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Læsevejledning 

Denne manual henvender sig til eksisterende, nye og mulige brugere af F2-modulet 

F2 cPort Analyse. Foruden en kort introduktion til F2-modulet indeholder manualen 

også en generel beskrivelse af funktionalitet i F2 cPort Analyse.  

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer (dvs. de knapper som 

der skal klikke på) er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i F2 

vil stå i ”citationstegn”. 

Henvises der i manualen til anden dokumentation, hvor yderligere informationer om 

en bestemt funktionalitet eller lignende kan findes, vil dokumentets navn stå i 

kursiv.   

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal gøre det nemt og 

hurtigt at finde de beskrevne funktionaliteter. Skærmbilleder med streger og 

tilhørerende tekst vil vise, hvor der skal klikkes i F2, mens skærmbilleder med en 

blå firkant vil udpege et område med flere funktioner.  

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 cPort Analyse 

F2 cPort Analyse er et analyseværktøj, der kan bruges af administratorer i F2.  

cPort Analyse kan bruges af organisationer til at trække data ud af F2. Disse data 

kan analyseres og danne grundlag for rapporter på tværs af tilgængelige 

informationer. 

Udtræk og rapporter fra F2 cPort Analyse leverer et datagrundlag med målbare 

resultater, der eksempelvis kan danne grundlag for at optimere og følge op på en 

myndigheds specifikke arbejdsgange og -processer.  

Det kan være udtræk såsom: 

 Sagsproduktion fordelt på, hvad en specifik organisation, enhed og 

sagsbehandler har produceret i en given periode. 

 Sagernes behandlingstid. 

 Antallet af oprettede, igangværende og afsluttede sager inden for en given 

periode. 

 Gennemsnitlige svartider på foruddefinerede områder såsom 

borgerhenvendelser, besvarelse af høringer eller lignende. 

 Antallet af sager der er blevet godkendt inden fristudløb. 

I forbindelse med installation af F2 cPort Analyse, definerer organisationen, hvilke 

typer af data, der skal kunne trækkes ud af F2 cPort Analyse. F2 cPort Analyse 

håndterer data via F2’s ”metadatafelter”, og det er disse datafelter, der kan 

udtrækkes data fra, og som fungerer som kolonner i rapporterne.  

En liste over alle tilgængelige datafelter i F2 cPort Analyse findes i afsnittet Liste 

over datafelter. 
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Arbejdet med cPort Analyse 

cPort optræder som en integreret del af F2, når tilkøbsmodulet cPort Analyse 

aktiveres. cPort-menupunktet vil herefter optræde på fanen Administrator i 

”Hovedvinduet”. 

Vælg rapport og opsætning, standard 

Der er adgang til cPort Analyse på ”Administrator”-fanen. Klik på cPort til højre i 

båndet for at åbne cPort Analyse. 

 

Figur 1: Åben cPort 

Vinduet ”cPort” åbner. Første skridt i processen er at vælge, hvilken rapporttype 

der ønskes anvendt. Til hver rapporttype er allokeret et antal datafelter, der kan 

gøres brug af. 

Når en rapporttype er valgt, vises alle de datafelter, som kan bruges i forbindelse 

med en given rapportgenerering. 

Der klikkes på dropdown-menuen ud for feltet ”Vælg rapport” og herefter på den 

rapporttype, som ønskes brugt til rapportdannelse. 

Det kan eksempelvis være udtræk på ”Alle aktfelter”. 

 

Figur 2: Vælg rapport 

 

cPort 

Vælg rapport 
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Når rapporttypen er valgt, vises alle datafelter, som er tilgængelige under denne 

rapporttype. Der vælges en foruddefineret rapportopsætning ved at klikke på 

dropdown-menuen ud for feltet ”Opsætning”. 

 

Figur 3: Vælg rapportopsætning 

Vælg rapport og opsætning, ad hoc-rapporter 

Det er muligt at generere ad hoc-rapporter, det vil sige rapporter som ikke findes 

prædefineret under opsætning. Via ”Vælg rapport” vælges den rapport, som 

indeholder de ønskede datafelter. I opsætning vælges ”Ingen opsætning”.  

