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Nyheder i F2 

Kære F2 bruger, velkommen til version 5.0.1.2678 af cBrain F2. 

Nyt design, lidt nemmere, lidt hurtigere og meget sjovere. 

Vi har fra version 4.5.2 til version 5.0.1.2678 bl.a. forbedret mulighederne i F2 med 

følgende: 

 Nyt layout, der sørger for, at brugen af F2 er genkendeligt i forhold til andre 

produkter. 

 Oprettelse af ad-hoc møder direkte fra F2 Touch. 

 Eksterne bestillinger mellem F2 installationer (tilkøbsmodul). 

 cLearning er opgraderet. 

Nyt layout 

Vi har arbejdet med et helt nyt design af F2. 

Inspirationen er fundet i de produkter, som brugerne er vant til at benytte, og 

brugerne skulle gerne opleve, at F2 er blevet endnu mere intuitivt at arbejde med. 

Nedenfor ses hvordan hoved-, akt- og sagsvinduet ser ud efter, at der er indført 

nyt layout i F2.  

Hovedvinduet 

 

Figur 1: F2 hovedvindue 

Favoritliste 

Genveje 

Navigation mellem de 
forskellige vinduer Autogruppering 
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styring 

Enhedens 
styring 

Vis søgefelter 
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Aktvinduet 

 

Figur 2: F2 aktvindue 

Sagsvinduet 

  

Figur 3: F2 sagsvindue 

I appendikset gives en detaljeret beskrivelse af de optimeringer, der er lavet til de 

enkelte vinduer og flere af F2s tilkøbsmoduler.  

Nedenfor gennemgås først de generelle optimeringer af F2, der er sket siden 

version 4.5.2. Det gælder både i forhold til F2 Desktop-klienten og enkelte 

tilkøbsmoduler til F2.  
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Visualisering af menuer i F2 

Måden hvorpå de enkelte menuer visualiseres i nuværende version har undergået 

en væsentlig optimering og følger nu layoutet i gængse Microsoft-pakker. Det har 

den konsekvens, at de menupunkter i båndet som benyttes oftest er blevet placeret 

på den primære fane, mens de menupunkter der sjældnere benyttes er flyttet over 

på en sekundær fane. For den enkelte bruger gør det arbejdet i F2 nemmere. 

 

Figur 4: Båndet i aktvinduet 

Ovenstående menupunkter i båndet indeholder funktioner til kommunikation, 

behandling og styring af akten m.m. Lignende bånd findes også i hoved- og 

sagsvinduet.  

Ensartede tastaturgenveje i akt- og sagsvinduet 

For at strømline og gøre brugen af tastaturgenveje mere intuitivt, er 

tastaturgenvejene for ”Ret” og ”Gem” nu ensartede i akt- og sagsvinduet.  

 

Sæt akt i redigeringstilstand i akt- og 

sagsvinduet 
Ctrl-E 

Gem ændringer i akt- og sagsvinduet Ctrl-S 

F2 Touch (tilkøbsmodul) 

F2 Touch er også blevet opgraderet til samme designstil som F2 Desktop-klienten. 

 
 

Figur 5: Listevisning i F2 Touch Figur 6: Aktvisning i F2 Touch 

Se meget mere i appendikset omkring alle de nye smarte muligheder i det nye 

layout. 
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Oprettelse af ad-hoc møder direkte fra F2 Touch  

(kræver både F2 Manager og F2 Touch) 

Det er blevet muligt at oprette nye ad-hoc møder direkte fra F2 Touch på en 

eksisterende sag.  

Der klikkes på  og herefter på Ny F2 Manager for at overføre markerede sager 

til F2 Manager.  

 

Figur 7: Overførsel til F2 Manager via F2 Touch 

Synkroniseringen til F2 Manager specificeres ved at angive hvilke akter og 

dokumenter, der skal medtages til F2 Manager fra sagen. Sættes der hak i feltet 

”Aktiv”, udfyldes en række felter automatisk.  

 

Figur 8: Almindelig visning 

Klikkes der på Vis avanceret, kan titel ændres, ligesom der kan skrives en 

beskrivelse, besluttes en tidsfrist for, hvornår deltagerne kan afgive vurderinger, og 

hvornår vurderingerne bliver delt med de øvrige mødedeltagere.  

Tilføj ny F2 Manager 
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Figur 9: Udvidet visning 

”F2 Manager”-fanebladet gemmes, når der klikkes på Gem. Sagen fra F2 Touch 

vises i F2 Managers ”Dagsmappe”. 

 

Eksterne bestillinger mellem F2-installationer 

(tilkøbsmodul) 

Det er nu muligt at sende bestillinger til en anden F2-installation. 

Eksterne bestillinger er et redskab til hurtigt, fleksibelt og med et godt overblik at 

bestille og få opgaver gennemført på tværs af organisationsenheder. Det fremmer 

og forenkler samarbejdet på tværs af organisationer. Der kan tilknyttes en ekstern 

bestilling pr. akt, som alle F2-brugere kan igangsætte. 

Et eksempel:  

En myndighed i en F2-installation opretter en bestilling til en myndighed i en anden 

F2-installation og laver dermed en formel ansvarsoverdragelse ved at gøre den 

modtagne myndighed ansvarlig for bestillingens gennemførsel.  

