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Derfor bliver sagsbehandling og videnproduktion lidt nemme-
re, lidt hurtigere og meget sjovere med det nye design. 
 
Af Jan Horsager 
 
cBrain kommer løbende med opdateringer til F2. Og i den nye 
version 5 har vi gjort os ekstra umage med et helt nyt design, 
som gør F2 meget mere moderne og lækkert at arbejde med. 
 
F2 Version 5 introducerer blandt andet et nyt sæt ikoner, en 
lysere farvetone og samler mange funktioner i det nye menu-
bånd.  
 
Lidt nemmere, lidt hurtigere og meget sjovere 
Når softwaren på den digitale arbejdsplads er moderne, pæn 
og nem at bruge, så er der stor sandsynlighed for, at arbejdet 
føles lidt nemmere fordi, det glider lidt hurtigere og derfor 
opleves meget sjovere. 
 
Jeg har selv oplevet forskellen i forbindelse med floorwalking 
hos nye brugere af F2. Med det nye design falder det meget 
nemmere at bruge akter, søgninger og lister, som er grundla-
get for den digitale sagsbehandling i F2.  
 
Nemt indkøb og hurtig implementering 
cBrain er på SKI 02.19 Cloud med hele produktfamilien for F2. 
Det betyder, at myndigheder og organisationer i stat, kommu-
ner, regioner, undervisning og forsyning kan købe et komplet 
esdh-system leveret som en service. Betalingen i F2 Cloud er 
baseret på forbrug og løsningen kan for eksempel leveres via 
Statens It F2 Cloudcenter, cBrain.eller et andet F2 Cloudcenter. 
 
Implementeringen af F2 er hurtig. I det nye Udlændinge-, Inte-
grations– og Boligministerium (UIBM) er F2 Cloud leveret via 
Statens It F2 Cloudcenter og implementeret på blot fire uger. 
Det kan du læse meget mere om på næste side, ligesom F2 
Cloud er temaet i cView 02 2015, som du kan downloade på 
cView.dk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F2-moduler– og funktioner 

F2 består af et basisprodukt og en lang række udvidelsesmodu-

ler, der understøtter forskellige funktioner i sagsbehandlingen. 

F2 er 100 procent standard-software og alle kunder gennemfø-

rer løbende opgraderinger til nyeste version. 
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Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet købte F2 via 
SKI 02.19-rammeaftalen og var i gang efter få uger – og den 
første F2-kunde på version 5.  

Af Jan Horsager 

Interview: 
Tirsdag den 6. oktober var alle medarbejdere i det nye Udlæn-
dinge-, Integrations og Boligministerium inviteret til fællesmø-
de for at markere, at ministeriets nye elektroniske sags- og 
dokumenthåndteringsløsning (esdh) nu blev taget i brug. Det 
var blot fire uger efter, at det nye ministerium havde købt F2 
som en cloudløsning via SKI 02.19 leveret fra Statens IT F2 
Cloud Center. 

Der er omkring 300 medarbejdere i Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriets 
(UIBM) departement, som 
nu er F2-brugere.  

”Der er naturligvis flere 
elementer i en succesfuld 
implementering med den 
hastighed. Og to af de 
vigtige er rutinerede pro-
jektfolk og et super samar-
bejde med leverandører-
ne.” 

Sådan siger Jane  
Murmann, der er projekt-
leder på implementeringen af F2 i UIBM og daglig leder af de-
partementets F2-arbejde. Hun er selv en af de mest erfarne F2-
folk i den danske centraladministration, hvor hun siden sin 
ansættelse i det daværende Velfærdsministerium i 2009 har 
arbejdet med udvikling, implementering og drift af digital sags-
behandling med F2. 

F2 blev en del af den bærende konstruktion 
”Den baggrund betyder, at jeg kender F2 og folkene hos både 
Statens IT og cBrain rigtig godt, så vi hurtigt og effektivt har 
fået implementeringen til at glide. F2-projektet blev nærmest 
en del af den bærende konstruktion i det nye ministerium,” 
siger Jane Murmann. 