Når rapporttypen er valgt, vælges de datafelter, der skal indgå som kolonner i 

rapporten. 

Under området ”Vælg kolonner” er der to arbejdsområder. Området til venstre 

indeholder de datafelter, som kan tages med i et givent udtræk, mens området til 

højre som udgangspunkt er tomt. Se figuren nedenfor. 

For at tilføje et datafelt og dermed en kolonne til den ønskede rapport, klikkes der 

på det ønskede datafelt og derefter på ikonet . Det valgte datafelt flyttes dermed 

til det tomme arbejdsområde til højre, og bliver dermed inkluderet i 

rapportudtrækket. 

Vælg opsætning 
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Figur 4: Opsætning af ad-hoc rapporter 

Denne proces fortsættes, indtil alle ønskede datafelter og dermed kolonner er valgt 

og står i arbejdsområdet til højre. 

Rækkefølgen af de valgte felter kan ændres vilkårligt. Det gøres ved at klikke på et 

datafelt for herefter at klikke på ikonerne  og  alt efter den ønskede position i 

rapporten. 

Vælg filter til rapportoptimering 

Der kan lægges flere forskellige filtre over rapportudtrækket. Derved præciseres 

rapportens resultater yderligere. 

Dette gøres ved at vælge det datafelt, der skal sættes et filter på, fra dropdown-

menuen ud for feltet ”Vælg begrænsninger”. Se figuren nedenfor. Herefter vælges 

en filtreringsmulighed fra den næste dropdown-menu. Til sidst udfyldes det sidste 

felt med relevant information afhængigt af, hvilke datafelt og filter der er valgt.  

Filtret gemmes ved at klikke på gem-ikonet . Fortrydes indtastningerne, klikkes på 

Fortryd-ikonet , og indtastningerne slettes.  

 

Vælg kolonner  

Tilføj datafelt til rapportudtræk 

Fjern datafelt fra rapportudtræk 
Bestem rækkefølgen på datafelterne med de to pile 

Gem ad hoc-rapporten som rapportopsætning 
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Figur 5: Vælg filtrering af rapportresultater 

Når filtret er gemt, vises det under feltet ”Vælg begrænsninger”. Herefter kan 

yderligere filtre tilføjes.  

I eksemplet nedenfor er følgende filtre tilføjet: 

 Oprettelsesdato på akten imellem 1. januar 2018 og 1. juli 2018 

 Ansvarlig på akten = Klaus Salomon 

 

Figur 6: Gemte filtre 

Skal et filter redigeres, efter det er gemt, klikkes på rediger-ikonet . Skal filteret 

slettes, klikkes på slet-ikonet . 

Filtreringsmuligheder 

Vælg datafelt, som der 
skal sættes filter på Udfyld relevant information til filteret 

Gem/Fortryd 

Rediger  Slet Gemte filtre 
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Dan dataudtræk 

Når data skal dannes, kan det vises på tre forskellige måder ved klik på: 

 Her, som viser data direkte i cPort-dialogen 

 I et nyt vindue, som viser data i et nyt vindue 

 Eksportér til Excel, som viser data i et Excel-ark 

Derudover kan rapportopsætningen nulstilles ved klik på Nulstil.  

I eksemplet nedenfor er dataudtrækket vist direkte i cPort-vinduet. 

 

Figur 7: Eksempel på dataudtræk 

Det er muligt at danne et nyt dataudtræk, for eksempel hvis der ændres i filtre eller 

datafelter. 

Rapportopsætningen kan gemmes som en standardrapport ved at klikke på Gem 

eller Gem som i cPort-vinduet. Læs mere i det følgende afsnit Opret ny 

standardrapport i cPort. På denne måde kan opsætningen bruges igen en anden 

gang. 

Opret ny standardrapport i cPort 

Det er muligt at navngive rapporter og gemme dem under opsætning. Det kan for 

eksempel være nyttigt, hvis rapporten skal anvendes løbende. 