En ekstern bestilling oprettes ved klik på Ny bestilling i aktvinduets bånd.  

 

Figur 10: Ny ekstern bestilling 

  

Bemærk: Administration af møder fra F2 Touch gælder kun ad hoc-møder, som 

er tilgængelige med tilkøbsmodulet F2 Manager og ikke strukturerede møder, 
som udelukkende er tilgængelige med tilkøbsmodulet F2 Møder.  
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I bestillingsvinduet angiver opgavestilleren:  

 Bestillingstype.  

 Bestillingsmodtager (bestillingspostkasse i anden F2-installation).  

Da eksterne bestillinger sendes til parter på en anden F2-installation, 

vælges en ekstern part som bestillingsmodtager. Denne part skal have en 

e-mailadresse tilknyttet i F2s partsregister, da bestillingen skal sendes ud af 

F2, ligesom afsenderen også skal have tilknyttet en e-mailadresse for at 

kunne sende en ekstern bestilling. Det er kun muligt at påføre en 

bestillingsmodtager pr. bestilling. 

 Frist og hvor bestillingen skal returneres til.  

Bestillingen sendes til bestillingsmodtager og eventuelle bidragsydere ved klik på 

Send. 

 

Figur 11: Opret en bestilling 

Bestillingen vises efterfølgende i afsenderens liste ”F2 bestillinger fra enheden”. Hos 

bestillingsmodtageren i modtagersystemet vises bestillingen i listen ”F2 bestillinger 

til enheden” og i ”Enhedens indbakke”.  

Bestillingen accepteres af bestillingsmodtager ved klik på Accepter i 

bestillingsvinduet og kan herefter ansvarsfordeles til en ansvarlig medarbejder, som 

skal udføre bestillingen (bestillingsudfører).  

En ekstern bestilling kan besvares på én af to måder: 

 Ved at udføre bestillingen direkte i bestillingsvinduet og herefter klikke på 

Udført, så udførelseskommentarfeltet udgør selve svaret på bestillingen. 

 Ved at sende en svarakt efter klik på Opret svarakt. 

Når bestillingen er besvaret, forsvinder den fra listen ”F2 bestillinger til enheden”. 

Bestillingen sendes til den opgavestiller, der var indsat i feltet ”Returner til”, som 

nu kan behandle svaret, evt. vurdere/godkende svaret og derefter afslutte 

bestillingen. En afsluttet bestilling har følgende ikon  .  
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cLearning er opgraderet (tilkøbsmodul) 

Der er kommet helt nye cLearning-videoer, der er opdateret til 5.0.1.2678.  

Videoerne har fokus på en intuitiv måde at vise brugeren, hvordan udvalgt F2 

funktionalitet benyttes. De enkelte videoer er ganske korte og tilgås direkte i F2.  

Videobiblioteket indeholder over 20 videoer, som er tilgængelige afhængigt af 

hvilke tilkøbsmoduler, som den enkelte organisation har tilkøbt.  

Dette videobibliotek opdateres løbende med ny F2 funktionalitet. 

 

Figur 12: cLearning video om ”Opret akt og få overblik over metadata” 

cLearning-videoerne tilgås nemt og hurtigt i hovedvinduet.  

 

Figur 13: Tilgang til cLearning videoer 
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Appendiks 

Nye/ændrede muligheder i 

5.0.1.2678 

Hovedvinduet 

 Nyt F2 ikon 

F2 ikonet der ligger på brugernes desktop efter installation af F2 har fået nyt 

look.  

 

Figur 14: Nyt F2 ikon 

 Ny navigation mellem de forskellige vinduer 

I alle vinduer navigerer en bruger hurtigt og nemt til hoved-, sags- eller 

aktvindue.  

 

Figur 15: Navigationsmuligheder 

 Chat direkte fra hovedvinduet 

Det er muligt at tilføje en ny chat på en markeret akt i hovedvinduet uden 

først at skulle åbne akten.  

 

Figur 16: Tilføj ny chat 

  

Navigation mellem de 
forskellige vinduer 

Tilføj ny chat 
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 Chats og noter lukkes med escape-knappen 

Åbne chats og noter kan lukkes vha. escape-knappen. En genvejstast, der 

gør det hurtigt og nemt at navigere rundt. 

 Ny Arkiver-dialog 

 

Figur 17: Menupunktet ”Arkiver” 

Når en eller flere akter skal arkiveres i hovedvinduet, kommer nedenstående 

dialog frem, når der klikkes på menupunktet Arkiver eller genvejstasten ctrl 

+ ½ anvendes. 

 

Figur 18: Dialogen ”Arkiver og luk” 

 Personlig styring og enhedens styring som menugruppe 

Personlig styring og enhedens styring er nu altid synlig og vises i 

menugrupper i båndet i alle vinduer.  

 

Figur 19: Personlig styring og enhedens styring 

  

Arkiver 

Personlig styring Enhedens styring 
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 Udskriv aktdokument og bilag direkte fra hovedvinduet (pdf-

versioner) 

Det er muligt at udskrive en markeret akt eller aktens bilag direkte fra 

hovedvinduet.  