Da ressortændringerne blev meldt ud, lagde Jane Murmann 
billet ind på, at skulle arbejde med en esdh-løsning i det nye 
ministerium. Inden hun kom til centraladministrationen har  
Jane Murmann arbejdet med både implementering af og un-
dervisning i andre esdh-løsninger. 

”Jeg håbede det blev F2, blandt andet fordi den intuitive an-
vendelse er produktets helt stærke side. Og den intuitive an 

 
 
vendelse er i øvrigt helt afgørende, når man skal have en grup-
pe af rutinerede brugere til at arbejde sammen med helt nye 
F2-brugere,” fortæller hun. 

En del af det nye UIBM består af sagsbehandlere fra Boligom-
rådet i det gamle Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. 
Og udfordringerne med at understøtte vidt forskellige niveauer 
af erfaring og mange forskelligeartede opgaver tiltaler Jane 
Murmann. 

”Når man kender F2 så godt, så er det jo virkelig en spændende 
opgave at starte med en helt ny F2-løsning og få den til at un-
derstøtte de mange forskelligartede opgaver, vi har her.” 

Hurtig beslutning afgørende 
Den hurtige analyse og beslutning om køb af F2 Cloud via SKI 
02.19-rammeaftalen var en vigtig ingrediens i arbejdet med at 
få det nye Udlændinge-, Integrations og Boligministerium til at 
fungere og sagsbehandle for fuld styrke så hurtigt som muligt. 

”Jeg vidste jo godt, at den 6. oktober ville være første tirsdag i 
oktober og dermed Folketingets åbning. Men jeg tog en dyb 

indånding og sendte invi-
tationen ud; og den 6. 
oktober sad der 120 kolle-
ger og fik demonstreret, 
hvordan brugerne frem-
over laver de helt center-
ale bestillinger og fore-
læggelser i F2 – live,” 
fortæller Jane Murmann. 

Demonstrationen endte 
med, at departements-
chefen i Udlændinge-, 
Integrations- og Boligmi-
nisteriet godkendte fore-
læggelsen i F2 Manager 

på en iPad. Den tog han i øvrigt i brug med det samme.  

De følgende dage og uger var Jane Murmann selv fuldt optaget 
af floorwalking og undervisning sammen med konsulenter fra 
cBrain. Meldingerne fra floorwalkerne lød på sjældent positive 
og tålmodige brugere. 

Første erfaringer med F2 Version 5 
”Nu har vi så været i gang en måned. Og som bruger af F2 gen-
nem mange år, så er der stadig funktioner i version 5, som jeg 
skal huske på er ændret. Men for nye brugere er det en for-
stærkelse af F2’s intuitive anvendelse.” 

”Jeg er også meget glad for det godkendelsesmodul som har 
erstattet den gamle forelæggelse. Blandt andet fordi det ska-
ber overblik over, hvilke godkendelser, der er i gang og måske 
tæt på at nå tidsfristen. Godkendelsesmodulet giver også flek-
sibilitet ved at kunne vælge, hvor mange trin en godkendelse 
skal have, om hvem der skal være med, og så videre. Det er en 
stor styrke.” 

F2 implementeret i nyt 

ministerium på fire uger 
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Helt nyt design til F2 

i version 5 

God software er intuitiv og let at gå til. Netop derfor vil F2-

brugerne genkende både funktioner og logik fra andre mo-

derne softwareprodukter, herunder blandt andet muligheder 

for drag-and-drop og højreklik-funktioner. 

I version 5 introduceres et bånd af ikoner og menuer øverst I 

vinuderne på F2. Båndet samler og giver adgang til de mange 

funktioner, som F2 består af og kan udbygges med. 

Der er blevet arbejdet indgående med designet af nye ikoner I 

version 5. Designet af ikonerne er afgørende for, at brugerven-

ligheden og genkendelsen er optimal. 

