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Rapporter 

Tilkøbsmodulet F2 cPort Analyse leveres med foruddefinerede rapportopsætninger, 

som gør det nemt at lave effektive dataudtræk om følgende: 

1. Adgangslog 

2. Slettede sager 

3. Slettede akter 

4. Hændelseslog 

5. Licens check 

6. Partsregister opslag 

7. Læseadgang 

Følgende er en beskrivelse af de rapportopsætninger, som F2 cPort Analyse 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. 

 

Figur 1: Eksempel på rapportudtræk i cPort-modulet 

Rapporter om adgangslog 

Der er to forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet 

adgangslog. Opsætningerne tager udgangspunkt i søgninger efter og visninger af akter 

af forskellige typer og deres eventuelle tilknyttede dokumenter. 
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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. 

”Visninger” 

Opsætningen ”Visninger” viser en liste af forskellige brugeres visninger af akter, 
dokumenter, påtegnelser og mere. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Tidspunkt Angiver tidspunktet for visningen. 

Handling Angiver, om det er en akt, et dokument eller andet, der 

er blevet vist. 

Brugernavn Angiver brugernavn for den, der har set akten. 

Id nr. Angiver ID-nr. for den viste akt. 

Sags nr. Angiver sagsnummer for sagen, som den viste akt er 

tilknyttet. 

Sags titel Angiver sagstitel for sagen, som den viste akt er 

tilknyttet. 

Akt nr. Angiver det fortløbende nummer en akt er blevet tildelt i 

forbindelse med, at den er blevet journaliseret. 

Akt titel Angiver titlen på den viste akt. 

Dokument titel Angiver titlen på det viste dokument. 

Begrænsninger til ”Visninger” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Visninger” angives, hvilken type handlinger der 
skal vises i listen. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 
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Begrænsning Beskrivelse 

Er adgangslog = 1 Denne begrænsning sørger for, at alle 

visninger inkluderes i resultaterne.  

Er søgning = 0 Denne begrænsning sorterer søgninger fra 

resultaterne. 

”Søgninger” 

Opsætningen ”Søgninger” viser en liste over samtlige søgninger, der er foretaget af 
forskellige brugere. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Tidspunkt Angiver tidspunktet for søgningen. 

Handling Angiver, hvilken type søgning der er foretaget. 

Brugernavn Angiver brugernavnet for den, der har foretaget 

søgningen. 

Søgestreng Angiver de søgekriterier, der er anvendt i søgningen. 

Begrænsninger til ”Søgninger” 

Med begrænsningen i opsætningen ”Søgninger” angives det, at kun søgninger skal 
vises. 

Følgende begrænsning er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Er søgning = 1 Dette begrænsning sorterer alt, der ikke er 

søgninger, fra resultaterne 

Rapporter om slettede sager 

Der er tre forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet slettede 

sager. Opsætningerne tager udgangspunkt i de sager og akter, der er påvirket af 

sletningen, og i de begrundelser, der bliver givet for sletningen. 

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 
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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. 

”Sagsinformation” 

Opsætningen ”Sagsinformation” viser en liste over slettede sager samt begrundelsen 
for, at sagerne blev slettet.  

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Sagsnummer Angiver nummer for sagen, som det viste element er 
tilknyttet. 

Sagstitel Angiver titel for sagen, som det viste element er 
tilknyttet. 

Begrundelse Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning 
af sagen. 

Antal Angiver antal elementer, der blev slettet sammen med 
hver enkelt sag. 

”Aktinformation” 

Opsætningen ”Aktinformation” viser en liste over slettede sagers akter samt 
begrundelsen for, at sagen blev slettet. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Sagsnummer Angiver nummer for sagen, som akten er tilknyttet. 

Akttitel Angiver aktens titel. 

Sagstitel Angiver titlen på den sag, som akten er tilknyttet. 

Begrundelse Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning 
af sagen. 

Antal Angiver antal elementer tilknyttet hver slettet akt. Dette 
inkluderer aktdokumentet, vedhæftede bilag, vedhæftede 
aktbilag og aktbilags vedhæftede bilag. 
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Begrænsninger til ”Aktinformation” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Aktinformation” angives, hvilke elementer der 

skal vises i listen. 

Begrænsning Beskrivelse 

Elementtype = Document Denne begrænsning medtager elementer af 

typen dokument inklusiv aktdokumenter. 