 

Figur 20: Udskriv fra hovedvinduet 

 Favoritlister 

Den enkelte bruger kan nu etablere sin egen favoritliste ved at trække faste 

søgninger og søgninger, som den enkelte bruger selv genererer op under 

listen ”Favoritter”. Brugeren får dermed nemt og hurtigt adgang til de 

søgninger, som brugeren anvender mest. Dette kan også gøres ved at 

højreklikke på de pågældende søgninger, der skal flyttes og herefter klikke 

på Føj til favoritter. 

 

Figur 21: Favoritliste 

 Scrollbars på favorit- og standardlister i hovedvinduet 

Der er nu scrollbars på listerne ”Favoritter” og ”Standard” i hovedvinduet, så 

det er muligt at scrolle frem og tilbage i listerne.  

 

Udskriv aktdokument 

Udskriv bilag 

Vælg udskriv 

Favoritliste 
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Figur 22: Favoritliste 

 

Størrelsen på favorit- og 

standardlisten kan trækkes i 

forhold til hinanden vha. en 

splitter, så de tilpasses den 

enkelte brugers visningsbehov. 

 Oversigt over vedhæftede dokumenter 

Det er fortsat muligt at se vedhæftede dokumenter på akter ved klik på i 

resultatlisten. 

 

Figur 23: Se vedhæftede dokumenter i resultatlisten 

Aktens vedhæftede dokumenter er også altid synlige i akt-previewet.  

 

Figur 24: Se vedhæftede dokumenter i akt-previewet 

 Muligheder i det nye preview 

Uden først at skulle åbne selve akten, kan en bruger i det nye preview 

vindue nu: 

 Se og åbne chats, noter og påtegninger.  

Scrollbar 

Splitter 

Aktens vedhæftede dokumenter 

Se vedhæftede dokumenter 
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 Se godkendelse og bestillinger. 

 Se og åbne vedhæftede dokumenter. 

 

Figur 25: Nye muligheder i preview 

Hvis der ligger flere chats på en akt, er det desuden muligt at se samtlige 

chats i preview-visningen.  

 

Figur 26: Se samtlige chats på akt 

 Nyt ikon til usete påtegninger  

Usete påtegninger visualiseres nu via en blå uset-markering på 

påtegningsikonet i F2s hovedvindue 

Preview-visning af aktdokument 

Aktens vedhæftede 

dokumenter  

 

Se bestilling  

Se og 

åbn 
chats og 
noter 

Se godkendelse 

Klik på chat-ikonet for at se samtlige 
chats på akten 
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.  

Figur 27: Preview af påtegning i hovedvinduet 

Derudover har usete påtegninger fået højeste visningsprioritet, så usete 

påtegninger vises i hovedvinduet før usete noter og chats.  

 Nemmere at skifte imellem ”På vegne af” vha. højreklik direkte på 

en given indbakke nederst i hovedvinduet 

Administrerer en bruger flere indbakker, skifter brugeren nemt og hurtigt til 

”På vegne af” ved at højreklikke direkte på den anden bruges indbakke, som 

nu vises nederst i hovedvinduet.  

 

Figur 28: Gå på vegne af 

 Navigation mellem hovedområderne med Ctrl + 1-4 

Ved hjælp af Ctrl + 1-4 navigerer en bruger rundt i hovedvinduet.  

 

Figur 29: Navigation med Ctrl + 1-4 i hovedvinduet 

Uset påtegning Preview af påtegning 

Højreklik på brugerens navn for at gå på vegne af brugeren 

Administrer flere indbakker 

Ctrl + 3 navigerer 

til preview 

 

Ctrl + 4 navigerer til sag 

 

Ctrl + 1 navigerer til 

lister 

Ctrl + 2 navigerer 

til resultatliste 
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 Favoritsøgefelter 

Den enkelte bruger kan oprette og redigere sin egen favoritsøgegruppe med 

valg af de søgefelter, som brugeren anvender mest. 

 

Figur 30: Favoritsøgefelter 

 Ny opdeling af søgefelter 

Alle søgefelter er nu grupperet i emnerelaterede søgegrupper.  

 

Figur 31: Søgegrupper 

 Nye søgefelter 

Der er endvidere kommet enkelte nye søgefelter til, herunder søgefelterne 

"Påtegninger" under "Øvrige felter". 

 Autoskalering af søgefelter 

Visning af søgefelter skaleres automatisk afhængigt af billedopløsning og 

skærmens størrelse.  

Favoritsøgefelter Vis/skjul søgefelter Rediger favoritsøgefelter 

Søgegrupper Metadata tilhørende den valgte 

søgegruppe 
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Figur 32: Autoskalering af søgefelter 

 

Figur 33: Autoskalering af søgefelter 

 Filtre i søgelisterne 

Der er nu kommet en række filtreringsmuligheder i aktlistevisningen direkte 

i hovedvinduet, så der kan foretages en række yderligere filtreringer på en 

given søgning. Det gøres ved klik på:  

 Alle:   Alle akter vises. 

 Ulæste:  Alle ulæste akter vises.  

 Chats:  Alle akter med en chat vises.  

 Med flag:  Alle akter med et styringsflag vises.  

 Uden flag:  Alle akter uden et styringsflag vises. 

 

Figur 34: Filtreringsmuligheder i listevisningen 
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 Nyt ikon for Arkivet og søgninger i Arkivet. 