Der arbejdes som altid i F2's tre standard-vinduer: Hovedvin-

due; Sag; Akt. Med den samme simple menu yderst til venstre i 

båndet i alle arbejdsvinduer er det let at navigere mellem vin-

duerne. I hovedvinduet klikkes på akt eller sag for at se samtli-

ge åbne vinduer, mens man fra sagsvinduet kan tilgå alle sa-

gens akter såvel som manager, sagsforløb, stedfæstelse og 

møder. fra aktvinduet er det også muligt at tilgå aktens god-

kendelsesforløb. 

Med den integrerede chat giver F2 mulighed for hurtigt og 

nemt at etablere et samarbejde omkring dokumenter. Som 

noget nyt, er det muligt nu at tilføje en chat direkte fra båndet, 

frem for først at åbne akten.  

I version 5 er personlig styring og enhedens styring altid synlig 

og vises i menugrupper i båndet i alle vinduer. Det er med til at 

gøre den personlige styring af arbejdet hurtigere. 

Den enkelte bruger kan nu også skabe sin egen favoritliste ved  

at trække sine lister og søgninger op under listen ”Favoritter”. 

På den måde har hver enkelt bruger hurtig  adgang til de lister, 

som anvendes mest i det daglige arbejde. 

Som noget nyt er de søgefelter, som relaterer til de mere end 

70 forskellige typer søgbare metadata, blevet opdelt i emne-

relaterede søgegrupper, som giver et bedre overblik over de 

mange søgemuligheder og gør det nemmere at lave præcise 

søgninger.  

Favoritsøgefelter er også en nyhed i F2, som giver hurtig og 

intuitiv adgang til de søgefelter, brugeren anvender mest. 

En lang række af de funktioner, som findes i det nye bånd, kan 

også findes ved at højreklikke, når brugeren har valgt de rele-

vante akter i hovedvinduet. Ved at højreklikke får brugeren 

således mulighed for at udføre masseoperationer på akter og 

sager.. 

Favoritliste 

Genveje 

Navigation mellem de 

forskellige vinduer Autogruppering 

Personlig 

 styring 

Enhedens 

styring 

Vis søgefelter 
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Arbejdet med sager er 

blevet styrket i version 5 

I version 5 er brugerens mulighed for at arbejde med sager fra 

sagsvinduet styrket. Generelt er der nu samme mulighed for at 

anvende funktioner ved hjælp af højreklik som i hovedvinduet. 

Det sætter brugeren i stand til at lave flere forskellige opgaver 

direkte på en enkelt sag eller som masseoperationer på flere 

sager samtidigt.  

I version 5 er det blevet muligt i sagsvinduet at se preview af 

de akter og dokumenter, der ligger på sag, som er åben i sags-

vinduet. Fra menubåndet kan brugeren vælge placeringen af 

previewet og dermed optimere visningen af sager til egne ar-

bejdsopgaver. På den måde kan sagsvinduet  bruges mere 

intutitivt og hurtigt give det fulde overblik over en sag og dens 

indhold. 

I version 5 har F2 fået faner i toppen, så brugeren nemt kan få 

adgang til de indstillinger, der ikke bruges så tit, men har stor 

effekt for brugeroplevelsen. I hovedvinduet er det er for ek-

sempel preview-placeringen af akter og dokumenter, kolonne-

indstillinger, signatur, sprog, skabeloner og de helt generelle 

opsætningsindstillinger for F2. 

I sagsvinduet er fanerne også tilpasset udfra, hvilke moduler 

der er købt til F2. Brugerne får ved hjælp af fanerne og menu-

punktet i båndet en nem og intuitiv mulighed for at navigere 

mellem både hoved-, sags– og aktvinduet samt funktioner som 

F2 Manager og Sagsforløb, hvis modulerne er tilkøbt.  

Knapppen Tilføj sagsforløb giver brugeren adgang til F2s unikke 

procesunderstøttelse, der er baseret på tjeklister. En tjekliste 

består af en række forskellige opgaver, der kan variere 

afhængig af de fagprocesser, som sagen er en del af. 

Brugerne kan også vælge at lægge en sag på F2 Manager direk-

te fra sagsvinduet i version 5. F2 Manager er et tilkøbsmodul, 

som gør det muligt at synkronisere sagen med en iPad-app af 

samme navn. 

