  

Trin 2: Tryk på annoteringsknappen . 

Trin 3: Tryk på den ønskede annoteringsfunktion i menulinjen f.eks. 

overstregningsmarkøren . 

Trin 4: Kør fingeren hen over de tekstlinjer, der skal overstreges.  

Trin 5: Tryk OK øverst i højre hjørne, når annoteringen er færdig. Annoteringerne 

gemmes dermed automatisk på serveren. 

Trin 6: Tryk på  i menulinjen øverst for at skifte mellem det originale 

dokument og dokumentet med annoteringerne. 

Navigation i et dokument med flere sider 

En bruger kan scrolle igennem et dokument i F2 Manager som normalt. Består 

dokumentet af flere sider, vises en navigationslinje nederst, når brugeren trykker 

på dokumentet i preview’et (se efterfølgende figur).  
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Figur 3: Sidenavigation 

Brugeren kan bruge navigationslinjen til at bladre i dokumentets sider ved at køre 

fingeren hen over side ikonerne, ligesom brugeren kan hoppe frem og tilbage 

mellem flere dokumenter ved at trykke på de pågældende sider. 

Miniaturevisning af dokument 

Brugeren kan endvidere se et dokument med flere sider i en miniaturevisning i F2 

Manager. Det gør det nemt og hurtigt for brugeren at navigere i dokumentet.  

Brugeren aktiverer miniaturevisning af et dokument ved at trykke på dokumentet i 

preview’et og trykke på miniatureikonet .  

Læs et aktdokument og dets bilag på en gang 

Det er muligt at læse et samlet dokument med bilag i F2 Manager. Det er især 

praktisk, hvis brugeren f.eks. er indkaldt til et møde og skal læse om et 

dagsordenspunkt eller en forelæggelse på et par sider og derudover også skal læse 

10 relaterede bilag. 

I stedet for at brugeren læser 11 forskellige dokumenter, kan brugeren samle det 

hele, så brugeren kun skal læse et stort dokument med alt indhold. Fremgangs-

måden herfor er som følger:  

Trin 1: Vælg det dokument, der skal samles  

Trin 2: Tryk på dokumentet i preview’et. Øverst vises nu en værktøjslinje .  

Trin 3: Tryk på læsetilstandsikonet . Dokumentet og dets bilag samles nu som ét 
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stort dokument.  

 

 

Find annoteringer i store dokumenter 

Eksempelvis har brugeren et dokument på 300 sider som brugeren tidligere har 

lavet nogle annoteringer til (side 17,128 og 287). Nu har brugeren brug for at finde 

disse annoteringer. Brugeren gør følgende:  

Trin 1: Tryk på dokumentet i preview’et  for at få det annoterede dokument. 

Trin 2: Tryk på miniature-ikonet . Brugeren ser dermed en miniaturevisning af 

alle sider i dokumentet.  

Trin 3: Øverst over miniaturevisningen af dokumentet kan brugeren vælge at  

trykke på knappen  for at se alle sider i dokumentet eller kun de 

sider, hvor brugeren har lavet annoteringer. Brugeren trykker på Annoteret, så 

kun de annoterede sider vises. 

Trin 4: Brugeren ser nu en miniaturevisning af de annoterede sider i dokumentet. 

 

Slet annoteringer 

Annoteringer i et dokument i F2 Manager slettes ved at gøre følgende:  

Trin 1: Vælg det dokument med annoteringer (annoteringsdokumentet), der skal 

slettes. 

Trin 2: Tryk på annoteringsdokumentet i preview’et. 

Trin 3: Tryk på papirkurvsikonet  i toppen af annoteringsdokumentet. 

Er der intet papirkurvsikon, skyldes det, at brugeren ikke kigger på 

annoteringsdokumentet.   

Trin 4: Tryk på Slet for at bekræfte, at dokumentet med annoteringerne skal 

slettes.  

Annoteringsfunktioner i F2 Manager 

Der er en række annoteringsfunktioner indbygget i F2 Manager. En bruger aktiverer 

disse funktioner ved at trykke på annoteringsknappen  i menulinjen øverst. 

Nedenfor er en liste over F2 Managers annoteringsfunktioner:  

 

Overstregning Tryk på dette ikon for at overstrege tekst i et dokument i 

Bemærk: En bruger kan til enhver tid se i listen til venstre hvilket dokument 

eller bilag, brugeren kigger på. 

 

Bemærk: Dokumentvisningen starter altid i annoteringstilstand i F2 Manager. 
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forskellige farver. 

Hold fingeren på ikonet for at få følgende valgmuligheder, 

der alle er variationer af overstregningsfunktionen: 

 

Overstregning i farve (default)  

 

Understregning af tekst med en lige streg 

 

Understregning af tekst med en bølget streg 

 

Overstreg tekst 

 
Tekstboks  Tryk på dette ikon for at indsætte en tekstboks i et 

dokument.  

Hold fingeren på ikonet for at få følgende valgmuligheder, 

der alle er variationer af tekstboksfunktionen: 

 
Tekstboks med pil. Pilen kan flyttes rundt. 

  
 

Underskrift/signatur. Indsæt en gemt eller ny 

underskrift/signatur i dokumentet. 

 Gul note Tryk på dette ikon for at indsætte en gul note i et 

dokument. Det er muligt at skrive i noten.   

Noten lukker, når brugeren trykker på dokumentet. Noten 

åbner igen, når brugeren trykker på noten.  

 
Skriv tekst/tegn Tegneværktøj (default). Brug fingeren til f.eks. at skrive 

kommentarer og/eller tegne cirkler mv. i et dokument.   

 
Overstregnings-

tusch 
Tryk på dette ikon for at overstrege tekst med fingeren i 

et dokument.  

 Lav 

annoteringer 
Tryk på dette ikon for at lave en eller flere annoteringer i 

et dokument. Det er f.eks. muligt at slette eller flytte 

rundt på flere annoteringer. 

 Slet 

annoteringer 
Tryk på dette ikon for at slette al annotering eller dele af 

den i et dokument.  

Annoteringer der er lavet i frihånd kan slettes helt eller 

delvist.  

Tekstebokse slettes fuldstændig ved brug af 

viskelæderikonet. 

Adgang til annoterede dokumenter i F2 Desktop 

Når en bruger laver annoteringer i F2 Manager, vil de annoterede dokumenter som 

alt andet data i F2 Manager ligge på F2-serveren. Det betyder, at annoterede 

dokumenter er tilgængelige både på en brugerens iPad og i F2 desktop.  
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F2 samler således automatisk brugerens annoterede dokumenter i en sag med 

titlen ”F2 Manager: (Brugeren)s Arkiv”. I denne sag ligger alle de akter, hvor 

brugeren har lavet annoteringer på. 

For at få adgang til de annoterede dokumenter i F2 Desktop klikker brugeren på 

sagen. 

 