Arkivet og søgninger i Arkivet har fået nyt ikon. Fremover vises Arkivet og 

søgninger i Arkivet med et arkiv-ikon.   

Arkiv-ikonet erstatter dermed det tidligere forstørrelsesglas-ikon.  

Gammelt ikon for Arkivet  

Nyt ikon for Arkivet  

Figur 35: Nyt ikon for Arkivet 

 Vis bestillinger i resultatlisten 

Det er muligt at få vist bestillinger i resultatlisten ved klik på Vis 

bestillinger.  

 

Figur 36: Vis bestillinger 

 Mulighed for autogruppering 

Det er muligt at lave personlig autogruppering i resultatlisten. Afhængigt af 

hvilke kolonner en bruger har sorteret sin resultatliste efter, vil 

autogrupperingen ved aktivering gruppere listens indhold herefter. 

Brugeren aktiverer eller deaktiverer selv autogrupperingen i båndet på fanen 

”Indstillinger”. Er menupunktet ”Autogruppering” markeret med blåt, er 

autogrupperingen aktiveret. 

 

Figur 37: Autogruppering aktiveret 

Er ”Autogruppering” markeret med hvidt, er autogrupperingen deaktiveret. 

Vis bestillinger 

Autogruppering Autogruppering slået til 
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Figur 38: Autogruppering deaktiveret 

 Opdateringer til dialogen ”Flyt til mappe” 

Dialogen, der vises, når en akt flyttes med musen fra f.eks. indbakken til en 

mappe, har fået nyt layout.  

 

Figur 39: Flyt til mappe-dialog 

Det er desuden blevet muligt at fortryde ”Flyt til mappe”, ligesom teksten 

skifter alt efter, om en eller flere akter markeres. 

 En given liste kan nu vise op til 10.000 resultater i stedet for, som 

tidligere, 1.000 resultater 

Afhængigt af den enkelte brugers opsætning viser en søgning op til 10.000 

akter. 

 

Figur 40: Visning af 10.000 akter 

  

Autogruppering slået fra 

Visning af 10.000 akter 
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 Slå single sign-on fra i brugeropsætning 

Der er indført mulighed for at slå single sign-on fra, så der skal indtastes 

adgangskode for at starte F2.  

Single sign-on slås fra ved at klikke på Opsætning på fanen ”Indstillinger” i 

F2s hovedvindue. I dialogen der åbner, klikkes der på fanen ”Bruger”, 

herefter fjernes hakket i feltet ”Brug single sign-on”.  

Der afsluttes med klik på OK. 

 

Figur 41: Slå single sign-on fra i brugeropsætning 

 

 

 

 

 

Figur 42: Vælg single sign-on ved login 

 Muligt at give kollega på vegne af-rettigheder under fravær 

Tidligere var tildeling af på vegne af-rettigheder forbeholdt F2-

administratorer, men det er nu blevet muligt for en standardbruger at tildele 

en anden bruger (kollega) rettigheder til at agere på vegne af brugeren selv. 

Det kan f.eks. være i forbindelse med sygefravær, ferie etc. 

Fjern hak for at 
slå single sign-
on fra 

Vælg single sign-

on ved login 

Bemærk: Selvom der ikke er sat hak i feltet ”Brug single sign-on”, er 

det stadig muligt at vælge single sign-on ved login. Det sker bare ikke 

automatisk som vist nedenfor. Med single sign-on bruges sit Windows-

login til at logge på F2. 
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Under ”Opsætning” på fanebladet ”Ikke til stede/På vegne af mig” tildeler 

brugeren sin kollega på vegne af-rettigheder herunder angiver den 

tidsperiode, som rettighederne gælder i. Brugeren kan derved give en 

kollega ”På vegne af-rettigheder” i en begrænset tidsperiode eller på 

ubestemt tid. 

 

Figur 43: Tildel en kollega på vegne af-rettigheder 

Den enkelte bruger kan til enhver tid tilbagekalde sine tildelte på vegne af-

rettigheder ved at klikke på Slet. 
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Aktvinduet 

 

 Alle akter fødes med en ansvarlig 

Alle akter som oprettes, enten direkte i F2 elle overføres via et mailsystem 

fødes med en ansvarlig. Enten med personen eller enheden som 

opretter/modtager akten.  

 

Figur 44: Aktansvarlig 

 Muligt at fjerne en akt fra en sag 

Det er nu muligt at fjerne en akts tilknytning til en sag uden at skulle 

erstatte den oprindelige sagstilknytning med en ny sag.  

 

Figur 45: Akt med sagstilknytning 

I nedenstående beskrives aktvinduets primære og sekundære fane.  

  

Aktansvarlig 

Akt med sagstilknytning 
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Fanen "Akt" 

 Ny navigation mellem F2 funktionsvinduer 

 

Figur 46: Navigation mellem F2 vinduer 

 Menugrupper 

På båndet i aktvinduet er alle funktioner til behandling af akten samlet 

herunder ret, arkiver, tilføj ny chat, send, åben en ny akt m.m. 

 

Figur 47: Menupunkter samlet i menugrupper 

 Nyt menupunkt ”Afslut akt”/”Genåbn akt” 

For at gøre det lettere at afslutte og genåbne akter, er der indført et 

menupunkt i aktvinduets bånd, som hedder "Afslut akt". Menupunktet skifter 

automatisk til "Genåbn akt", når en akt er afsluttet.  