F2 Manager gør det muligt for en bruger at have såvel online 

som offline adgang til sager, mødemateriale og godkendelser. 

 På den måde kan en organisation dele dokumenter via iPad, så 

medarbejdere kan arbejde, selvom de er på farten. Der kan 

arbejdes med godkendelser og annotering af dokumenter i 

offline mode. Når iPaden er online igen synkroniseres de sene-

ste opdateringer. 

Vælg previewplacering 

Kopier sagsnummer  

og link til sagen 

Sagsnummer. 

 og -titel 

Sagens 

akter 

Læg sag på 

F2 Manager 

Preview 

Sagens  

mapper 

Nyt sags-

forløb 

Navigation mellem de 

forskellige vinduer 
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Mange nye muligheder 

i aktvinduet 

I aktvinduet samler det nye menu-bånd alle funktioner til be-

handling af akten. Blandt andet funktioner som  ret, arkiver, 

tilføj ny chat, send, åben en ny akt med mere. 

I version 5 er det også muligt fra menu-båndet at oprette en 

bestilling eller et nyt godkendelsesforløb.  

En af de nye funktioner i F2 er tilkøbsmodulet Eksterne bestil-

linger.  Modulet gør det muligt at sende bestillinger til en an-

den myndighed, som også bruger F2. 

Bestillinger bruges både til at beskrive og uddelegere opgaver 

hos en myndighed. Eksterne bestillinger er et redskab til hur-

tigt, fleksibelt og med et godt overblik at gøre det samme på 

tværs af organisationer.  

Udover at sende bestillingerne til en anden myndighed, som 

bruger F2 , er det også muligt, at følge udviklingen i arbejdet 

med bestillingen hos den myndighed, som bestillingen er sendt 

til. 

Fra aktvinduet kan brugeren også oprette et nyt godkendelses-

forløb. Godkendelsesmodulet er et tilkøbmodul. Ideen med et 

godkendelsesforløb er, som navnet antyder, at sende en akt 

med dokumenter til godkendelse hos en eller flere interessen-

ter i organisationen.  Et godkendelsesforløb  kan være fast 

defineret og dermed organisationens formelle måde at sikre at 

godkendelser foretages efter en fast defineret procedure. 

Et godkendelsesforløb kan også være defineret af brugeren og 

dermed udgøre en uformel men struktureret arbejdsmetode i 

et team eller afdeling. Godkendelsesforløbet giver mulighed 

for at sende akten og tilhørende dokumenter et eller flere trin 

tilbage. 

Som noget nyt er det også muligt at ”sende sikkert” uden at 

skulle sætte hak i en boks. Brugeren kan vælge ”at sende sik-

kert” som standard i menuen opsætning, der ligger i menu-

båndet, når brugeren vælger fanen indstillinger i hovedvinduet. 

Det er også muligt at vælge  ”send sikkert,” når akten skal sen-

des og brugeren trykker på send via email, eBoks eller fjern-

print.. 

Version 5 giver også bedre overblik over de vedhæftede doku-

menter. Dokumentområdet i aktvinduet kan nemlig udvides, så 

brugeren ikke længere er tvunget til at scrolle i et lille vindue 

for at finde et vedhæftet dokument. 

I menu-båndet er det muligt at skifte mellem en ren akt-visning 

og en visning af både akt– og email-felter.  

Endelig har editoren i F2 fået nye funktioner. Det betyder, at 

det nu er muligt at indsætte og rette hyperlinks, når brugeren 

skriver i akten.  

 

Personlig styring Enhedens styring 

Skift mellem 

aktens visning 

Kopier aktid og 

link til akten 

Navigation mellem de 

forskellige vinduer 

Udvid dokument-

område 

Opret ny godkendelse 



 

 

 

 

 

 

 

Få hjælp med små videoer 

i F2 Learning og introvideo 

Sammen med lanceringen af F2 version 5 har cBrain opgrade-

ret tilkøbsmodulet cLearning, som er en service med en række 

korte pædagogiske videoklip, som instruerer i korrekt anven-

delse af F2. Opgraderingen af cLearning har fokus på at vise 

brugerne, hvordan den ny funktionalitet i F2 version 5.0 og 

cBrain F2 moduler anvendes bedst muligt.  

