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Rapporter 

Tilkøbsmodulet F2 cPort LIS Godkendelser leveres med foruddefinerede rapporter, som 

sikrer, at brugeren kan lave effektive dataudtræk, der relaterer sig til godkendelser og 

modtagne godkendelser. 

Følgende er en beskrivelse af de rapporter, som F2 cPort LIS Godkendelser leveres 

med. Her beskrives:  

 Hvad rapporterne viser. 

 Hvilke datafelter rapporterne indeholder. 

 Hvilke begrænsninger, der skal udfyldes, for at rapporten giver et meningsfyldt 

udtræk. 

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

Excel, hvor udtrækket kan bearbejdes. Der henvises til brugermanualen F2 cPort 

Analyse for information om, hvordan cPort-modulet håndteres. 

 

Figur 1: Eksempel på rapportudtræk i cPort-modulet 

Rapporter til godkendelser 

Der er 11 forskellige rapporter i relation til datafelterne ved godkendelser. Rapporterne 

tager udgangspunkt i de enkelte handlinger, der foretages på godkendelserne. De viser 

bl.a. information om handlinger (f.eks. hvilken, hvem og hvornår), og hvilken tilstand 

godkendelsen er i, når handlingen foretages (f.eks. sagsbehandlingstid og tid til frist).  

Der er defineret en række filtre for hver rapport, som skal sikre, at rapporten giver et 

præcist udtræk. Endvidere kan der tilføjes flere filtre, hvis det ønskes at udtrække data 

for f.eks. en specifik enhed eller en specifik bruger. Læs mere om valg af filter til 

optimering af rapporter i F2 cPort Analyse – Brugermanual.  

Rapporterne og de tilhørende filtre beskrives i det følgende. 
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”Ekspedition” 

Rapporten ”Ekspedition” viser organisationens produktion og sagsbehandlingstid for 

godkendelser fordelt på enheder og/eller personer inden for en given periode. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Sagsbehandlingstid: 

Kalender (i minutter) 

Angiver tid (i minutter), der er gået, fra en godkendelse 

er startet, til den er afsluttet. Er godkendelsen ikke 

afsluttet, er feltet tomt. 

Sagsbehandlingstid: 

Kontortid (i dage) 

Angiver tid (i dage) inden for kontortid, der er gået, fra 

en godkendelse er startet, til den er afsluttet inden for 

kontortid. 

Kontortid er defineret som mandag til fredag kl. 9-17. 

Filtre til ”Ekspedition” 

Med filtrene i rapporten ”Ekspedition” angives perioden for, hvornår godkendelserne 

skal være oprettede og afsluttede, og at der kun skal trækkes data fra afsluttede 

godkendelser. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet. 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet. 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er afsluttede 

godkendelser, der trækkes data fra. 

”Arbejde indenfor kontortid” 

Rapporten ”Arbejde indenfor kontortid” viser mængden og naturen af 

godkendelseshandlinger foretaget indenfor kontortid samt godkendelsernes 

gennemsnitlige liggetid, sagsbehandlingstid og tid til eventuelle frister. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Handling Angiver type af handling, der er foretaget i 

godkendelsesforløb. 

Handling: Ugedag Ugedag for handling. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen. 

Gns. liggetid (i minutter) Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, 

fra en bruger modtager en godkendelse, til 

brugeren foretager en handling på godkendelsen. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Gns. tid til godkendelsesfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Gns. sagsbehandlingstid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået 

fra en godkendelse er startet, til den er afsluttet. 

Er godkendelsen ikke afsluttet er feltet tomt. 
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Filtre til ”Arbejde indenfor kontortid” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde indenfor kontortid” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelseshandlinger skal 

være foretaget indenfor kontortid. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet. 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet. 

Handling: Tidspunkt > 08:30 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget efter kl. 

8:30, det vil sige indenfor kontortid. 

Handling: Tidspunkt < 17:00 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget inden 

kl. 17:00, det vil sige indenfor kontortid. 

Handling: Ugedag imellem 1 og 5 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget fra 

mandag (1) til fredag (5). 

”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” 

Rapporten ”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” viser mængden og naturen af 

godkendelseshandlinger foretaget udenfor kontortid samt godkendelsernes 

gennemsnitlige liggetid og tid til eventuelle frister. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 
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Felt Beskrivelse 

Handling Angiver type af handling der er foretaget i 

godkendelsesforløb. 

Handling: Ugedag Ugedag for handling. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen.  

Gns. liggetid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, fra en 

bruger modtager godkendelse, til brugeren foretager en 

handling på godkendelsen. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Gns. tid til 

godkendelsesfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Filtre til ”Arbejde udenfor kontor (ugedag)” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” angives det, i hvilken 

periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at 

godkendelseshandlinger skal være foretaget udenfor kontortid. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet. 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet. 