 

 

 

Figur 48: Menupunktet ”Afslut akt”/”Genåbn akt” 

Indførslen af det nye menupunkt betyder, at det velkendte statusfelt på 

akten fremover udelukkende viser, hvilken tilstand akten er i. Dvs. status = 

"Behandles" el. "Afsluttet".  

 Dedikeret knap til Ny godkendelse 

En godkendelse oprettes nu direkte på en akt ved klik på Ny godkendelse 

på båndet i aktvinduet. 

 

Figur 49: Ny godkendelse 

  

Afslut akt 

 

 

Genåbn akt 

 

Navigation 

mellem de 

forskellige 

vinduer 
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 Nemmere skift mellem visning (med mail, med metadata m.m.) 

På båndet i aktvinduet skifter en bruger nemt og hurtigt aktens visning.  

 

Figur 50: Skift aktvisning 

 Personlig styring og enhedens styring i aktvinduets bånd 

Personlig styring og enhedens styring er altid synlig og vises i både hoved- 

og aktvinduet. Styringsfelterne muliggør en hurtig og effektiv administration 

af brugerens arbejde med akter, herunder styre en akts placering, sætte flag 

og frist. 

 

Figur 51: Personlig og enhedens styring 

 Kopier akt-id + link til akten 

En bruger kopierer akt-id og et link til akten ved at benytte de dertilhørende 

menupunkter i aktvinduets bånd. Funktionen ”Kopier link til akten” betyder, 

at der tages en kopi af titlen på den akt, som man står på. Dette link kan så 

indføres på en anden akt eller sag.  

Er den akt der ønskes linket til afsluttet, eller er akten en mailakt, hvor der 

ikke kan tilføjes test, kan det ønskede link placeres i en note på sådanne 

akter. 

 

Figur 52: Kopier link til akt og akt-id 

  

Læg på Mit 

skrivebord 

Læg i Min 

indbakke 

Læg i 
Enhedens 

indbakke 

Læg på Enhedens 
skrivebord 
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 ”Send sikkert” fra akten 

Det er muligt at sende sikkert direkte ved afsendelse af e-mails. Ved klik på 

pil ned i menupunktet "Send", åbner en drop down-menu, og i denne kan 

vælges Send sikkert. 

 

Figur 53: Send sikkert 

 

 Udvid dokumentområdet 

Har en akt flere vedhæftede dokumenter, kan dokumentområdet udvides for 

at se en komplet liste over vedhæftede dokumenter.  

 

Figur 54: Dokumentområdet minimeret 

 

Figur 55: Dokumentområdet udvidet 

 

Bemærk: Det er også blevet muligt at sætte "Send sikkert" som sin 

standardindstilling i opsætningen. Læs mere om dette i afsnittet 

Fanen ”Avanceret”. 

 

Udvid dokumentområdet 

Minimer dokumentområdet 
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 Navigation mellem aktens nøgleområderne med Ctrl +1-3 

Ved hjælp af Ctrl + 1-3 navigerer en bruger nemt og hurtigt rundt i 

aktvinduet. 

 

Figur 56: Navigationsgenveje i aktvinduet 

 Bedre muligheder i skriveruden 

Der er kommet en række nye og bedre muligheder i aktdokumentets 

skriveruden bl.a. en Fortryd-knap og en Annuller fortryd-knap. 

Så længe en tekst i aktdokumentet ikke er gemt, kan en bruger fortryde sin 

sidste handling i skriveruden, og hvis dette fortrydes, kan brugeren 

annullere fortryd igen. 

 

Figur 57: Knapperne fortryd og annuller fortryd i skriveruden 

o Det er muligt at indsætte links 

Der kan indsættes og redigeres hyperlink i skriveruden.  

Ctrl + 1 navigerer til metadatafelter 

Ctrl + 3 

navigerer 

til editor 

Ctrl + 2 navigerer til 
vedhæftede dokumenter 

Fortryd 

 

Annuller fortryd 
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Figur 58: Indsæt/ret hyperlink 

o Understøttelse af skrifttypen Calibri 

Det er nu muligt også at vælge skrifttypen Calibri i skriveruden – 

standardskriften, som brugere kender fra Word og Outlook.  

 

 

Figur 59: Vælg Calibri som skrifttype 

o Enkelt linjeafstand  

Det er nu muligt at få enkelt linjeafstand i skriveruden. Dette er en 

konfigurationsopsætning, som foretages af cBrain.   

o Indryk med tab 

Det er nu muligt at lave indryk med tab-tasten i stedet for at lave indryk 

med antal mellemrum i skriveruden. 

 

Figur 60: Indryk vha. tab-tasten 

  

Indsæt/ret hyperlink 

Indryk vha. tab-tasten 
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Fanen "Avanceret" 

 Ny navigation mellem de forskellige vinduer 

 

Figur 61: Navigation mellem de forskellige vinduer 

 Ret/Gem/Fortryd/Slet 

Der er tilføjet menupunkterne ”Ret”, ”Gem”, ”Fortryd” og ”Slet” i aktvinduets 

bånd på fanen ”Avanceret”.  