Udgangspunktet for en ny rapport kan være en eksisterende opsætning, som 

ændres og derefter gemmes via Gem som. Det er muligt at gemme opsætninger 

med danske bogstaver (for eksempel æøå) i cPort. 

Her vælges, hvor 
dataudtrækket 

skal vises 

Dataudtrækket vist direkte i cPort-dialogen 
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Figur 8: Gem ny rapport 

Opret standard Excel-rapportskabeloner til brug i cPort 

cPort-værktøjet giver mulighed for at udpege et Excel-dokument, der kan sættes 

op som skabelon for eksporten af data via cPort til Excel. Dette kan være relevant, 

når der løbende skal udtrækkes data, som skal præsenteres i et bestemt format. 

Gemte Excel-skabeloner kan vælges i cPort-vinduet. 

Udgangspunktet er en Excel-skabelon, som indeholder f.eks. kolonneopsætning 

eller pivotering af data. Denne Excel-skabelon lægges sammen med øvrige F2-

skabeloner under Standard/Rapportskabeloner. Mappen ”Rapportskabeloner” skal 

oprettes af en administrator, hvis den ikke findes i forvejen. Læs mere om tilføjelse 

af skabeloner i brugermanualen F2 Desktop – Indstilling og opsætning.  

Et Excel-ark skal indeholde et faneblad med navnet ”xData” for at kunne bruges 

som skabelon i cPort. 

I dette faneblad skal kolonneoverskrifterne matche navnene på de felter, der er 

valgt i cPort. 

Data i fanebladet ”xData” vil blive udskiftet med data fra cPort-rapporten, når 

rapporten dannes. 

Sådan oprettes en Excel-skabelon til brug i cPort 

1) Åben cPort, og vælg den ønskede rapport. 

2) Vælg Eksporter til Excel, og åbn Excel-filen. 

3) Omdøb Excel-fanen til ”xData”. 

4) Tilpas Excel-filen til det ønskede layout herunder eventuelt brug af pivot-

tabeller. 

5) Gem filen lokalt med et relevant navn (det skal ikke være i skabelonformat). 

6) I F2 vælges ”Skabeloner” på båndet for ”Indstillinger”. Vælg mappen 

”Rapportskabeloner” under ”Standard” og importer Excel-filen til denne 

mappe. 

7) Åbn cPort, og vælg den relevante rapportopsætning. 

Gem Gem som Slet 
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8) Tilknyt Excel-filen som skabelon ”Fletning til Excel-dokument”.

 

Figur 9: Tilføj Excel-skabelon til rapport 

9) Gem opsætningen, og overskriv den gamle. 

Vær opmærksom på, at pivottabeller trækker data fra fast definerede kolonner. Det 

betyder, at hvis datagrundlaget i xData-fanen ændrer sig, så virker rapporten ikke 

længere efter hensigten. Løsningen kan være at bruge Excels dynamiske referencer 

i ”Navnestyring” på fanen ”Formler” (der henvises til Excels brugermanual). 

  

Vælg Excel-skabelon 
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Liste over datafelter 

Dette afsnit indeholder en liste over de datafelter, som er grundlag for 

rapportgenerering i relation til: 

1. Akter 

2. Sager 

Herunder ses, hvilke datafelter der er tilgængelige i de to ovenstående 

datagrupper. 

Datafelter 

Nedennævnte tabeller indeholder følgende kolonner: 

 Navn: Datafeltets 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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Datafelter relateret til akter 

Datafelter med metadata der relaterer sig til akter. 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Adgang Angiver aktens 

adgangsniveau. 

Tekst Involverede 

Kvalitet (Enhed) 

Alle 

Aktform Angiver form på akten. Tekst Modtaget e-mail 

Låst akt 

Aktnummer Angiver det fortløbende 

nummer en akt er blevet 

tildelt, i forbindelse med 

at den er blevet 

journaliseret. 

Nummer 7 

12 

Akttype Angiver type af akten, og 

om den er intern, 

indgående eller 

udgående. 