Handling: Tidspunkt < 08:30 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget inden 

kl. 8:30, det vil sige udenfor kontortid. 

Handling: Tidspunkt > 17:00 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget efter kl. 

17:00, det vil sige udenfor kontortid. 
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Filter Beskrivelse 

Handling: Ugedag imellem 1 og 5 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget fra 

mandag (1) til fredag (5). 

”Arbejde weekend” 

Rapporten ”Arbejde weekend” viser mængden og naturen af godkendelseshandlinger 

foretaget i weekenden samt godkendelsernes gennemsnitlige liggetid. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Handling Angiver type af handling, der er foretaget i 

godkendelsesforløb. 

Handling: Ugedag Ugedag for handling. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen.  

Gns. liggetid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, fra en 

bruger modtager godkendelse, til brugeren foretager en 

handling på godkendelsen. 

Filtre til ”Arbejde weekend” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde weekend” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelseshandlinger skal 

være foretaget i weekenderne, det vil sige lørdag og søndag. 

Følgende filtre skal udfyldes: 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Handling: Ugedag imellem 6 og 7 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget lørdag 

(6) og søndag (7). 

”Liggetid” 

Rapporten ”Liggetid” viser liggetiden ved de enkelte godkendere i en godkendelse 

fordelt på organisationens jobroller. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Liggetid: Kalender 

(i minutter) 

Angiver tid (i minutter), der er gået, fra en bruger 

modtager en godkendelse, til brugeren foretager handling 

på godkendelsen. 

Liggetid: Kontortid 

(i dage) 

Angiver tid (i dage) inden for kontortid, der er gået, fra en 

bruger modtager en godkendelse, til brugeren foretager en 

handling på godkendelsen. 

Kontortid er defineret som mandag til fredag kl. 9-17 

(helligdage undtaget). 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 
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Felt Beskrivelse 

Gns. liggetid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, fra en 

bruger modtager godkendelse, til brugeren foretager en 

handling på godkendelsen. 

Filtre til ”Liggetid” 

Med filtrene i rapporten ”Liggetid” angives det, i hvilken periode godkendelserne skal 

være oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

”Liggetid pr. godkender” 

Rapporten ”Liggetid pr. godkender” viser den gennemsnitlige liggetid for de enkelte 

brugere, der er godkendere i en godkendelse.  

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Gns. liggetid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, fra en 

bruger modtager godkendelse, til brugeren foretager en 

handling på godkendelsen. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen.  
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Filtre til ”Liggetid pr. godkender” 

Med filtrene i rapporten ”Liggetid pr. godkender” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” viser organisationens evne til at 

overholde de frister, godkendelserne er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Godkendelse: Haster Angiver hvorvidt et godkendelsesforløb er markeret 

som ”Haster”. 

Tid til godkendelsesfrist: 

Kalender (i minutter) 

Angiver tid (i minutter) til frist for godkendelsen. 

Tid til godkendelsesfrist: 

Kontortid (i dage) 

Angiver tid (i dage) inden for kontortid til frist for 

godkendelsen. 

Kontortid er defineret som mandag til fredag kl. 9-17 

(helligdage undtaget). 
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Felt Beskrivelse 

Gns. tid til 

godkendelsesfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Filtre til ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” angives det, i hvilken 

periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelserne har 

en fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Godkendelse: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” viser de enkelte 

godkenderes evne til at overholde de frister godkendelserne er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 
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Felt Beskrivelse 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er 

markeret som ”Haster”. 

Gns. tid til godkendelsesfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen.  

Filtre til ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” angives 

det, i hvilken periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Godkendelse: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (aktfrist)” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist)” viser organisationens evne til at overholde de 

frister, akter med godkendelser er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 
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Felt Beskrivelse 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er markeret 

som ”Haster”. 

Tid til aktfrist: Kalender (i 

minutter) 

Angiver tid (i minutter) til aktens frist. 

Tid til aktfrist: Kontortid 

(i dage) 

Angiver tid (i dage) inden for kontortid til aktens frist. 

Kontortid er defineret som mandag til fredag kl. 9-17 

(helligdage undtaget). 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Filtre til ”Fristoverholdelse (aktfrist)” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist)” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelsesakterne har en 

fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Akt: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelsesakter med frister, der trækkes 

data fra. 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” viser de enkelte godkenderes 

evne til at overholde de frister, akter med godkendelser er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkendelse: Haster Angiver hvorvidt et godkendelsesforløb er 

markeret som ”Haster”. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens 

frist. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen.  

