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Læsevejledning 

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

Partstyper.  

Foruden en kort introduktion til F2 Partstyper 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 Partstyper 

F2 Partstyper anvendes til at sætte partstyper på eksterne parter, brugere og 

enheder i F2.  

Partstyper anvendes især i forbindelse med tilkøbsmodulerne F2 Flette- og 

frasemodul samt F2 Procesunderstøttelse. Partstyper bruges til automatisk 

generering af f.eks. e-mails og dokumenter. Derved flettes korrekte informationer 

ind i et automatisk genereret dokument.  

Det er på hver enkelt akt og sag muligt at sætte partstype på aktens og sagens 

eksterne parter således, at samme person fremstår med en forskellig partstype pr. 

akt og sag afhængigt af konteksten.  

Enheder og brugere kan ligeledes optræde med forskellig partstype afhængigt af en 

sags kontekst. 

 

Hvilke partstyper, der skal opsættes, bestemmes af den enkelte organisation og 

oprettes af en administrator i F2. Partstyper kan således defineres ud fra en 

organisations specifikke arbejdsgange. 

Denne brugermanual beskriver, hvordan partstyper oprettes og sættes på hhv. 

eksterne parter, brugere og enheder. 

For information om, hvordan partstyper anvendes i forbindelse med fletning se F2 

Flette- og frasemodul – Brugermanual. 

For information om, hvordan partstyper anvendes i forbindelse med sagsforløb se 

F2 Procesunderstøttelse – TaskGuideEditor. 

  

Bemærk: Det er kun eksterne parter, der kan tildeles en partstype på akten. 

 



 

Side 5 af 13 

Oprettelse af partstype 

Oprettelse af partstyper foretages af en bruger med administrator- eller 

forretningsadministratorrettigheder. 

Partstyper oprettes på følgende måde: 

På fanen ”Administrator” i hovedvinduet klikkes der på Partstyper, som vist 

nedenfor. 

 

Figur 1: Menupunkter "Partstyper" 

Ved klik på Partstyper åbner dialogen 

”Partstyper”, hvor partstyper oprettes, 

aktiveres og deaktiveres. 

I dialogen ses en oversigt over alle 

eksisterende partstyper. Der klikkes 

på Ny for at oprette en ny partstype, 

hvorefter den navngives.  

Navngivning af partstyper er unik, og 

der kan derfor ikke oprettes flere 

partstyper med samme titel. Forsøges 

dette alligevel, vil F2 informere om, at 

der allerede eksisterer en partstype 

med denne titel. 

   

Figur 2: Dialogen "Partstyper" 

 

 

Opret ny 

partstype 

Partstyper 

Bemærk: Ovenstående regel gælder også for inaktive partstyper. Der kan altså 
ikke oprettes en ny partstype med samme titel som en inaktiv partstype. 
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Inden der klikkes på OK for at gemme 

den nye partstype, kan der klikkes på 

Slet ny. Det er det eneste tidspunkt, 

hvor det er muligt at slette en 

partstype. Så snart der klikkes på OK, 

bliver partstypen gemt. Det er herefter 

ikke muligt at slette en partstype, da 

den kan være i brug på en eller flere 

parter. Den kan kun deaktiveres. 

Når en partstype er oprettet, kan 

partstypens titel stadig redigeres ved 

at klikke på partstypen. Partstypen 

markeres med blåt, og der kan nu 

ændres i titlen. 

 

Figur 3: Oprettelse af ny partstype 

 

Deaktivering/aktivering af partstyper 

En partstype kan enten være aktiv eller inaktiv og figurerer i listen over partstyper. 

På en akt kan en aktiv partstype kun sættes på en akts eksterne parter – se 

afsnittet Sæt partstype på en akts eksterne parter. På en sag kan en aktiv 

partstype både sættes på eksterne parter, enheder og/eller brugere.  

