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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 og konfiguration af 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 klikke henne i F2-løsningen, mens 

skærmbilleder med en blå firkant vil udpege et område med flere funktionaliteter.  

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 cPort Analyse 

F2 cPort Analyse er et udtræksværktøj, som tilgås af administratorer i F2.  

Med F2 cPort Analyse som udtræksværktøj, kan en F2 administrator lave udtræk og 

danne rapporter på tværs af informationer tilgængelige i F2. 

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. 

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.  

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

typer af F2-data, som der ønskes at kunne tilgå via cPort Analyse. cPort 

Analysehåndterer data via F2 ”Datafelter”, og det er disse datafelter som der kan 

udtrækkes data fra. 
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 Håndtering af cPort Analyse 

Når F2-tillægsmodulet cPort Analyse aktiveres, optræder cPort som en integreret 

del af F2. cPort-menupunktet vil herefter optræde under fanen Administrator i 

”Hovedvinduet”.  

Vælg rapport og opsætning, standard 

For at aktivere funktionen cPort Analyse, åbnes ”Administrator”-fanen, og der 

klikkes på cPort til højre i båndet. 

 

Figur 1: Åben cPort 

En dialogboks med titlen ”cPort” åbner. Første skridt i processen er at vælge, 

hvilken rapporttype der ønskes anvendt. Til hver rapporttype er allokeret et antal 

felter, som der kan gøre brug af. 

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

med en given rapportgenerering. 

Der klikkes på pil ned ud for feltet ”Vælg rapport” og herefter på den rapporttype, 

som ønskes brugt til rapportdannelse. 

 

Figur 2: Vælg rapport 

  

cPort 

Vælg rapport 
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Når valg af rapporttype er foretaget vises alle felter, som er tilgængelige under 

denne rapporttype. Der vælges en foruddefineret rapportopsætning ved at klikke på 

pil ned ud for feltet ”Opsætning”. 

I figuren nedenfor er der etableret et antal tidsbegrænsede rapportopsætninger, 

herunder fx ”År til dato”. Denne rapport vil resultere i en generering af alle de 

valgte felter i tidsintervallet ”År til dato”. 

Som det også ses af valg af opsætningsmuligheder, er der også etableret 

rapportlayout for valg af en tidsperiode specifik for myndigheder, enheder eller 

sagsbehandlere.  

 

Figur 3: Vælg rapport type i opsætning 

Vælg rapport og opsætning, ad-hoc rapporter 

Det er muligt at generere ad-hoc rapporter, dvs. rapporter som ikke findes 

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

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

Når rapporttype er valgt, vælges de feltværdier, der skal indgå i rapporten.  

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

indeholder de feltnavne, som kan tages med i et givent udtræk, mens feltet til 

højre som udgangspunkt er tomt.  

For at tilføje et feltnavn og dermed kolonner til den ønskede rapport, klikkes der på 

det ønskede feltnavn og derefter på pil til højre i cPort vinduet. Det valgte 

feltnavn flyttes dermed til det tomme arbejdsområde til højre, og bliver dermed 

inkluderet i rapportudtrækket.  

Opsætning 
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Figur 4: Opsætning af ad-hoc rapporter 

Denne proces fortsættes, indtil alle ønskede feltnavne 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 

feltnavn for herefter at klikke på pil op eller pil ned alt efter den ønskede position i 

rapporten.  

Den valgte opsætning med kolonnevalg kan gemmes ved at klikke på Gem øverst i 

dialogboksen.  

Vælg filter til rapportoptimering 

Når alle felter er valgt og gemt som opsætning, kan der lægges flere forskellige 

rapportfiltre over udtrækket. Derved præciseres rapportens resultater yderligere. 

Dette gøres ved at klikke på pil ned ud for feltet ”Vælg begrænsninger” og herefter 

klikke på de filtre, der ønskes anvendt til en given rapport. Se valgmuligheder for 

filtrering i figuren nedenfor. 

Fortrydes et filter, kan der klikkes på papir-ikonet med det hvide kryds i den røde 

firkant for at slette filteret. 

Bestem rækkefølgen på feltnavnene 

Bestem rækkefølgen på feltnavnene 

Fjern feltnavn og dermed kolonne 

Vælg kolonner  

Tilføj feltnavn og dermed kolonne 
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Figur 5: Vælg filtrering af rapportresultater 

 

Skal der vælges flere filtre, klikkes på papir-ikonet med det grønne flueben, hver 

gang et yderligere filter er valgt. 

Filtret bliver dermed gemt, og de valgte filtre vil lægge sig efter hinanden under 

feltet ”Vælg begrænsninger”. 

 

Figur 6: Valgte filtre 

Et givent filter kan redigere ved at klikke på papir-ikonet med blyanten. 

Fortrydes et filter, kan det slettes fra listen ved klik på papir-ikonet med det røde 

kryds. 

Generer dataudtræk 

Data kan vises i den åbne cPort-dialogboks ved at klikke på Her, I nyt vindue, 

Eksport til Excel eller Nulstil visning.  

Bemærk: Der kun kan vælges et filter ad gangen.  

 

Slet filter Rediger filter 

Fortryd Gem 

Filtreringsmuligheder 
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Figur 7: Eksempel på dataudtræk 

Når den ønskede rapport er genereret, herunder at der er angivet eventuelle filtre, 

kan rapportudtrækket genereres ved at klikke på Gem eller Gem som.  

Opret ny standardrapport i cPort 

Genereres en ny rapport, som kan være relevant at anvende løbende, kan en sådan 

rapport navngives og gemmes under opsætning, så den senere kan fremkaldes og 

bruges igen. 

Udgangspunktet for en ny rapport kan være en eksisterende opsætning som 

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

opsætninger med danske bogstaver (for eksempel æøå) i cPort. 

 

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, 

hvor der løbende skal udtrækkes data og præsenteres i eft bestemt format. 

Udgangspunktet er den Excel-skabelon, som indeholder eks. kolonneopsætning, 

pivotering af data. Denne Excel-skabelon lægges herefter ind i F2 under 

Rapportskabeloner. 

Når det er gjort, vil Excel-skabelonerne kunne vælges i cPorts rapportopsætning. 

For at et Excel dokumentkan bruges som skabelon i cPort, skal dokumentet have et 

faneblad med navnet ”xData”. 

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

valgt i cPort. 

Vis 

rapport 
her 

Vis i nyt 
vinduer 

Eksporter 

til Excel 

Nulstil 
søgning 

Gem 
Gem 

som Slet 
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Data i fanebladet ”xData” vil blive udskiftet med data fra cPort rapporten 

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 gå til Rapporteringsskabeloner, og importer Excel-filen under 

Rapportskabeloner.  

 

 

7) Åbn cPort, og vælg relevant rapport. 

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

 

Figur 9: Tilføj Excel skabelon til rapport 

9) Gem opsætningen, og overskriv den gamle. 

10)  Kør udtrækket ved at eksportere til Excel. 

Vær opmærksom på, at pivattabeller 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 Excel under menuen 

”Navnestyring”. (Der henvises i øvrigt her til Excels brugermanual.) 

  

Bemærk: Rapporteringsskabeloner er ikke opsat som standard, men 

oprettes af en administrator. 

 

Vælg Excel-skabelon 
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