Tekst Intern 

Udgående 

Aktuel placering Angiver, hvor akten 

befinder sig i øjeblikket. 

Tekst Sagsbehandler 

Enhed 

Ansvarlig 

 

Den bruger, som er 

angivet i feltet ”Ansvarlig" 

på akten. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

Ansvarlig enhed Den enhed, som er 

angivet i feltet ”Ansvarlig” 

på akten. 

Hvis en bruger er angivet 

i feltet ”Ansvarlig” på 

akten, vises her den 

ansvarlige brugers enhed. 

Tekst Kvalitet 

HR 

Arkivområde Angiver, hvor akten er 

placeret:  

 ”Arkivet” 

 ”Biblioteket” 

 ”Mine slettede akter” 

 ”Mine private akter” 

Tekst Arkivet 

Biblioteket 

Bcc Angiver Bcc-modtagere 

på en e-mailakt. 

Tekst Anne Pedersen 

Mikkel Hansen 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Bestilling Angiver, hvorvidt der er 

en bestilling på akten. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Bestilling 

afsluttet 

Angiver, om en bestilling 

er afsluttet. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Bestilling 

oprettet af 

Den bruger eller enhed, 

der har oprettet en 

bestilling. 

Tekst Anne Pedersen 

Kvalitet (Enhed) 

Bestillingsfrist Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet ”Frist” på 

en bestilling. 

Dato 17/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Bestillings-

modtager 

Den bruger eller enhed, 

der er angivet i feltet 

”Bestillingsmodtager”. 

Tekst Anne Pedersen 

Kvalitet (Enhed) 

Bestillingsstatus Angiver, hvilken status en 

bestilling er i.  

Tekst Sendt 

Accepteret 

Udført 

Bestillingstekst Den tekst, der er skrevet i 

tekstfeltet på en 

bestilling. 

Tekst Kan du formulere en 

indledende tale 

vedrørende 

årsplanen 

Bestillingstype Angiver, hvilken type en 

bestilling er. 

Tekst Kontorsvar 

Til orientering 

Bestillings-

udfører 

Den bruger eller enhed, 

der er angivet i feltet 

”Bestillingsudfører”. 

Tekst Klaus Salomon 

HR (Enhed) 

Brevdato Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet ”Brevdato” 

på akten. 

Dato 17/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Cc Angiver Cc-modtagere på 

en e-mailakt. 

Tekst Anne Pedersen 

Mikkel Hansen 

CPR/CVR 

nummer 

Angiver CPR eller CVR 

nummer.  

Tal 123456-1234 

12345678 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Dokumenter 

låst 

Angiver, hvorvidt 

dokumenter på akten er 

låst.  

Tekst TRUE 

FALSE 

Ekstern adgang Angiver hvilken ekstern 

adgang der er til akten. 

Tekst Åben 

Delvis åben 

Lukket 

E-mailtitel Titel på e-mailakt. Tekst Opfølgning på 

statusmøde 

Emneord De(t) emneord, der er 

angivet i feltet ”Emneord” 

på akten. 

Tekst. 

Flere 

emneord 

adskilles af 

semikolon 

Kvalitetsrapport 

Klage; Aktindsigt 

Erindringsdato Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet 

”Erindringsdato” på en 

akt. 

Dato 26/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Forelæg. Afd. Angiver den bruger, der 

skal godkende en 

forelæggelse på 

afdelingsniveau. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

Forelæg enhed Angiver den bruger, der 

skal godkende en 

forelæggelse på 

enhedsniveau. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

Forelæg min. Angiver om en 

forelæggelse skal 

godkendes af ministeren. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Fra Den bruger, eksterne 

afsender eller enhed, der 

er angivet i feltet ”Fra” på 

en akt. 

Tekst Anne Pedersen 

Kvalitet 

Mikkel Hansen 

Frist Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet ”Frist” på 

en akt. 

Dato 26/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Id. nr Id-nummer på akten. Tal 38056 

1241 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Journaliseret Angiver, hvorvidt akten er 

journaliseret. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Modtaget dato Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet ”Modtaget 

dato” på en akt. 