En inaktiv partstype figurerer på listen over partstyper, som åbnes ved klik på 

Partstyper på administratorfanen. Hvis en partstype er inaktiv, indikeres det ved, 

at partstypen står i kursiv og farven på partstypens navn er grå. 

Når en partstype deaktiveres, kan den ikke længere vælges ved tildeling af 

partstyper. Eksterne parter, enheder og/eller brugere der har fået tildelt den 

deaktiverede partstype på en sag og/eller akt vil stadig have denne partstype, 

ligesom al fletning baseret på denne partstype fortsat er funktionel.  

 

Gem ny partstype 

Slet ny 

partstype 

Bemærk: Hvis en partstype omdøbes, har det indflydelse på de skabeloner, 

hvor den pågældende partstype er brugt som flettefelt. Disse skabeloner skal 
derfor opdateres med den ændrede partstype.  

Bemærk: Aktive partstyper kan deaktiveres, men de kan ikke slettes. Det 

skyldes, at partstyperne stadig kan være i brug på nogle eksterne parter, 
enheder og/eller brugere i systemet.  
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En partstype deaktiveres ved at 

markere den partstype, som ønskes 

deaktiveret, og herefter klikkes der på 

Deaktiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når der klikkes på Deaktiver, åbner en 

dialog, hvor der skal bekræftes, at den 

pågældende partstype skal deaktiveres, 

som vist til højre.  

Ved klik på Ja, deaktiveres partstypen.  

 

 

Figur 4: Deaktiver partstype 

 

 

Figur 5: Bekræft deaktivering 

Når en partstype deaktiveres, skifter 

farven på partstypens navn til gråt og 

sættes i kursiv, som vist i figuren. Dette 

indikerer, at partstypen nu er inaktiv.  

 

 

Figur 6: Inaktive parter er markeret med gråt 
og står i kursiv 

 

Deaktiver 

partstype 

Deaktiveret 
partstype 
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En inaktiv partstype aktiveres igen ved at 

markere den inaktive partstype og 

herefter klikke på Aktiver. 

Partstypen er hermed aktiv igen og kan 

nu sættes på en ekstern part, enheder 

og/eller brugere på en akt og/eller sag.  

 

 

Figur 7: Aktiver partstype 

Sæt partstype på en akts eksterne parter 

I aktvinduet findes metadatafeltet ”Aktparter” ved at klikke på Avancerede i drop 

down-menuen ”Vis alle felter”, som er placeret i aktvinduets bånd. Det er her de 

eksterne parter, som en akt omhandler, tilføjes. Det er disse eksterne parter, der 

sættes en partstype på.  

 

For at sætte en partstype på en ekstern part sættes akten i redigeringstilstand ved 

at klikke på Ret i aktvinduets bånd. Herefter højreklikkes der på den eksterne part i 

metadatafeltet ”Aktparter”, i dette tilfælde Peter Kristensen som vist nedenfor. 

 

Figur 8: Metadatafeltet "Aktparter" 

I højrekliksmenuen klikkes der på Egenskaber for [partens navn], hvorefter 

dialogen ”Egenskaber for parten [partens navn]” åbner.  

Aktiver partstype 

Bemærk: Partstyper kan kun sættes på eksterne parter, som er oprettet i F2s 
partsregister. 

Aktens eksterne parter 
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I denne dialog findes feltet ”Partstype”, hvor partstypen vælges ved at klikke på pil 

ned i feltet. En drop down-menu med de forskellige partstyper åbner. 

 

Figur 9: Angivelse af partstype for aktens part 

Drop down-menuen indeholder præcis de samme partstyper, som hvis der skulle 

sættes en partstype på en part på en sag. Der vælges en partstype, og herefter 

klikkes der på OK. Til sidst gemmes akten ved at klikke på Gem. Først når akten er 

gemt, er partstypen blevet tilføjet til den eksterne part.  

