
6.2.0.46741  © Copyright 2019 cBrain 

 

 

 

 

 

 

 

F2 

Rapportbeskrivelser 

Kvalitetssikring 

Version 6.2 

  



   

Side 2 af 15 

Indholdsfortegnelse 

Rapporter .......................................................................................................... 3 

Rapporter om Kvalitetssikring Sager og Akter ...................................................... 3 

”Akter som er journaliseret, ikke på sag” ......................................................... 4 

”Akter som ikke er journaliseret, på sag” ......................................................... 5 

”Akter som ikke er journaliseret, og ikke er på en sag” ...................................... 6 

”Akter som mangler Ansvarlig” ....................................................................... 8 

”Sager som mangler Ansvarlig” ....................................................................... 9 

”Akter som ikke er afsluttet” ........................................................................... 9 

”Sager som ikke er afsluttet” ........................................................................ 10 

”Antal akter fordelt på status og adgang” ....................................................... 11 

”Kvalitetssikring Excelskabelon” .................................................................... 11 

Rapporter om Kvalitetssikring Dokumenter ....................................................... 13 

”Antal og størrelse af filer (alle)” ................................................................... 13 

”Antal og størrelse af filer (På sager i myndigheden)” ...................................... 13 

”Dokumenter som mangler PDF” ................................................................... 14 

 

  



   

Side 3 af 15 

Rapporter 

Tilkøbsmodulet F2 Kvalitetssikring leveres med foruddefinerede rapportopsætninger til 

cPort, som gør det nemt at lave effektive dataudtræk om følgende: 

 Sager og Akter 

 Dokumenter 

Opsætningerne er målrettede udtræk, der typisk vil være relevante i forhold til løbende 
kvalitetssikring og arbejdet med oprydning forud for en aflevering til Rigsarkivet. 
Opsætningerne kan være begrænsede, så det kun er relevant information, der 
medtages i udtrækket. Det kunne eksempelvis være et bestemt interval for 
oprettelsesdato på sager. 

Følgende er en beskrivelse af de rapportopsætninger til cPort, som F2 Kvalitetssikring 

leveres med. Her beskrives:  

 Hvad rapporterne generelt viser. 

 Hvilke standardopsætninger, der er tilgængelige for hver rapport. 

 Hvilke specifikke kolonner, opsætningerne indeholder. 

 Hvilke eventuelle begrænsninger, der skal udfyldes, for at opsætningen giver et 

meningsfyldt udtræk. 

Dataudtrækket kan vises både direkte i cPort-modulet, eller det kan eksporteres til 

Excel, hvor udtrækket kan bearbejdes. Se F2 cPort Analyse – Brugermanual for 

information om, hvordan cPort-modulet håndteres, og F2 Kvalitetssikring – 

Brugermanual for mere information om den rolle, cPort spiller for kvalitetssikring i 

forbindelse med afleveringer til Rigsarkivet. 

 

Figur 1: Eksempel på rapportudtræk i cPort-modulet 

Rapporter om Kvalitetssikring Sager og Akter 

Der er ni forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet 

kvalitetssikring af sager og akter. Opsætningerne er tiltænkt løbende sikring af, at 
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akter og sager overholder Rigsarkivets standarder og derfor kan afleveres uden et 

større oprydningsarbejde. 

Der er defineret en række begrænsninger for hver opsætning, som skal sikre et 

præcist udtræk. Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække 

data for eksempelvis en specifik bruger eller en specifik tidsperiode. Læs mere om valg 

af begrænsning til optimering af dataudtræk i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende. 

”Akter som er journaliseret, ikke på sag” 

Opsætningen ”Akter som er journaliseret, ikke på sag” viser en liste af akter oprettet i 
en valgt periode, der er markeret som journaliseret, men som ikke er tilknyttet en sag. 
Listen giver desuden identificerende informationer om akten som titel og ansvarlig. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Journaliseret Viser om der er sat hak i feltet ”Journaliseret”. 

Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. 

Akt: Status Aktens status: Behandles eller Afsluttet. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Akt: Link Direkte URL-link til akten i F2. 

Begrænsninger til ”Akter som er journaliseret, ikke på sag” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Akter som er journaliseret, ikke på sag” angives 
tidsperioden og myndigheden, der skal hentes akter fra. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 
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Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Journaliseret = Ja Denne begrænsning sikrer, at kun akter markeret 

til journalisering inkluderes. 