Elementtype = Attached Dossier Denne begrænsning medtager elementer af 

typen aktbilag. 

Elementtype = Attached Dossier 

Document 

Denne begrænsning medtager elementer af 

typen dokument inklusiv aktdokument, som 

var tilknyttet et aktbilag. 

”Relateret aktinformation” 

Opsætningen ”Relateret aktinformation” viser en liste over slettede sagers akter samt 
eventuelle vedhæftninger. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Sagsnummer Angiver sagsnummer for sagen, som elementet er 

tilknyttet. 

Elementtype Angiver elementets type. 

Elementtitel Angiver elementets titel. 

Akttitel Angiver titel for akten, som det viste element er 

tilknyttet. 

Sagstitel Angiver titel for sagen, som det viste element er 

tilknyttet. 

Begrundelse Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning 

af sagen. 

Begrænsninger til ”Relateret aktinformation” 

Med begrænsningerne i opsætningen ”Relateret aktinformation” angives, hvilke 
elementer der skal vises i listen. 
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Begrænsning Beskrivelse 

Elementtype = Document Denne begrænsning medtager elementer af 

typen dokument inklusiv aktdokumenter. 

Elementtype = Attached Dossier Denne begrænsning medtager elementer af 

typen aktbilag. 

Elementtype = Attached Dossier 

Document 

Denne begrænsning medtager elementer af 

typen dokument inklusiv aktdokument, som 

var tilknyttet et aktbilag. 

Rapporter om slettede akter 

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet 

slettede akter. Opsætningen tager udgangspunkt i akternes forskellige metadata og 

deres sletningstidspunkt. 

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for rapporten. Der kan 

tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcis data for eksempelvis 

en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk 

i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningen beskrives i det følgende. 

”Standard” 

Opsætningen ”Standard” viser en liste over slettede akter, deres tidspunkter for 

sletning og en række metadata, der fortæller om aktens type og eventuelt formål før 
sletningen.  

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Akt id Id-nummer på akten. 

Akttitel Titel på akten. 

Fra Den bruger, eksterne afsender eller enhed, der var 
angivet i feltet ”Fra” på akten. 

Til Den bruger, eksterne modtager eller enhed, der var 
angivet i feltet ”Til” på akten. 

CC Angiver Cc-modtagere på en e-mailakt. 
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Kolonne Beskrivelse 

Brevdato Dato og tidspunkt, der var angivet i feltet ”Brevdato” på 
akten. 

Sendt Dato og tidspunkt for hvornår akten blev sendt. 

Modtaget Dato og tidspunkt for hvornår akten blev modtaget. 

Oprettet Dato og tidspunkt, der var angivet i feltet ”Oprettet dato” 
på akten. 

Oprettet af Den bruger, der oprettede akten. 

Skraldespandsdato Dato og tidspunkt for, hvornår akten blev lagt flyttet fra 
arkivet til skraldespanden. 

Lagt i skraldespand 

af 

Angiver den bruger, der flyttede akten fra arkivet til 
skraldespanden. 

Slettet Angiver dato og tidspunkt for aktens endelige sletning. 

Emailtitel Titel på e-mailakt. 

Sagsnummer Angiver sagsnummer for den sag, akten lå på. 

Sagstitel Angiver titlen på den sag, akten lå på. 

Rapporter om hændelseslog 

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet 

hændelseslog. Opsætningen tager udgangspunkt i udvalgte registrerede handlinger 

foretaget af brugere som brug af partsregisteret og sagsskabeloner. 

Der er defineret en begrænsning for opsætningen, som skal sikre et præcist udtræk. 

Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække data eksempelvis for 

en specifik handling eller en specifik bruger. Læs mere om valg af begrænsning til 

optimering af dataudtræk i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningen og den tilhørende begrænsning beskrives i det følgende. 

”cLearning visninger pr. måned” 

Opsætningen “cLearning visninger pr. måned” viser, hvor mange gange cLearning-
videoerne er set hver måned i året. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 
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Kolonne Beskrivelse 

År Angiver året for visningen af videoer. 

Måned Angiver for visningen af videoer. 

Beskrivelse Angiver hvilken video, der er blevet vist.  

Antal Beregner antal visninger for den pågældende måned i 

året. 

Begrænsninger til ”cLearning visninger pr. måned” 

Med begrænsningen i opsætningen ”cLearning visninger pr. måned” angives, at kun 
videovisninger skal inkluderes i udtrækket. 