Dato 26/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Opgavetype Angiver opgavetype på en 

forelæggelse. 

Tekst Til beslutning 

Til orientering 

Oprettet af Den bruger, der har 

oprettet akten. 

Tekst Klaus Salomon 

Hugo Hugosen 

Oprettet dato Datoen, der er angivet i 

feltet ”Oprettet dato” på 

akten. 

Dato 17/01/2018  

31/03/2017 

Oprindelig sti Angiver den sti, som blev 

benyttet som grundlag for 

en akt, hvis akten er 

blevet importeret via 

dokumentimport fra en 

server.  

Det er dermed muligt at 

se, hvor dokumentet bag 

akten lå, før det blev 

importeret til F2. 

Tekst Server/Dokument 

Påtegninger Angiver, hvorvidt der er 

en påtegning på en akt. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Sagens 

emneord 

Angiver emneord på den 

sag, akten ligger på. 

Tekst. 

Flere 

emneord 

adskilles 

af 

semikolon 

Kvalitetsrapport 

Klage; Aktindsigt 

Sagsforløbstype Angiver type af sagsforløb 

på den sag, akten ligger 

på. 

Tekst Indfødsret 

Sagsbehandling 

Sagshjælp Angiver, hvorvidt 

sagshjælp er slået til på 

akten. 

Tekst TRUE 

FALSE 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Sagsmappe Angiver titel på 

sagsmappe, som akten er 

placeret i. 

Tekst 4. kvartalsmøde 

Høringsforslag 

Sagstitel Angiver sagstitel på den 

sag, akten ligger på. 

Tekst Bestyrelsesmøde 

§20-spørgsmål 

Sendt Dato og tidspunkt for 

hvornår akten er sendt. 

Dato 17/01/2018  

31/03/2017 

Senest ændret Dato og tidspunkt for 

hvornår akten senest er 

ændret. 

Dato 17/01/2018  

31/03/2017 

Sikker e-mail Angiver, om en e-mailakt 

er sendt sikkert, i 

forbindelse med at den er 

sendt til ekstern 

modtager. 

Tekst TRUE 

FALSE 

Slettet af Den bruger, der har 

slettet akten. 

Tekst Klaus Salomon 

Hugo Hugosen 

Status Angiver status på akten. Tekst Behandles 

Afsluttet 

Svar på akt id Angiver id-nummer på 

den akt, som akten er 

svar på. 

Tal 2207 

36985 

Svar på akt titel Angiver titel på den akt, 

som akten er svar på. 

Tekst Referat fra møde 

Ferieplanlægning 

Tidligere 

sagsnr. 

Sagsnummer, som er 

angivet i feltet ”Tidligere 

sagsnummer” på akten. 

Tal 204513 

2017 - 68 

Til Den bruger, eksterne 

modtager eller enhed, der 

er angivet i feltet ”Til” på 

en akt. 

Tekst Hanne Winter 

Hugo Hugosen 

Titel Titel på akten. Tekst §20-spørgsmål til 

besvarelse 

Borgerhenvendelse 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Versions-

nummer 

Angiver 

versionsnummeret på 

akten. 

Tal 12 

7 

Videresendelse 

af akt id 

Angiver id-nummer på 

videresendt akt. 

Tal 2369 

96785 

Videresendelse 

af akt titel 

Angiver titel på 

videresendt akt. 

Tekst Mødereferat 

Vs: Klage 

Suppl. 

sagsbehandlere 

Den bruger, der er 

angivet i feltet ”Suppl. 

sagsbehandlere” på 

akten. 

Tekst Hugo Hugosen 

Klaus Salomon 

Suppl. enheder Den enhed, der er angivet 

i feltet ”Suppl. 

sagsbehandlere” på 

akten. 

Tekst HR 

Administration 

Parter De(n) parter, som er 

angivet i feltet ”Aktparter” 

på akten. 

Tekst Jesper Nøhr 

Kamilla Keller 

Aktens 

adgangs-

begrænsning 

Angiver 

adgangsbegrænsning på 

akten. 