Akt: På en sag = 0 Denne begrænsning sikrer, at kun akter uden en 

sag inkluderes. 

Akt: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, akterne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 

Akt: Myndighed = Vælg 

myndighed 

Denne begrænsning skal udfyldes med den 

myndighed, akterne skal være oprettet i for at 

blive inkluderet. 

”Akter som ikke er journaliseret, på sag” 

Opsætningen ”Akter som ikke er journaliseret, på sag” viser en liste af akter oprettet i 
en valgt periode, der er tilknyttet en sag, men som ikke er markeret som journaliseret. 
Listen giver desuden identificerende informationer om akten som titel og ansvarlig. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. 

Akt: Status Aktens status: Behandles eller Afsluttet. 

Akt: Sagsnummer Sag som akten ligger på. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 
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Kolonne Beskrivelse 

Akt: Link Direkte URL-link til akten i F2. 

Begrænsninger til ”Akter som ikke er journaliseret, på sag” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Akter som ikke er journaliseret, på sag” angives 
tidsperioden og myndigheden, der skal hentes akter fra, og at adgangsniveauet skal 
være udvidet til ”Enhed” eller ”Alle”. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Journaliseret = Nej Denne begrænsning sikrer, at kun akter, der ikke 

er markeret til journalisering, inkluderes. 

Akt: Adgang != Involverede Denne begrænsning sikrer, at kun akter med 

adgangsniveau udvidet til ”Enhed” eller ”Alle” 

inkluderes i udtrækket. 

Akt: På en sag = 1 Denne begrænsning sikrer, at kun akter tilknyttet 

en sag inkluderes. 

Akt: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, akterne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 

Akt: Myndighed = Vælg 

myndighed 

Denne begrænsning skal udfyldes med den 

myndighed, akterne skal være oprettet i, for at 

blive inkluderet. 

”Akter som ikke er journaliseret, og ikke er på en sag” 

Opsætningen ”Akter som ikke er journaliseret, og ikke er på en sag” viser en liste af 
akter oprettet i en valgt periode, der hverken er tilknyttet en sag eller markeret som 
journaliseret. Listen giver desuden identificerende informationer om akten som titel og 
ansvarlig. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 
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Kolonne Beskrivelse 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. 

Akt: Status Aktens status: Behandles eller Afsluttet. 

Sag: Sagsnummer Sagsnummer knyttet til sagen. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Akt: Link Direkte URL-link til akten i F2. 

Begrænsninger til ”Akter som ikke er journaliseret, og ikke er på en sag” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Akter som ikke er journaliseret, og ikke er på en 
sag” angives tidsperioden og myndigheden, der skal hentes akter fra, og at 
adgangsniveauet skal være udvidet til ”Enhed” eller ”Alle”. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Journaliseret = Nej Denne begrænsning sikrer, at kun akter, der ikke 

er markeret til journalisering, inkluderes. 

Akt: Adgang != Involverede Denne begrænsning sikrer, at kun akter med 

adgangsniveau udvidet til Enhed eller Alle 

inkluderes i udtrækket. 

Akt: På en sag = 0 Denne begrænsning sikrer, at kun akter uden en 

sag inkluderes. 

Akt: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, akterne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 
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Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Myndighed = Vælg 

myndighed 

Denne begrænsning skal udfyldes med den 

myndighed, akterne skal være oprettet i for at 

blive inkluderet. 

”Akter som mangler Ansvarlig” 

Opsætningen ”Akter som mangler ”Ansvarlig”” viser en liste af akter, som hverken har 
en ansvarlig bruger eller enhed angivet. Listen giver desuden identificerende 
informationer om akten som titel og F2-link. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Oprettet dato Dato for hvornår akten er oprettet. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Akt: Link Direkte URL-link til akten i F2. 

Begrænsninger til ”Akter som mangler Ansvarlig” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Akter som mangler Ansvarlig” sikres det, at der 
kun hentes akter uden ansvarlig. Begrænsningen bruger ”Akt: Ansvarlig enhed” 

fremfor ”Akt: Ansvarlig” da sidstnævnte automatisk udfyldes med enheden, hvis der 
ikke er tilføjet en ansvarlig bruger på akten. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Ansvarlig enhed = tom Denne begrænsning sikrer, at der kun trækkes 

data ud for akter, som hverken har en ansvarlig 

bruger eller enhed. 
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”Sager som mangler Ansvarlig” 

Opsætningen ”Sager som mangler Ansvarlig” viser en liste af sager, som hverken har 
en ansvarlig bruger eller enhed angivet. Listen giver desuden identificerende 
informationer om sagen som titel og nummer. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Sag: Sagsnummer Sagsnummer knyttet til sagen. 