Filtre til ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” angives det, i 

hvilken periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at 

godkendelsesakterne har en fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Akt: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Flow” 

Rapporten ”Flow” giver et overblik over hvilke godkendelseshandlinger, der foretages 

på godkendelserne, inden de bliver endeligt godkendt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Handling Angiver type af handling, der er foretaget i godkendelsesforløb. 

Trin: i alt Angiver det samlede antal trin, godkendelsen skal igennem. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers enhed. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og returnerer 

summen.  

Filtre til ”Flow” 

Med filtrene i rapporten ”Flow” angives det, i hvilken periode godkendelserne skal være 

oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Rapporter til modtagne godkendelser 

Der er ti forskellige rapporter i relation til datafelterne ved modtagne godkendelser. 

Rapporterne tager udgangspunkt i godkendelserne, når de modtages af en godkender, 

og viser bl.a. information om mængden af modtagne godkendelser (fordelt på bl.a. 

roller og enheder), og hvor lang tid der går, inden godkendelserne rammer specifikke 

godkendere (f.eks. sagsbehandlingstid, liggetid og fristoverholdelse). 

Der er defineret en række filtre for hver rapport, som skal sikre, at rapporten giver et 

præcist udtræk. Endvidere kan der tilføjes flere filtre, hvis der skal trækkes data for 

f.eks. en specifik enhed eller specifik bruger. Læs mere om valg af filter til optimering 

af rapporter i F2 cPort Analyse – Brugermanual. 

Rapporterne og de tilhørende filtre beskrives i det følgende. 

”Ekspedition” 

Rapporten ”Ekspedition” viser organisationens produktion og sagsbehandlingstid for 

godkendelser fordelt på enheder og/eller personer inden for en given periode. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 
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Felt Beskrivelse 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Sagsbehandlingstid: 

Kalender (i minutter) 

Angiver tid (i minutter), der er gået, fra en godkendelse 

er startet, til den er afsluttet. Er godkendelsen ikke 

afsluttet er feltet tomt. 

Sagsbehandlingstid: 

Kontortid (i dage) 

Angiver tid (i dage) inden for kontortid, der er gået, fra 

en godkendelse er startet til den er afsluttet inden for 

kontortid. 

Kontortid er defineret som mandag til fredag kl. 9-17 

(helligdage undtaget). 

Filtre til ”Ekspedition” 

Med filtrene i rapporten ”Ekspedition” angives perioden for, hvornår godkendelserne 

skal være oprettede og afsluttede, og at der kun skal trækkes data fra afsluttede 

godkendelser. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er afsluttede 

godkendelser, der trækkes data fra. 

”Arbejde indenfor kontortid” 

Rapporten ”Arbejde indenfor kontortid” viser mængden af godkendelser samt 

godkendernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid og tid til eventuelle frister. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 
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Felt Beskrivelse 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen.  

Gns. sagsbehandlingstid (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået 

fra en godkendelse er startet, til den er afsluttet. 

Er godkendelsen ikke afsluttet er feltet tomt. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Gns. tid til godkendelsesfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Filtre til ”Arbejde indenfor kontortid” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde indenfor kontortid” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelseshandlinger skal 

være foretaget indenfor kontortid. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Handling: Tidspunkt > 08:30 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget efter kl. 

8:30, det vil sige indenfor kontortid. 

Handling: Tidspunkt < 17:00 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget inden 

kl. 17:00, det vil sige indenfor kontortid. 
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Filter Beskrivelse 

Handling: Ugedag imellem 1 og 5 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget fra 

mandag (1) til fredag (5). 

”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” 

Rapporten ”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” viser mængden af godkendelser 

fordelt på godkendere samt godkendelsernes gennemsnitlige tid til eventuelle frister. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen.  

Gns. tid til aktfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Gns. tid til 

godkendelsesfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for godkendelse. 

Filtre ”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde udenfor kontortid (ugedag)” angives det, i hvilken 

periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at 

godkendelseshandlinger skal være foretaget udenfor kontortid. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelse skal 

være oprettet 
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Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Handling: Tidspunkt < 08:30 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget inden 

kl. 8:30, det vil sige indenfor kontortid. 

Handling: Tidspunkt > 17:00 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget efter kl. 

17:00, det vil sige indenfor kontortid. 

Handling: Ugedag imellem 1 og 5 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget fra 

mandag (1) til fredag (5). 