Tekst Chef-teamet 

Administration 

Aktens 

adgangs-

begrænsning 

nedarvet fra 

sagen 

Angiver 

adgangsbegrænsning på 

akten, som er nedarvet 

fra den sag, som akten 

ligger på.  

Tekst Team HR 

Sikkerhedsgruppe 

Extensions1-10 Angiver værdi, der er 

noteret i eventuelle 

udvidede felter på akten. 

- - 

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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Datafelter relateret til sager 

Datafelter med metadata, der relaterer sig til sager. 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Afsluttet af Den bruger, der har 

afsluttet sagen. 

Tekst Anne Pedersen 

Klaus Salomon 

Afsluttet d. Dato og tidspunkt for 

hvornår sagen er 

afsluttet. 

Dato 17/01/2018  

26/07/2017 

Ansvarlig 

 

Den bruger eller enhed, 

som er angivet i feltet 

”Ansvarlig" på sagen. 

Tekst Anne Pedersen 

HR (Enhed) 

CPR/CVR 

nummer 

Angiver CPR- eller CVR-

nummer.  

Tal 123456-1234 

12345678 

Ekstern id Angiver en sags eksterne 

sags-id.  

Tal 201345 

2015 – 789 

Emneord De(t) emneord, der er 

angivet i feltet ”Emneord” 

på sagen. 

Tekst. 

Flere 

emneord 

adskilles af 

semikolon 

Kvalitetsrapport 

Klage; Aktindsigt 

Frist Dato og tidspunkt, der er 

angivet i feltet ”Frist” på 

sagen. 

Dato 26/01/2018 

12:30:00 

12/11/2017 

08:45:10 

Oprettet dato Dato for hvornår sagen er 

oprettet. 

Dato 17/01/2018  

31/03/2017 

Journalplan Angiver journalplan for 

sagen. 

Tal og 

tekst 

00 – Off. 

virksomhed 

07 – Affald og 

genanvendelse 

Handlingsfacet Angiver handlingsfacet for 

sagen. 

Tal og 

tekst 

A0 – Organisering 

P23 - Kontrol 

Kassationskode Angiver kassationskode 

for sagen. 

Tekst K – Kasseres 

B – Bevares  
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Sagsnummer Angiver sagsnummer for 

sagen. 

Tal 2018 – 12 

2016 – 78  

 

Status Angiver status på sagen. Tekst Behandles 

Afsluttet 

Statuskode Angiver statuskode for 

sagen. 

Tekst Til behandling 

Høring 

Tidligere 

sagsnr. 

Sagsnummer, som er 

angivet i feltet ”Tidligere 

sagsnummer” på sagen. 

Tal 204513 

2017 - 68 

Titel Angiver titel på sagen. Tekst Bestyrelsesmøde 

§20-spørgsmål 

Ansvarlig enhed Angiver den ansvarlige 

enhed på sagen. 

Tekst HR 

Administration 

Oprettet af Angiver den bruger, der 

har oprettet sagen. 

Tekst Ann Sekner 

Pia Poulsen 

Suppl. 

sagsbehandlere 

Den bruger, der er 

angivet i feltet ”Suppl. 

sagsbehandlere” på 

sagen. 

Tekst Hugo Hugosen 

Klaus Salomon 

Suppl. enheder Den enhed, der er angivet 

i feltet ”Suppl. 

sagsbehandlere” på 

sagen. 

Tekst HR 

Administration 

Parter De(n) parter, som er 

angivet i feltet ”Sagens 

parter” på sagen. 

Tekst Jesper Nøhr 

Kamilla Keller 

Bemærk: Vælges 

sagsnummer som 

et filter, skal det 

skrives med 

mellemrum 

mellem årstal, 

bindestreg og det 

fortløbende 

nummer, f.eks. 

2018 - 98. 
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 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Sagens 

adgangsbegræn

sning 

Angiver 

adgangsbegrænsning på 

sagen. 

Tekst Chef-teamet 

Administration 

Extensions1-10 Angiver værdi, der er 

noteret i eventuelle 

udvidede felter på akten. 

- - 

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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