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Release note til F2 version 
5.2.0.17993 

Kære F2 bruger  

Velkommen til release note 5.2.0.17993 til cBrain F2.  

Vi har i denne opdatering udvidet, forbedret og ændret mulighederne i F2 på en 

række områder, ligesom vi har rettet uhensigtsmæssigheder. Det gælder både i 

forhold til F2 Desktop og flere af F2s tilkøbsmoduler.  

Nedenfor vises en oversigt over ny og/eller ændret funktionalitet, ligesom de 

enkelte fejlrettelser gennemgås.  

Eventuelle ændringer til tekniske forhold beskrives til sidst i dokumentet.  
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Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Forbedret logning af opslag på parter i partsregistret 

F2 BOM-Connector 

 Det er nu muligt at vælge "Ingen" som initiativpligt i Byg og miljø- 

integrationen 

F2 cSearch 

 Kommentar om synonymer i forbindelse med søgning i cSearch vises nu på 

brugerens sprog 

F2 Godkendelser 

 Det er nu muligt at kopiere bemærkninger fra godkendelsesloggen 

F2 Møder 

 Der er lavet visuelle ændringer, der gør det tydeligere for brugere at se, 

hvor der kan skrives kommentarer til dagsorden og referat 

F2 Selvbetjening 

 Det er nu muligt at sætte selvbetjeningen op til at acceptere 

testbetalingskort til brug under test 

 Understøttelse af Orbeon blanketformat i selvbetjeningen 

F2 Touch  

 Rækkefølgen af vedhæftede dokumenter er nu den samme i F2 Touch som i 

F2 Desktop  
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at forelæggelser kunne redigeres via 

"Vis dokument", selvom det ikke skulle være muligt ifølge opsætningen 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde kunne forhindre akter i at blive 

sendt som e-mail, hvis e-mailen indeholdt vedhæftede filer hvor navnet 

indeholdt ’<’ eller ’>’ 

 Det er nu muligt at lave linjeskift i "Ikke til stede"-beskeder 

 Al tekst i dialogen "Sagshjælp" vises nu på dansk 

 Hukommelsesforbruget er blevet mindre 

 Det er nu muligt at afslutte sager, som er ansvarsplaceret i en enhed, som 

ikke længere har nogen brugere. Det forudsætter en rettighed hertil.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at "Oprydning ved send" forhindrede 

eksterne bestillingssvar med cc-modtager i at blive sendt, hvis svarets bilag 

blev renset med metadata removeren 

 Standardsøgningerne "F2 Bestillinger til/fra enheden" viser nu bestillinger 

med brugere, der har skiftet rolle til en anden enhed efter 

bestillingsmodtagelse/-afgivelse 

 Det første dokument på en akt får igen foreslået aktens titel som sin egen 

 Brugere kunne i sjældne tilfælde opleve nedbrud i forbindelse med ændring 

af størrelse på vinduer i forskellige opløsninger 

F2 Bestillinger 

 Ved oprettelse af svarakter til bestillinger medtages bestillingsaktens sag nu 

automatisk 

F2 BOM-Connector 

 BOM-akter kan nu afsendes med et enkelt klik på send-knappen. 

F2 Fjernprint 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der kunne sendes akter via fjernprint, 

selvom titlens længde oversteg 50 tegn, hvilket kunne få afsendelsen til at 

fejle 

F2 Forelæggelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at aktbilag ikke blev vist på 

forelæggelser og ikke kunne medtages ved klik på "Dan Rapport" 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at tilføjelse af dagsordenspunkt gav 

forkert værdi til ordfører, når dagsordenspunktet blev sat til ”Endelig” 
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F2 Selvbetjening  

 Det er nu muligt at besvare henvendelsesakter fra selvbetjeningen 

 Selvbetjeningens WebAction fungerer nu også med Internet Explorer 

F2 Timeregistrering 

 F2 Timeregistrering er ikke længere aktiv i hovedvinduet, når licensen er 

slået fra 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke kunne skiftes til flytilstand på 

iPhones, når F2 Touch var åben i baggrunden 
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Tekniske forhold  

Ingen ændringer 


