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Introduktion til F2 cPort Security 

Service (tilkøbsmodul) 

F2 cPort er et dataudtræksværktøj, der tilgås af en F2 administrator.  

F2 cPort Security Service bygger på F2 cPort-modulet og er specielt udviklet til at 

håndtere en række dataudtræk til brug for generering af rapporter på basis af 

modulet F2 Security Service. 

Denne manual fokuserer ikke på, hvordan cPort fungerer eller håndteres. Der 

henvises i stedet til manualen F2 cPort Analyse. 

Fokus i manualen er på de informationer/datafelter, som relaterer sig til F2 Security 

Service. 

Manualen er opdelt i hvilke datafelter, der kan anvendes i relation til aktens og 

dokumentets data, samt data om det antivirussoftware, der benyttes til F2 Security 

Service, herunder de trusler der konstateres af antivirussoftwaren. 

Formålet med rapporten er typisk at kunne trække data ud, hvor det kan ses 

specifikt hvilke(t) dokument(er) på en akt, F2 Security Service har konstateret en 

trussel på og hvilken trussel der er tale om. Derudover kan der udarbejdes statistik 

over hvor mange trusler, der konstateres i kundens F2. 
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Rapporten Security Service status 

cPort Security Service leveres med én gruppe af data (rapport) til generering af 

udtræk. Rapporten hedder Security Service status. 

I rapporten er der defineret en opsætning, som trækker data ud på samtlige felter, 

der er til rådighed. I denne opsætning er der endvidere defineret en begrænsning, 

så der kun trækkes data ud på de akter/dokumenter, hvor der er konstateret en 

fejl. 

 

Kort introduktion til cPort modulet 

Ønsker brugeren at generere ad-hoc rapporter, dvs. rapporter som ikke findes 

prædefineret under opsætning, er dette også muligt. Via ”Vælg rapport”, vælges 

den rapport som indeholder de felter som der ønskes at gøre brug af. I opsætning 

vælges ”Ingen opsætning”.  

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

indeholder de feltnavne, som der kan vælge at tage med i et givent udtræk, 

medens det andet område til højre som udgangspunkt er tomt.  

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

på det ønskede feltnavne og derefter på pil til højre. Det valgte feltnavn flyttes 

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

rapportudtrækket. Se cPort figur nedenfor.  

 

Figur 1: cPort 
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Liste over kolonner  

Dette dokument indeholder en komplet liste over data, som er grundlag for 

rapportgenerering i relation til F2 Security Service. I cPort hedder rapporten 

Security Service Status. 

 

Kolonneindhold 

Nedennævnte tabeller indeholder følgende kolonner: 

 Navn: Kolonnens navn i cPort-rapporten Security Service status 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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Kolonner relateret til akter 

Kolonnenavne, der starter med ”Akt:”, relaterer til felter eller anden metadata på 

den akt 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Akt: Id 

 

Id på akten Heltal 198740 

2684574 

Akt: Titel Titel på akten Tekst §20-spørgsmål til 

besvarelse 

Borgerhenvendelse 

 

Kolonner relateret til dokumenter 

Kolonnenavne, der starter med ”Dok:”, relaterer til data om vedhæftede 

dokumenter på en akt. 

Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Dok: Id Id på det vedhæftede 

dokument 

Heltal 1276172 

28093 

Dok: Intern 

version 

Dokumentets 

versionsnr. på akten. 

Heltal 1 

4 

8 

Dok: Titel Dokumentets titel, som 

det fremgår 

dokumentområdet på 

en akt. 

Tekst Henvendelse fra dep. med 

spørgsmål 

Aktindsigts-anmodning fra 

borger 

Svar på klage 

Dok: 

Filtype 

Dokumentets filtype  Tekst .docx 

.xlsx 

.pdf 
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Kolonner relateret til antivirussoftwaren 

Kolonnenavne, der starter med ”Antivirus:”, relaterer til de data som 

antivirussoftwaren konstaterer i forbindelse med scanning af dokumenter. 

Navn Beskrivelse Format Eksempler 

Antivirus: 

Skanning 

startet 

Dato og tidspunkt 

skanning af et 

dokument er påbegyndt 

Dato og 

klokkesl

æt 

15-02-2016  16:10:26 

08 februar 2016 14:32:57 

Antivirus: 

Skanning 

sluttet 

Dato og tidspunkt 

skanning af et 

dokument er påbegyndt 

Dato og 

klokkesl

æt 

15 februar 2016 16:10:40 

08 februar 2016 14:37:03 

Antivirus: 

Skanningsf

ejl 

Fejlmeddelelse, som 

opstår, hvis der 

konstateres en fejl 

(Antivirus: Status vil 

være sat til Fejl) 

Tekst  

Antivirus: 

Motor 

Navnet på den 

antivirussoftware, der 

er installeret til F2 

Security Service 

Tekst ClamAV 

Antivirus: 

Definitionsfi

l 

Definitionsfil til 

antivirussoftwaren. Vil 

typisk inkludere 

versionsnr. på 

antivirussoftwaren, 

samt dato for 

definitionsfilen 

Tekst ClamAV 0.99/21077/Fri Nov 20 
22:35:47 2015 

 

Antivirus: 

Trusselsfejl 

Navn på den trussel der 

er fundet. Er tom, hvis 

der ikke er fundet en 

trussel (Antivirus: 

Status er sat til Ren). 

Navn på trussel findes i 

antivirussoftwarens 

definitionsfil 

Tekst  

Antivirus: 

Status 

Status på om der er 

konstateret en 

trussel/fejl i det 

skannede dokument 

Tekst Ren 

Fejl 
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Andre kolonner 

Kolonner som ikke er knyttet til akter, dokumenter og antivirussoftwaren. 

Navn Beskrivelse Format Eksempel 

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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Figurliste 

Figur 1: cPort ................................................................................................ 4 

 