Når der er tilføjet partstyper til de forskellige eksterne parter på akten, kan 

partstyperne bruges til fletning af information. For mere information om dette, se 

F2 Flette- og frasemodul – Brugermanual. 

Sæt partstype på en sags parter 

I sagsvinduet findes der et metadatafelt kaldet ”Sagens parter” ved at klikke på 

Avancerede i drop down-menuen ”Vis alle felter”, som er placeret i aktvinduets 

bånd. Her angives de eksterne parter, enheder og/eller brugere, som den 

pågældende sag omhandler. Det er disse parter, der sættes en partstype på. 

Feltet ”Partstype” 
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Figur 10: Metadatafeltet "Sagens parter" 

For at sætte en partstype på sagens parter følges nedenstående fremgangsmåde. 

Sagen sættes i redigeringstilstand ved at klikke på Ret. Herefter klikkes der på 

menupunktet Partstyper, som findes i sagsvinduets bånd, som vist nedenfor.  

 

Figur 11: Menupunktet ”Partstyper” i sagsvinduet 

Klikkes der igen på Partstyper i den tilknyttede drop down-menu, åbnes dialogen 

som vist nedenfor.  

 

Figur 12: Vælg  partstype 

Der klikkes nu på drop down-menuen i kolonnen ”Partstype”. En drop down-

menu med de prædefinerede partstyper åbner, og der kan nu sættes den ønskede 

partstype på den markerede part.  

Sagens parter 

Partstyper Sæt i redigeringstilstand 
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Samme fremgangsmåde følges, indtil alle parter har fået tildelt en partstype. Der 

afsluttes ved at klikke på OK. Parterne har nu fået tildelt en partstype, men disse 

er ikke endelig gemt før, at selve sagen gemmes.  

 

Eksterne parter tildeles en partstype via dialogen ”Partstyper” eller via 

højrekliksfunktionen ”Egenskaber for [partens navn]”, hvor fremgangsmåden er 

tilsvarende den på akten. Sidstnævnte funktion forklares nedenfor. 

Sagen sættes i redigeringstilstand ved klik på Ret. I feltet ”Sagens parter” 

markeres en ekstern part, og der højreklikkes på parten.  

 

Figur 13: Højrekliksfunktion på ekstern part 

En drop down-menu åbner, og i denne klikkes der på Egenskaber for [partens 

navn]. 

En dialog åbner, og i denne klikkes der på pil ned i feltet ”Partstype”. En drop 

down-menu med samme partstyper vises, som ved klik på menupunktet 

Partstyper.  

Den relevante partstype udvælges, og der klikkes herefter på OK, som vist 

nedenfor. 

Bemærk: Interne enheder og brugere kan kun få tildelt en partstype, hvis 

dialogen ”Partstyper” i sagsvinduet bånd anvendes.  

Sæt i redigeringstilstand 

Ekstern part 
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Figur 14: Angivelse af partstype for aktens eksterne part 

Parten har nu fået tildelt en partstype.  

Samme fremgangsmåde gentages indtil, at alle eksterne parter har fået tildelt en 

partstype. Som tidligere nævnt er de valgte partstyper for parterne ikke endelig 

gemt før, at selve sagen gemmes. Der afsluttes derfor ved at gemme sagen.  

Når der er sat partstyper på eksterne parter, enheder og/eller brugere på sagen, 

kan disse partstyper bruges til fletning af information. For mere information om 

dette se F2 Flettemodul – Brugermanual.  

 

  

Udpeg partstype 

Bemærk: Eksterne parter, enheder og/eller brugere kan have forskellige 

partstyper på forskellige sager. F.eks. kan en part være angivet som Advokat på 

en sag og som Sagsansvarlig på en anden sag.  

 

En partstype beskriver således kun noget om en parts tilknytning til en given 

akt og/eller sag. Det er dermed relationen, der gives en type, og det påvirker 

ikke parten, som den ligger i F2s partsregister. 
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