
Denne version er aldrig frigivet i F2, opdateringerne heri er inkluderet i version 5.0.0.64522 
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Nyheder og ændringer i F2 
5.0.0.63895 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.0.0.63895 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 F2 Desktop:  

o Opdateringer til dialogen ”Flyt til mappe”. 

o Opdateringer til dialogen ”Arkivér og luk”. 

o Nye fold ud muligheder i e-mailvisning. 

o Nyt søgefelt: Søg efter påtegningstekst.  

o Nyt ikon til ”Send sikkert”.  

o Knap til genåbn sag i sagsvinduet.  

 F2 Bestilling inkl. ekstern 

o Nyt navn til knappen ”Udfør”. 

o Bestillingsoversigt med bestillingsnumre. 

 F2 timeregistrering 

o Nyt design. 
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F2 Desktop 

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.  

 Dialogen ”Flyt til mappe”  

 

 

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

efter, om en eller flere akter markeres. 

Opdateringer til dialogen ”Arkiver og luk” 

Dialogen, der vises, når en akt skal arkiveres, har fået nyt layout, ligesom teksten 

skifter alt efter, om en eller flere akter markeres.  

 

 Dialogen ”Arkivér og luk” 
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Nye fold ud muligheder i e-mail visning 

Der er ved e-mail visning 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.  

 

 

Visning af modtagere ved fold ud 

 

  

Fold ud mulighed 
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Nyt søgefelt: Søg efter påtegningstekst  

Der er tilføjet et nyt søgefelt i søgegruppen ”Øvrige felter”, så det er muligt at 

fremsøge akter ud fra påtegningstekst.  

Søgegruppen ”Øvrige felter” 

 

Nyt ikon til ”Send sikkert” 

Der er indført nyt ikon til ”Send sikkert”, som findes i drop down-menuen under 

”Send”, når en e-mails skal sendes. 

Ikon til ”Send sikkert” 
 

Knap til genåbn sag i sagsvinduet 

Der er indført en knap til at genåbne sager i sagsvinduets bånd. Knappen ”Genåbn 

sagen” er placeret under knapperne ”Historik” og ”Relaterede sager”.  

Knappen ”Genåbn sagen”   

 

Godt at vide 

Knappen har samme ikon og samme tekst som højrekliks-menuen i hovedvinduet, 

så funktionen er genkendelig og intuitiv.  

 

Genåbn sagen 
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F2 Bestilling inkl. ekstern 

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 de 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.   

 

Bestillingsoversigt med bestillingsnumre 

Der er tilføjet bestillingsnummer på bestillingsoversigten, der 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.  

Bestillingsoversigt med 

bestillingsnumre 

 

Knappen ”Udført” 
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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.  

 

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

og sagsvinduet. 

 

 

Stop 

timeregistrering 

Vælg klassifikation 

Vis timeregistreringer 

F2 Timeregistrering 


