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F2 Manager – Quick Guide: Ad hoc-

møder 

Denne quick guide fokuserer på, hvordan en sag synkroniseres til iPad med F2 

Manager. At en sag synkroniseres til iPad er ækvivalent med, at et ad hoc møde 

overføres eller opdateres til F2 Manager. 

Det er muligt at få adgang til enhver F2 sag i F2 Manager. Når en sag tilføjes til F2 

Manager, bliver sagen til et ad hoc møde. Ad hoc møder kan også oprettes og ses 

fra F2 Touch. For mere information henvises der til F2 Touch – Brugermanual. 

For at tilføje en sag til F2 Manager klikkes der i sagsvinduet på menupunktet Tilføj 

F2 Manager, som vist nedenfor.  

 

Figur 1: Tilføj sagen til F2 Manager 

Sagen tilføjes hermed en F2 Manager-fane. F2 Manager-fanen er placeret yderst til 

højre for fanen ”Parter” i sagsvinduet.  

Figuren nedenfor viser F2 Manager-fanen.  

 

Figur 2: F2 Manager-fanen for sagen ”Møde med styregruppen for projekt” 

Den øvre del af fanen indeholder diverse metadatafelter relateret til iPad-

synkroniseringen til F2 Manager. 

iPad-synkronisering 

Sættes der hak i feltet ”Aktiveret”, synkroniseres de akter, der figurerer i 

synkroniseringslisten til F2 Manager. Akter synkroniseres udelukkende i det 

specificerede tidsrum og til de parter, der tilføjes.  

Uden for det angivne tidsrum synkroniseres data ikke til iPaden. Feltet ”Nye 

elementer inkluderes” forklares nedenfor i afsnittet Automatisk kontra manuel 

inklusion.  

Tilføj sagen til F2 Manager 

F2 Manager-fanen 
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Dato og kategori 

Felterne under ”Dato og kategori” bruges til at specificere mødedato og –tidspunkt. 

Ad hoc mødet vises i kalendervisningen i dagsmappen i F2 Manager under det 

specificerede mødedato og –tidspunkt.  

Varer mødet mere end en dag, sættes der hak i feltet “Heldags”. Sættes et hak i 

feltet “Heldags”, indikeres det i tidskolonnen i F2 Managerens appens 

kalendervisning. En bruger er i stand til at indikere hvilken dag, at mødet starter og 

slutter. 

Yderligere kan en kategori specificeres. Dette er et valgfrit felt, der bruges til at 

kategorisere mødet. Kategorier oprettes ved installation af F2 Manager. Kategorien 

”Administration” kan for eksempel oprettes, hvis der i den givne installation ønskes, 

at det kan indikeres, at mødet omhandler administration.  

Vurderinger 

De individuelle punkter på dagsordenen kan markeres til vurdering, hvilket vil sige, 

at hver enkelt bruger kan vurdere dagsordenspunkter med en kommentar fra deres 

iPad. Medmindre der er pålagt restriktioner, deles vurderinger mellem alle F2 

Manager-brugere, der har adgang til det pågældende møde. For selve mødet kan 

vurderingerne begrænses med henblik på præsentation og deling. 

Kan kun afgives indtil 

Feltet ”Kan kun afgives indtil: [x] timer før start” er et valgfrit felt, der begrænser 

det tidsrum, som en vurdering kan afgives i. Visning af vurderinger kan lukkes et 

bestemt antal timer før mødet. 

Sættes der ikke hak i feltet, kan vurderinger afgives på alle tidspunkter. 

Deles ikke før 

Feltet ”Deles ikke før: [x] timer før start” er et valgfrit felt, der begrænser, hvornår 

vurderinger kan deles. Deling af vurderinger med deltagere kan således blokeres, 

indtil et specifikt antal timer før, at mødet begynder.  

Sættes der ikke hak i dette felt, deles vurderinger når/i det øjeblik, at de afgives.  

Deltagere 

Feltet ”Deltagere” under ”Parter” bruges til at specificere mødedeltagere. 

Mødedeltagere vil: 

 Få mulighed for at vurdere de enkelte dagsordenspunkter, som der ønskes 

en vurdering af 

 Få læseadgang til de akter, som dagsordenen består af. 

Bemærk: Sættes der hak i feltet ”Aktiveret”, udfyldes de resterende dato- og 

tidsfelter automatisk med fornuftige standardværdier, medmindre de allerede 

indeholder værdier. Dette er for eksempel brugbart, hvis brugeren ønsker et møde 

til tidspunktet ”nu” og med standardsynkroniseringstidsrum. 
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Det er muligt at konfigurere systemet, så ministre kun kan tilføjes til møder af 

brugere med rettigheder til at agere på vegne af ministeren. Dette gælder ligeledes 

for departementschefer. 

For at aktivere/deaktivere dette skal der rettes henvendelse til de ansvarlige for 

den centrale konfiguration af F2-installationen.  