Følgende begrænsning er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Handlingstype = 4 Angiver, at kun videovisninger skal inkluderes, 

hvilket svarer til handlingstype nummer 4. 

Rapporter om licens check 

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet licens 

check. Opsætningen tager udgangspunkt i de forskellige brugere i F2 og deres 

tilknyttede oplysninger. 

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for rapporten. Der kan 

tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcis data for eksempelvis 

en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk 

i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningen beskrives i det følgende.  

”Seneste login” 

Opsætningen ”Seneste login” viser en liste over brugere, og hvornår de foretog deres 
seneste handlinger. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Brugernavn Angiver brugernavnet, fx ”anped”. 
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Kolonne Beskrivelse 

Navn Angiver navnet for brugeren, fx ”Anne Pedersen”. 

Initialer Angiver brugerens initialer, fx ”AP”. 

E-mail Angiver brugerens tilknyttede e-mailadresse, fx 

”anped@organisation.dk” 

Seneste aktivitet Angiver tidspunkt for brugerens seneste aktivitet i F2. 

Dette inkluderer både login og handlinger som visning af 

en akt. 

Rapporter om partsregister opslag 

Der er to forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet 

partsregisteropslag. Opsætningerne tager udgangspunkt i de brugere, der har 

foretaget opslagene, og hvornår opslagene er foretaget. 

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

udtræk. Endvidere kan der tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække 

data for en specifik bruger eller en specifik part. Læs mere om valg af begrænsning til 

optimering af dataudtræk i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende. 

”Partsregistersøgninger” 

Opsætningen ”Partsregistersøgninger” viser en liste over de søgninger, der er foretaget 
af brugere i partsregisteret. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Tidspunkt Angiver tidspunktet for søgningen. 

Brugernavn Angiver brugernavnet for den, der har foretaget 

søgningen. 

Beskrivelse Beskriver parametrene for den søgning, der er foretaget. 

Valgt knude Angiver den knude i partsregistret organisation, 

myndighed, enhed eller anden type gruppering, 

søgningen er foretaget i. 
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Begrænsning til ”Partsregistersøgninger” 

Med begrænsningen i opsætningen ”Partsregistersøgninger” angives det, at kun 

søgninger i partsregisteret skal vises. 

Følgende begrænsning er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Handlingstype = 1 Dette begrænsning sørger for, at kun data for 

søgninger i partsregisteret bliver trukket ud. 

”Partsvisninger” 

Opsætningen “Partsvisninger” viser en liste over de gange, en bruger har foretaget en 
visning af en part, og hvem denne part er. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

Tidspunkt Angiver tidspunktet for visningen. 

Brugernavn Angiver brugernavnet for den, der har foretaget 

visningen. 

Partsnavn Angiver navnet for den viste part. 

Partstype Angiver hvilken type part, der er blevet vist. 

CPR nr. Angiver CPR nr. for den viste part. 

Partsnummer Angiver nummeret for den viste part. 

Begrænsninger til ”Partsvisninger” 

Med begrænsningerne i Opsætningen “Partsvisninger” angives det, at kun visninger af 
eksterne parter skal inkluderes i udtrækket. 

Følgende begrænsninger er inkluderet: 

Begrænsning Beskrivelse 

Handelstype = 0 Dette begrænsning sørger for, at kun data for 

visninger i partsregisteret bliver trukket ud. 

Partstype = Ekstern Part Dette begrænsning sorterer alle typer parter 

på nær eksterne fra. 
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Rapporter om læseadgang 

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet 

læseadgang. Den tager udgangspunkt i brugeres visninger af akter, som de har 

adgang til gennem privilegiet ”Administrator læseadgang til alle akter”. 

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for opsætningen. Der 

kan tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcis 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.  

Opsætningen beskrives i det følgende. 

”Standard” 

Opsætningen ”Standard” viser en liste over aktvisninger, som er foretaget af brugere 

med læseadgang til akten. 

Følgende kolonner indgår i opsætningen: 

Kolonne Beskrivelse 

ID-nr. Angiver id’et på den viste akt. 

Akttitel Angiver titlen på den viste akt. 

Bruger-ID Angiver id’et på den bruger, der har foretaget visningen. 

Bruger Angiver navnet på den, der har foretaget visningen. 

Tidspunkt Angiver tidspunktet for visningen. 

 