Menupunkterne gør det muligt at sætte en akt i redigeringstilstand, fortryde 

ændringer samt gemme en akt når man står på fanen ”Avanceret” uden 

først at skulle gå tilbage til fanen ”Akt” i aktvinduet.  

 

Figur 62: Menupunkterne ”Ret”, ”Fortryd” og ”Slet”  

 

 Enklere format for ”Send sikkert” 

Når man tidligere klikkede på send-knappen ved afsendelse af e-mails, var 

det ikke særlig synligt, om e-mails var med eller uden ”Send sikkert” slået 

til. Det fremgik udelukkende af en checkboks på fanen ”Avanceret” i 

aktvinduet, som nu er fjernet.  

Som noget nyt er der i stedet indført et nyt ikon for ”Send sikkert”. Dette 

skal langt hen ad vejen hjælpe afsender og modtager med at identificere og 

tydeliggøre, om en e-mail er sendt sikkert.  

Selve formatet for ”Send sikkert” er desuden lavet mere enkelt. I aktvinduet 

er send-knappen en dobbeltknap med "Send" og "Send sikkert" som de to 

muligheder, som der kan vælges imellem ved afsendelse af e-mails. 

Som noget nyt ændres send-knappen nu efter brugerens 

standardindstillinger. Dvs. har brugeren som standard valgt ”Send sikkert” i 

sin personlige opsætning, så sættes send-knappen som standard til ”Send 

sikkert”. 

Der skal således ikke længere tages stilling til i send-øjeblikket, om e-mailen 

skal sendes sikkert og herefter vælges i drop down-menuen under send-

knappen.  

Bemærk: Menupunkterne ”Ret”, ”Gem”, ”Fortryd” og ”Slet” findes nu 

både på fanen ”Akt” og ”Avanceret” i aktvinduet. 
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Figur 63: ”Send sikkert” som standardindstilling 

Ønskes ”Send sikkert” som standardindstilling, sættes der hak i feltet ”Send 

sikkert” på fanen ”Aktvindue” i dialogen, der fremkommer ved klik på 

”Opsætning” på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet.  

 

Figur 64: Sæt ”Send sikkert” som standardindstilling 

Hvis man som standard via ”Indstillinger” ikke sætter hak i ”Send sikkert”, 

forbliver send-knappen, som den er. 

 Optimeringer til aktversionering 

En akts versioner vises i en drop down-menu, der fremkommer ved klik på 

menupunktet Versioner på fanen ”Avanceret” i aktvinduet.  

Fluebenet i listen viser den valgte version og tydeliggør dermed, hvilken 

aktversion man er ved at oprette en ny version på baggrund af.  

Øverste knap i listen viser, om man er ved at oprette en ny version eller, om 

man gør en valgt version til den aktive version. Se nedenstående eksempler.  

Sæt hak i 
”Send 

sikkert” 
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Opret ny version af baggrund 

af version 3 

  

Figur 65: Opret ny version 

 

Gør version 7 til den aktive 

version 

 

Figur 66: Gør en version til den aktive 
version 

 Nye fold ud-muligheder i e-mailvisning 

Der er ved e-mailvisning indført mulighed for at vise modtagere i Til-, Cc- og 

Xbc-felterne i en listeform, så det er tydeligt for afsender at se, hvem der er 

angivet som modtagere af en e-mail.  

Modtagerne står fortsat i lange linjer i de enkelte felter, men ved klik på  

foldes linjerne ud, og en overskuelig liste over samtlige modtagere vises.  

 

Figur 67: Muligheder for fold ud i e-mailvisning 

 

Fold ud mulighed 



   

 

Side 30 af 41 
 

Visning af modtagere ved 

fold ud 

 

Figur 68: Visning af e-mailmodtagere i 
listevisning 

 Kopier e-mailadresser fra Excel til F2 

Det er nu muligt at kopiere og indsætte e-mailadresser fra kolonner og 

rækker i et Excel-ark til f.eks. til-feltet på en mail-akt i F2.  

 

    

 

Figur 69: Kopier data fra Excel-ark direkte ind i F2 
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Sagsvinduet 

Nyt sagsikon 

 Ny sagsikon 

Sager har fået nyt ikon. 

Gammelt ikon 

for sager 
 

Nyt ikon for 

sager  

 Ny navigation mellem de forskellige vinduer 

 

Figur 70: Navigation fra sagsvinduet 

Afhængigt af tilkøbsmoduler kan en bruger også nemt navigere til F2 

Manager og sagsforløb herfra.  

 

Figur 71: Navigation mellem tilkøbsmoduler fra sagsvinduet 

 Alle handlingsknapper samlet i menuen 

 

Figur 72: Handlingsknapper i sagsvinduet 

 Dedikerede knapper til nyt sagsforløb, F2 Manager, stedfæstelse 

m.m. 

På båndet i sagsvinduet finder brugeren knapper til f.eks. at oprette 

sagsforløb og tilføje den pågældende sag til F2 Manager. Visualiseringen af 

disse knapper er afhængig af, om brugeren har de relevante privilegier, og 

at disse moduler er aktive. 