Interessenter 

Feltet ”Interessenter” under ”Parter” er valgfrit og bruges til at udvide gruppen af 

F2 Manager-brugere, der får mødet synkroniseret til deres iPad. Bortset fra 

muligheden for at vurdere punkter til dagsordenen har disse brugere samme 

rettigheder som dem, der er specificeret som mødedeltagere. 

Det er muligt at konfigurere systemet, så grupper der indeholder ministre ikke kan 

tilføjes som deltagere af andre brugere end dem, der har rettigheder til at agere på 

vegne af ministeren. Dette gælder ligeledes for departementschefer. 

For at aktivere/deaktivere dette skal der rettes henvendelse til de ansvarlige for 

den centrale konfiguration af F2-installation.  

Yderligere information 

Når et ad hoc møde oprettes, arves sagstitlen som standard og kan ændres efter 

ønske.  

Feltet ”Beskrivelse” under ”Yderligere information” er et valgfrit felt, der blandt 

andet bruges til information omkring mødet for eksempel mødested, mødelokale 

etc. 

 

Figur 3: Metadatafelter på F2 Manager-fanen 

Den nedre halvdel af fanen består af to lister: ”Synkroniseringsliste” og ”Sagens 

øvrige akter”. 

Elementerne i synkroniseringslisten er de akter, der synkroniseres til iPaden, når 

synkroniseringen starter. 

Som navnet indikerer, består feltet ”Sagens øvrige akter” af de akter, der enten 

manuelt eller automatisk er valgt til ikke at være en del af synkroniseringslisten. 

Når en sag synkroniseres til F2 Manager, tilføjes dens akter automatisk til 

synkroniseringslisten. 
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Figur 4: ”Synkroniseringsliste” og ”Sagens øvrige akter” på F2 Manager-fanen 

Automatisk kontra manuel inklusion 

Tilføjes der akter til sagen, synkroniseres de til iPaden afhængigt af feltet ”Nye 

elementer inkluderes”. Feltet ”Nye elementer inkluderes” under feltet 

”Synkronisering til iPad” i den øvre halvdel af fanen kan enten have værdien 

Automatisk eller Manuelt.  

 Automatisk betyder, at alle akter på sagen tilføjes til synkroniserings-listen 

ud over de akter, som en bruger manuelt trækker over i feltet ”Sagens 

øvrige akter”.  

 Manuelt betyder, at ingen akter på sagen synkroniseres ud over de akter, 

som en bruger aktivt trækker til synkroniseringslisten og akter, der allerede 

er på synkroniseringslisten. 

Den automatiske tilstand anvendes, hvis det ønskes, at nye akter, der føjes til 

sagen automatisk synkroniseres til ens iPad, når de oprettes.  

Den manuelle tilstand anvendes, hvis et bestemt antal dagsordenspunkter skal 

synkroniseres til et møde, og det skal undgås, at nye akter automatisk 

synkroniseres til iPaden sammen med allerede synkroniserede akter.  

 

Standardværdien (Automatisk/Manuelt) kan konfigureres til at være gældende for 

alle brugere. Dette konfigureres i forbindelse med F2-installationen. 

Valg af punkter til synkronisering 

Akter i synkroniseringslisten synkroniseres til iPaden, når synkroniseringen 

aktiveres.   

Indholdet af synkroniseringslisten redigeres ved at trække og slippe akter mellem 

synkroniseringslisten og listen ”Sagens øvrige akter”. 

Bemærk: For at en bruger kan vælge ”Automatisk”, kræves det, at brugeren har 
adgang til alle akter på sagen. 
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Vær derudover sikker på, at betydningen af feltet ”Nye elementer inkluderes”- 

funktion er forstået, da dette styrer, hvor akten ender. Feltet er beskrevet i 

afsnittet Automatisk kontra manuel inklusion. 

Strukturering af dagsordenspunkter (akter) 

Figuren nedenfor viser F2 Manager-fanen i redigeringstilstand. Dagsordenspunkter 

(akter) kan organiseres ved at bruge ikonerne pil-op og pil-ned. Ændringer gemmes 

ved at trykke på Gem. 

 

Figur 5: F2 Manager-fanen i redigeringstilstand 

Oprettelse af endnu et ad hoc møde til den samme sag  

Der kan være flere grunde til, at en bruger ønsker at oprette flere møder på samme 

sag, for eksempel hvis en bruger til et møde ikke har adgang til alle relevante 

akter. 

Der kan oprettes et ad hoc møde til den samme sag ved at trykke på Nyt ad hoc 

møde i drop-down menuen under menupunktet ”Ad hoc møder”, som vist 

nedenfor. Herfra kan der også vælges mellem eksisterende ad hoc møder på 

samme sag. 

Træk og slip punkter for at 

ændre på rækkefølgen eller for 

at flytte dem ind/ud af 
synkroniseringslisten. 

Flere eller alle (Ctrl+A) punkter 
markeres på sædvanlig vis. 



 

Side 6 af 6 

 

Figur 6: Oprettelse og valg af andre ad hoc møder 

Ved tryk på Nyt ad hoc møde åbner en ny F2 Manager-side, og brugeren får 

adgang til sagens akter. 

Opret nyt ad hoc 
møde på sagen 


