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Nyheder og ændringer i F2 5.0.1.199 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.0.1.199 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 F2 Desktop:  

o Scrollbars på favorit- og standardlister i hovedvinduet. 

o Chats lukkes med escape-knappen. 

o Nyt e-mailikon for ”Send sikkert”. 

o Enklere format for ”Send sikkert”. 

o Forbedringer til aktversionering.  

o Hjælpeikon til sagsadgang på akter.  

o Nyt ikon for sager. 

 F2 Digital Post:  

o Ny visning af send- og svarknappen.  

 F2 Godkendelser: 

o Ny knap til at forlade godkendelseshistorikken.  

 F2 Møder:  

o Nye ikoner for møder.   
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F2 Desktop 

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.  

Størrelsen på favoritlisten og standardlisten trækkes i forhold til hinanden vha. en 

splitter, så de tilpasses den enkelte brugers visningsbehov.  

Scrollbar på favoritlisten 

 

Chats lukkes med escape-knappen  

Åbne chats kan nu lukkes vha. escape-knappen. En genvejstast, der gør det hurtigt 

og nemt at navigere rundt. 

Nyt e-mailikon for ”Send sikkert” 

E-mails, der er sendt sikkert, markeres med et nyt e-mailikon, så afsender og 

modtager hurtigt kan identificere, om en akt er sendt sikkert.  

E-mailikon for ”Send sikkert” 
 

Der findes e-mailikon for ”Send sikkert” på e-mails, der er:  

 Sendt (læst).  

 Sendt (ulæst).  

 Besvaret.  

 Videresendt.  

Godt at vide 

E-mailikonet for ”Send sikkert” vises på e-mails i hoved- og sagsvinduet.  

Scrollbar 

Splitter 



 

Side 4 af 9 

 

 

Figur 1: Eksempel på e-mail, der er sendt sikkert 

Enklere format for ”Send sikkert” 

Om e-mails var med eller uden ”send sikkert” slået til, var tidligere ikke særlig 

synligt, når man ved afsendelse af e-mails trykkede på send-knappen. 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”, som beskrevet 

ovenfor. Det skal 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 enklt. I aktvinduet er 

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

der kan vælges imellem ved afsendelse af e-mails. 

Som noget nyt ændres send-knappen nu efter brugerens defaultindstillinger. Dvs. 

har brugeren som default valgt ”Send sikkert” i sin personlige opsætning, så 

ændres send-knappen 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.  

 

Figur 2: "Send sikkert" som defaultindstilling 
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Ønskes ”Send sikkert” som defaultindstilling, sættes der hak i feltet ”Send sikkert” 

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

”Indstillinger” i hovedvinduet.  

 

Figur 3: Sæt "Send sikkert" som defaultindstilling 

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

send-knappen, som den er. 

Godt at vide 

Der er rykket lidt rundt på checkboksene på fanen ”Avanceret” i aktvinduet efter, at 

checkboksen til "Send sikkert" er fjernet. 

 

Figur 4: Avanceret-fanen i aktvinduet 

  

Sæt hak i 
”Send sikkert” 
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Forbedringer til aktversionering  

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

”Versioner” på båndet 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.  

Opret ny version af baggrund af version 3 

 

 

Gør version 7 til den aktive version 

 

Alle versioner på versioneringslisten har desuden fået nyt ikon:   
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Hjælpeikon til sagsadgang på akter  

Der er nu et forklarende tool-tip ud for feltet ”Sagsadgang”, der fremkommer ved 

klik på ”Vis felter” på selve akten.  

Ved mouse-over på hjælpeikonet (spørgsmålstegnet) findes hjælp til, hvad 

sagsadgang betyder.   

 

Nyt sagsikon 

Sager har fået nyt ikon.   

Gammelt ikon 

for sager 
 

Nyt ikon for 

sager  

F2 Digital Post  

Ny visning af send- og svarknap i F2 Digital Post  

Der er layoutforbedringer 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.   
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Visning af svar-knap ved 

modtagelse af digital post  

 

Visning af send-knap ved 

afsendelse af digital post 

 

Send-knap deaktiveres efter 

afsendelse af digital post, da 

akten allerede er sendt 

 

 

Svar 

Send  

Tool-tip ved 
mouse-over 
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F2 Godkendelser  

Ny knap til at forlade godkendelseshistorikken 

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

”Godkendelseshistorik” automatisk skifter til ”Forlad godkendelseshistorik”, når 

godkendelseshistorikken vises, og man vil forlade visningen igen.  

Åbn godkendelseshistorik 

 

Forlad godkendelseshistorik 

 

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 møde”  

Nyt ikon for ”Læg på 

møde”  

Godt at vide 

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

Åbn godkendelseshistorik 

Forlad godkendelseshistorik 