Navigation mellem de 

forskellige vinduer 
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Figur 73: Knapperne ”Tilføj F2 Manager” og ”Tilføj sagsforløb” 

 Nyt menupunkt til at afslutte og genåbne sager 

Afslut sag 

 

 

Genåbn sag 

 

Figur 74: Menpunktet ”Afslut sag”/”Genåbn sag” 

For at gøre det lettere at afslutte og genåbne sager, er der indført et 

menupunkt i sagsvinduets bånd, som hedder "Afslut sag". Menupunktet 

skifter automatisk til "Genåbn sag", når en sag lukkes. 

Indførslen af det nye menupunkt betyder, at det velkendte statusfelt på 

sagen fremover udelukkende viser, hvilken tilstand sagen er i. Dvs. status = 

"Behandles" el. "Afsluttet".   

 Kopier sagsnummer + link til sagen 

Ønskes der links mellem sager og akter eller sager og sager, gøres dette ved 

at kopiere sagsnummer og/eller et link til sagen inde på selve sagen.  

Ønskes der links til en sag, gøres dette ved at etablere en sagsnote. 

 

Figur 75: Kopier link til sagen og sagsnummer 

 Navigation mellem hovedområderne med Ctrl +1-4 

Ved hjælp af Ctrl + 1-4 navigerer en bruger rundt i sagsvinduet.  

Tilføj sag til F2 Manager Tilføj sagsforløb 
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Figur 76: Navigationsgenveje i sagsvinduet 

 Samme højrekliksmulighed på akter i sagsvinduet som i 

hovedvinduet 

For at effektivisere arbejdet med sager i F2 yderligere, er der nu etableret 

samme højrekliksmuligheder på akter i sags- som i hovedvinduet. En bruger 

kan dermed lave flere forskellige handlinger direkte på en enkelt sags akter 

eller som masseoperationer på flere akter samtidigt.  

 

Figur 77: Højrekliksmulighed på en sag 

Mulighederne i højrekliksmenuen er afhængigt af, hvilke moduler den 

enkelte kunde har tilkøbt. 

 Preview af akter/dokumenter 

Der er nu mulighed for preview-visning af sagens akter og dokumenter i 

sagsvinduet.  

Ctrl + 1 navigerer til metadatafelter 
Ctrl + 2 navigerer til 

aktliste 

Ctrl + 4 navigerer til 

sagsmapper 

Ctrl + 3 navigerer til preview  
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Figur 78: Preview i sagsvinduet 

  

Preview Vælg preview-placering 
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Optimeringer af tilkøbsmoduler 

Nedenfor gives en detaljeret beskrivelse af de optimeringer, der er lavet til flere af 

F2s tilkøbsmoduler fra version 4.5.2 til version 5.0.1.2678. 

F2 Bestilling  

Nyt navn til knappen ”Udfør” 

Knappen ”Udfør” har fået nyt navn og hedder nu i stedet ”Udført”.  

Navneændringen skal tydeliggøre for en bestillingsmodtager, at knappen ikke 

betyder, at bestillingsmodtager påtager sig bestillingen og går i gang med at udføre 

den = Udfør, hvilket man ellers kunne foranlediges til at tro.  

Knappen ”Udført” tydeliggør i stedet, at bestillingsmodtageren har udført 

bestillingen og er færdig med den.   

 

Figur 79: Bestillingsvinduet 

Bestillingsoversigt med bestillingsnumre 

Da der kan etableres flere bestillinger pr. akt, er der nu tilføjet bestillingsnummer 

pr. bestilling på bestillingsoversigten. Oversigten fremkommer, når der klikkes på 

bestillingsikonet ved de eventuelt vedhæftede dokumenter i aktvinduet.  

En drop down-liste folder sig ud, og i denne ses de enkelte bestillinger samt deres 

bestillingsnumre. Der tildeles bestillingsnumre i kronologisk rækkefølge.  

Knappen ”Udført” 
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Figur 80: Bestillingsoversigt med bestillingsnumre 

F2 Digital Post  

Ny visning af send- og svarknap i F2 Digital Post  

Der er foretaget layoutoptimeringer til F2 Digital Post, så afsendelse og modtagelse 

af digital post foregår på samme måde som ved e-mails.  

Når der modtages digital post, vises nu kun svar-knappen i aktvinduets bånd. Efter 

klik på ”Svar”, ændres knappen til ”Send”.  

Ved afsendelse af digital post er send-knappen i aktvinduets bånd kun aktiv, indtil 

akten er sendt.   

Visning af svar-knap ved 

modtagelse af digital post  

 

Figur 81: Svar-knap 

 

Visning af send-knap ved 

afsendelse af digital post 

 

Svar 

Send  
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Figur 82: Send-knap 

 

Send-knap deaktiveres 

efter afsendelse af digital 

post, da akten allerede er 

sendt 

 

Figur 83: Tool-tip 

F2 Ekstern bestilling  

Bestillingsakt markeres som ulæst i bestillingsmodtagers og –
udførerens indbakke, når bestillingsfrist ændres.  

Det er muligt at ændre bestillingsfrist på en bestilling, efter at bestillingen er blevet 

accepteret af bestillingsmodtager. Bestillingsfristen kan kun ændres af 

bestillingsopretter.  

Skal bestillingsfristen ændres, klikker bestillingsopretter på Ny frist yderst i 

venstre side af bestillingsvinduet som vist nedenfor.  

 

Figur 84: Angiv ny bestillingsfrist 

Nedenstående dialog åbner. Bestillingsopretter klikker på Ja, og herefter ændrer 

bestillingsopretter bestillingsfristen. Der klikkes på Gem, og bestillingsvinduet 

lukkes.  