”Arbejde weekend” 

Rapporten ”Arbejde weekend” viser mængden af godkendelser fordelt på godkendere 

samt godkendelsernes gennemsnitlige tid til eventuelle frister. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Gns. tid til 

godkendelsesfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 
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Filtre til ”Arbejde weekend” 

Med filtrene i rapporten ”Arbejde weekend” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelseshandlinger skal 

være foretaget i weekenderne, det vil sige lørdag og søndag. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelse skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Handling: Ugedag imellem 6 og 7 Dette filter sørger for, at der kun trækkes 

data fra handlinger, der er foretaget fra 

lørdag (6) og søndag (7). 

”Sagsbehandlingstid” 

Rapporten ”Sagsbehandlingstid” viser gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 

enkelte godkendere i en godkendelse fordelt på organisationens jobroller. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Gns. 

sagsbehandlingstid 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter), der er gået, fra en 

godkendelse er startet, til den er afsluttet. Er 

godkendelsen ikke afsluttet er feltet tomt. 



Side 23 af 28 

Felt Beskrivelse 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og 

returnerer summen.  

Filtre til ”Sagsbehandlingstid” 

Med filtrene i rapporten ”Sagsbehandlingstid” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelse skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” viser organisationens evne til at 

overholde de frister, godkendelserne er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er markeret 

som ”Haster”. 
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Felt Beskrivelse 

Gns. tid til 

godkendelsesfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Filtre til ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist)” angives det, i hvilken 

periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelserne har 

en fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Godkendelse: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” viser de enkelte 

godkenderes evne til at overholde de frister, godkendelserne er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 
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Felt Beskrivelse 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er 

markeret som ”Haster”. 

Gns. tid til godkendelsesfrist 

(i minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til frist for 

godkendelse. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen.  

Filtre til ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (godkendelsesfrist) pr. godkender” angives 

det, i hvilken periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at 

godkendelserne har en fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Godkendelse: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (aktfrist)” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist)” viser organisationens evne til at overholde de 

frister, akter med godkendelser er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 
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Felt Beskrivelse 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig enhed Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers 

enhed. 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er markeret 

som ”Haster”. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens frist. 

Filtre til ”Fristoverholdelse (aktfrist)” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist)” angives det, i hvilken periode 

godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at godkendelsesakterne har en 

fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Akt: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelsesakter med frister, der trækkes 

data fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” 

Rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” viser de enkelte godkenderes 

evne til at overholde de frister, akter med godkendelser er underlagt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 
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Felt Beskrivelse 

Godkender: Navn Navn på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Enhed Enhed på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkender: Rolle Rolle på bruger, der har foretaget handling på 

godkendelsen. 

Godkendelse: Haster Angiver, hvorvidt et godkendelsesforløb er 

markeret som ”Haster”. 

Gns. tid til aktfrist (i 

minutter) 

Angiver gennemsnitstid (i minutter) til aktens 

frist. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner 

og returnerer summen.  

Filtre til ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” 

Med filtrene i rapporten ”Fristoverholdelse (aktfrist) pr. godkender” angives det, i 

hvilken periode godkendelserne skal være oprettede og afsluttede, og at 

godkendelsesakterne har en fastlagt frist. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

Akt: Frist er udfyldt Dette filter sørger for, at det kun er 

godkendelser med frister, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 
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”Flow” 

Rapporten ”Flow” giver et overblik over mængden af godkendelseshandlinger, der 

foretages på godkendelserne, inden de bliver endeligt godkendt. 

Følgende datafelter optræder i rapporten: 

Felt Beskrivelse 

Akt: Titel Titel på godkendelsesakten. 

Akt: Id Id på godkendelsesakten. 

Trin: i alt Angiver det samlede antal trin, godkendelsen skal igennem. 

Akt: Ansvarlig Den bruger, som er angivet i feltet ”Ansvarlig" på 

godkendelsesakten. 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Den enhed, som er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten. 

Hvis en bruger er angivet i feltet ”Ansvarlig” på 

godkendelsesakten, vises her den ansvarlige brugers enhed. 

Antal Akkumulerer identiske resultater i andre kolonner og returnerer 

summen.  

Filtre til ”Flow” 

Med filtrene i rapporten ”Flow” angives det, i hvilken periode godkendelserne skal være 

oprettede og afsluttede. 

Følgende filtre skal udfyldes: 

Filter Beskrivelse 

Godkendelse: Afslutningsdato er 

udfyldt 

Dette filter sørger for, at det kun er 

afsluttede godkendelser, der trækkes data 

fra. 

Godkendelse: Oprettelsesdato > 

Vælg oprettelsesdato  

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være oprettet 

Godkendelse: Afslutningsdato > 

Vælg afslutningsdato 

Vælg dato for, hvornår godkendelsen skal 

være afsluttet 

 

 