Videoerne åbnes nemt fra fanen F2 i hovedvinduet og består af 

en række enkeltstående videoer om F2 moduler og funktioner 

- blandt andet om : 

   Hovedvinduets anvendelse 

   Oprettelse af akter og sager 

   Søgning i F2 - både simpelt og avanceret 

   Godkendelser - oprettelse såvel som behandling 

   Bestillinger - oprettelse såvel som behandling 

   F2 mobil - både F2 Touch og F2 Manager 

Og der kommer flere videoer til. 

Der er også produceret en introvideo om F2, som fortæller om 

det nye design og funktioner i store træk. Videoen findes sam-

me sted samme sted som cLearning og hedder Opstart. 
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 Sagsbehandling overalt 

med F2 Touch 

F2 Touch har også fået en markant ansigtsløftning i version 5, 

så app-en fremstår i samme designstil som F2 på desktoppen. 

F2 er et tilkøbsmodul, der giver adgang til F2 på tværs af statio-

nære og mobile enheder via en browser eller apps på iPhone 

og Android-enheder.  Med F2 Touch bliver sagsbehandlingen  

mobil og kan udføres online og i realtid.   

Det er også blevet muligt at oprette nye ad-hoc møder direkte i 

F2  Touch på en eksisterende sag. Det betyder, at brugeren kan 

overføre sager til F2 Manager fra for eksempel sin mobiletele-

fon.  I F2 Touch er det blandt andet muligt at behandle mails, 

chats, ansvarsplacere, godkende og skrive noter med mere.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH_m3Fwo7G3Ktf-0wJLoDa_6r8iND2pvP


 

 

F2 i England 

Den danske model for digital forvaltning har 

holdt sit indtog i England. 

I forlængelse af et pilotprojekt har The Roy-

al Borough of Windsor and Maidenhead 

Council i Storbritannien nu indgået en aftale 

om at købe F2 som en cloud service 

(Software-as-a-Service) via den nationale 

engelske G-Cloud.  

cBrain har F2 kunder i stat, kommuner, 

undervisning og forsyning - bl.a.: 

   Beskæftigelsesministeriet 

   Energi-, Forsynings- 

   og Klimaministeriet  

   Miljø- og Fødevareministeriet 

   Social- og Indenrigsministeriet 

   Statsministeriet 

   Transport- og Bygningsministeriet  

   Udenrigsministeriet 

   Udlændinge-, Integrations- 

   og Boligministeriet 

 

   Danmarks Evalueringsinstitut 

   Digitaliseringsstyrelsen 

   DMI 

   Energistyrelsen 

   Erhvervsstyrelsen 

   Socialstyrelsen 

   Statsforvaltningen 

 

   Grønlands Selvstyre 

 

   Dansk Psykologforening 

   Dansk Socialrådgiverforening 

   Djøf 

   Gymnasieskolernes Lærerforening 

   Lægeforeningen; Yngre Læger;  

      FAS; PLO 

 

   IT-Universitetet 

   Roskilde Universitetscenter 

   Professionshøjskolen Metropol 

 

   Gentofte Kommune 

   Rudersdal Kommune 

 

   Vestforsyning 

   Advokatsamfundet 

Digital inspiration 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.dk 

Læs mere om livet hos cBrain, 

cBrains produkter og digitalise-

ring i det hele taget på cBrain.dk 

eller vores blog cView.dk 

cBrain  - The Process Company 

cBrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper 

med at skabe målbare effektiviseringsgevinster gennem digitalisering af forretnings- og 

videnprocesser. cBrain har kunder i staten, kommunerne, private virksomheder og 

organisationer. Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet 

metodesæt, kaldet ”det innovative rum,” hvor vi designer løsninger med udgangspunkt i 

brugeroplevelse og anvendelse. cBrain er noteret på Nasdaq-OMX i København.  

Følg os på sociale medier 

LinkedIn:  cBrain 

 

Twitter: @cBrainF2 
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