Sag: Titel Titel på sagen. 

Sag: Oprettet af Bruger som har oprettet sagen. 

Sag: Myndighed Myndighed som sagen er oprettet i. 

Begrænsninger til ”Sager som mangler Ansvarlig” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Sager som mangler Ansvarlig” sikres det, at der 
kun hentes sager uden ansvarlig. Begrænsningen bruger ”Sag: Ansvarlig enhed” 
fremfor ”Sag: Ansvarlig” da sidstnævnte automatisk udfyldes med enheden, hvis der 

ikke er tilføjet en ansvarlig bruger på sagen. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Sag: Ansvarlig enhed = tom Denne begrænsning sikrer, at der kun trækkes 

data ud for sager, som hverken har en ansvarlig 

bruger eller enhed. 

”Akter som ikke er afsluttet” 

Opsætningen ”Akter som ikke er afsluttet” viser en liste af akter, der stadig er 

markeret som værende under behandling. Listen giver desuden identificerende 
informationer om akten som titel og ansvarlig. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 
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Kolonne Beskrivelse 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Akt: Link Direkte URL-link til akten i F2. 

Begrænsninger til ”Akter som ikke er afsluttet” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Akter som ikke er afsluttet” sikres, at der kun 
udtrækkes data om akter, der står som værende under behandling. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Status = Behandles Denne begrænsning sikrer, at kun akter med 

status ”Behandles” inkluderes. Akter, der er 

markeret som afsluttet, inkluderes derfor ikke. 

”Sager som ikke er afsluttet” 

Opsætningen ”Sager som ikke er afsluttet” viser en liste af sager, der stadig er 
markeret som værende under behandling. Listen giver desuden identificerende 
informationer om akten som titel og ansvarlig. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Sag: Sagsnummer Sagsnummer knyttet til sagen. 

Sag: Titel Titel på sagen. 

Sag: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på sagen. 

Sag: Oprettet af Bruger som har oprettet sagen. 

Sag: Myndighed Myndighed som sagen er oprettet i. 
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Begrænsninger til ”Sager som ikke er afsluttet” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Sager som ikke er afsluttet” sikres, at der kun 

udtrækkes data om sager, der står som værende under behandling. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Sag: Status = Behandles Denne begrænsning sikrer, at kun sager med 

status ”Behandles” inkluderes. Sager, der er 

markeret som afsluttet, inkluderes derfor ikke. 

”Antal akter fordelt på status og adgang” 

Opsætningen ”Antal akter fordelt på status og adgang” viser antal akter i hver 

myndighed, deres status og deres adgangsniveau. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: Status Aktens status: Behandles eller Afsluttet. 

Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Antal Angiver, hvor mange akter der findes for hver kombination 

af status, adgangsniveau og myndighed.  

Begrænsninger til ”Antal akter fordelt på status og adgang” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Antal akter fordelt på status og adgang” angives 
tidsperioden, der skal hentes akter fra. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, akterne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 

”Kvalitetssikring Excelskabelon” 

Opsætningen ”Kvalitetssikring Excelskabelon” inkluderer en række relevant data, der 
også er repræsenteret i den Excelskabelon, modulet er pakket med. Skabelonen 
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benytter pivotering, og derfor bør pivotering tilvælges i cPort-vinduet, inden dataen 
eksporteres til Excel. Læs mere om brug af Excelskabeloner i F2 cPort Analyse – 
Brugermanual. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 

Akt: Oprettet af Bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den bruger, som har oprettet akten. 

Akt: Journaliseret Viser om der er sat hak i feltet ”Journaliseret”. 

Akt: Adgang Aktens adgangsniveau. 

Akt: Status Aktens status: Behandles eller Afsluttet. 

Akt: Myndighed Viser hvilken myndighed akten er oprettet i. 

Akt: På en sag Viser om akten ligger på en sag. 

Sag: Sagsnummer Sagsnummer knyttet til sagen. 

Sag: Titel Titel på sagen. 

Begrænsninger til ”Kvalitetssikring Excelskabelon” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Kvalitetssikring Excelskabelon” angives 
tidsperioden, der skal hentes akter fra. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, akterne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 
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Rapporter om Kvalitetssikring Dokumenter 

Der er tre forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet 

kvalitetssikring af dokumenter. Opsætningerne er tiltænkt løbende overblik over 

dokumenter i F2 og vurdering af, hvorvidt de opfylder kravene til en aflevering til 

Rigsarkivet. 