Tooltip ved mouse-over 

Ændr bestillingsfrist 
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Figur 85: Ændr bestillingsfrist 

Ændrer bestillingsopretter bestillingsfristen, notificeres bestillingsmodtager og  

-udfører i deres indbakke i F2. Bestillingsakten lægges således i bestillingsmodtager 

og –udførerens indbakke, markeres som ulæst og ved mouse-over på ikonet

fremgår det, at bestillingens frist er ændret. Se skærmbilledet nedenfor.  

 

Figur 86: Bestillingsmodtager og -udfører notificeres i deres indbakke 

Derudover fremgår det på selve bestillingen, at der er sket ændringer. Der noteres 

hvem og hvornår, der er foretaget ændringer på bestillingen.  

 

Figur 87: Evt. ændringer vises i bestillingshistorikken 

F2 Forelæggelse  

Ny navigation til forelæggelser 

Der er indført nem og hurtig navigation til forelæggelser i hoved- og sagsvinduet 

via den hurtige navigation til hoved-, sags- og aktvindue. Dvs. når man har en 

forelæggelse åben, fremkommer denne i listen over åbne akter, der kan navigeres 

til, når brugeren står i hoved- eller sagsvinduet.  

Notifikation på bestilling Tool-tip ved mouse-over 

Evt. ændringer vises i 
bestillingshistorikken  
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Figur 88: Navigation til forelæggelser 

Nyt dokument og ny forelæggelse har byttet plads i højrekliksmenu  

For at strømline og gøre brugen af højrekliksmuligheder og menupunkter i 

hovedvinduets bånd mere intuitivt, har ”Nyt dokument” og ”Ny forelæggelse” byttet 

plads i højrekliksmenuen i F2s hovedvindue ved visning af akter.  

Det betyder, at rækkefølgen under ”Ny” er tilsvarende rækkefølgen i hovedvinduets 

bånd som vist nedenfor.  

Funktioner i højrekliksmenu Funktioner i hovedvinduets 

bånd 

 

 

Figur 89: Ens rækkefølge i højrekliksmenu og hovedvinduets bånd 

F2 Godkendelser  

Ny knap til at forlade godkendelseshistorikken 

Der er tilføjet en ny knap i båndet på fanen ”Godkendelse” i godkendelsesvinduet, 

så knappen ”Godkendelseshistorik” automatisk skifter til ”Forlad 

godkendelseshistorik”, når godkendelseshistorikken vises, og man vil forlade 

visningen igen.  

Åbn 

godkendelses-

historik 

  

Åbne 

forelæggelser 

Åbn godkendelseshistorik 

Bemærk: Det forudsættes, at en akt eller sag er markeret i hovedvinduet, før 

denne funktion er aktiv, og at den pågældende sag har åbne akter/ 

forelæggelser. For at kunne identificere en forelæggelse på denne måde, skal 
titlen på forelæggelsen indeholde ordet ”forelæggelse”. 
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Figur 90: Knap til åbn ”godkendelseshistorik”  

Forlad 

godkendelses-

historik 

 

Figur 91: Knap til ”Forlad godkendelseshistorik” 

Ændring af ikon ved genoptagelse 

Ikonet for en returneret godkendelse, der er rettet og genoptaget er ændret. Den 

lille pil på ikonet er fjernet.  

Gammelt ikon ved returneret og 

genoptaget godkendelse  
 

Nyt ikon ved returneret og genoptaget 

godkendelse 
 

Godkendelsesikonet for en returneret og genoptaget godkendelse er nu det samme, 

som da godkendelsen oprindeligt blev startet, da situationen reelt er den samme 

igen (godkendelsen er genstartet). 

Vælg godkendelsesfrist som kolonne i resultatlisten  

Det er muligt at vælge godkendelsesfrist som kolonne i F2s hovedvindue ved 

visning af akter. Dette skal lette styring af godkendelsesprocessen, da der nu også 

kan sorteres efter tidsfrister på godkendelser.  

  

Figur 92: Kolonnen: Godkendelsesfrist 

F2 Møder  

Nye ikoner for møder  

Møder og funktionen ”Læg på møde” har fået nye ikoner.  

Gammelt ikon for møder 
 

Nyt ikon for møder 
 

Gammel ikon for ”Læg på  

Forlad godkendelseshistorik 

Kolonnen 
”Godkendelsesfrist” 
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møde” 

Nyt ikon for ”Læg på møde” 
 

Figur 93: Nye mødeikoner 

Funktionen ”Læg på møde” findes på fanen ”Avanceret” i aktvinduet. 

F2 Timeregistrering 

Nyt design  

Mulighederne i F2 Timeregistrering er forbedret med nyt layout, der sørger for, at 

brugen af F2 Timeregistrering er genkendeligt og intuitivt ligesom resten af F2.  

 

Figur 94: F2 Timeregistrering  

Timeregistreringsmodulet har fået ny placering og findes i bunden af hoved-, akt- 

og sagsvinduet. 

 

Figur 95: Ny placering af F2 Timeregistrering 

Stop 

timeregistrering 

 Vælg klassifikation 

Vis timeregistreringer 

F2 Timeregistrering 