Der er defineret en række begrænsninger for hver opsætning, som skal sikre et 

præcist udtræk. Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække 

data for eksempelvis en specifik bruger eller sager med akter, der har specifikke 

dokumenter tilknyttet. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk 

i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende. 

”Antal og størrelse af filer (alle)” 

Opsætningen ”Antal og størrelse af filer (alle)” viser, hvor mange og hvor store filer, 
der er oprettet af forskellige typer inden for en valgt tidsperiode.  

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Dok: Filetype Dokumentets filtype. 

Antal Angiver, hvor mange dokumenter af hver filtype, der er 
oprettet. 

Størrelse (bytes) Angiver den samlede størrelse af dokumenter for hver 

filtype. 

Begrænsninger til ”Antal og størrelse af filer (alle)” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Antal og størrelse af filer (alle)” angives 
tidsperioden, der skal hentes dokumenter fra. 

Begrænsning Beskrivelse 

Dok: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, dokumenterne skal 

være oprettet i for at blive inkluderet. 

”Antal og størrelse af filer (På sager i myndigheden)” 

Opsætningen ”Antal og størrelse af filer (På sager i myndigheden)” viser, hvor mange 
og hvor store filer der ligger på en specifik myndigheds sager. 
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Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Dok: Filetype Dokumentets filtype. 

Antal Angiver, hvor mange dokumenter af hver filtype, der er 
oprettet. 

Størrelse (bytes) Angiver den samlede størrelse af dokumenter for hver 

filtype. 

Begrænsninger til ”Antal og størrelse af filer (På sager i myndigheden)” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Antal og størrelse af filer (På sager i 
myndigheden)” angives tidsperioden og myndigheden, der skal hentes akter fra. 

Begrænsningerne sikrer desuden, at der kun udtrækkes data om dokumenter, der 
ligger på en sag og på en akt, der enten er journaliseret eller har udvidet 
adgangsniveau. 

Begrænsning Beskrivelse 

Sag: Oprettet dato = imellem 

Vælg startdato #And# Vælg 

slutdato 

Denne begrænsning skal udfyldes med en start- 

og slutdato for den periode, sagerne skal være 

oprettet i for at blive inkluderet. 

Sag: Myndighed = Vælg 

myndighed 

Denne begrænsning skal udfyldes med den 

myndighed, sagerne skal være oprettet i for at 

blive inkluderet. 

Akt: På en sag = 1 Viser om akten ligger på en sag. Benyttes 

primært til at begrænse udtrækket. 

Akt: Journaliseret eller Adgang 

Enhed/Alle = 1 

Viser om akten er journaliseret, eller om aktens 

adgangsniveau er udvidet til ”Enhed” eller ”Alle”. 

Benyttes primært til at begrænse udtrækket. 

”Dokumenter som mangler PDF” 

Opsætningen ”Dokumenter som mangler PDF” viser en oversigt over dokumenter i 
databasen, der af den ene eller anden årsag ikke er dannet en PDF-version af. Listen 
giver desuden identificerende informationer som titel og ansvarlig for den akt, 

dokumentet ligger på.  

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 
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Kolonne Beskrivelse 

Dok: Titel Dokumentets titel, som det fremgår af dokumentområdet på 

en akt. 

Dok: Filtype Dokumentets filtype. 

Akt: ID Id på akten. 

Akt: Titel Titel på akten. 

Akt: Ansvarlig Ansvarlig bruger på akten. 

Akt: Ansvarlig enhed Ansvarlig enhed på akten. 

Sag: Sagsnummer Sagsnummer knyttet til sagen. 

Begrænsninger til ”Dokumenter som mangler PDF” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Dokumenter som mangler PDF” sikres, at der 
kun udtrækkes data om dokumenter uden PDF-version, og som ligger på en akt, der 
enten er sat til journalisering eller har udvidet adgangsniveau. 

Begrænsning Beskrivelse 

Akt: Journaliseret eller Adgang 

Enhed/Alle = 1 

Viser om akten er journaliseret, eller om aktens 

adgangsniveau er udvidet til ”Enhed” eller ”Alle”. 

Benyttes primært til at begrænse udtrækket. 

Dok: Skal PDF’es = 1 Viser om der er dannet en PDF-version af 

dokumentet. 

 


