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Nyheder og ændringer i F2 
5.1.0.6116 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.1.0.6116 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 F2 Desktop 

o Tilgå tidligere systembeskeder. 

o Marker chat som læst i preview visningen i hoved-, akt- og 

sagsvinduet. 

o Marker flere dokumenter i hovedvinduet og kopier dem over på en 

akt.   
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F2 Desktop 

Tilgå tidligere systembeskeder 

Det er nu muligt for alle brugere at tilgå 

tidligere systembeskeder i F2s 

hovedvindue.  

Klik på fanen ”F2” og en drop down-

menu åbner. Klik herefter på 

Systembeskeder, som vist ved siden 

af.  

En oversigt over tidligere 

systembeskeder åbner. Der 

dobbeltklikkes på en linje i oversigten 

for at læse hele systembeskeden. 

 

Figur 1: Tilgå tidligere systembeskeder 

Marker chat som læst i preview visningen i hoved-, akt- og sagsvinduet. 

Det er nu muligt at markere modtagne chats som læst i preview visningen i hoved-, 

akt- og sagsvinduet. Se figuren nedenfor.  

 

Figur 2: Marker chat som læst i preview visningen i hovedvinduet 

Marker chat som læst 
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Marker flere dokumenter i hovedvinduet og kopier dem over på en akt 

Det er nu muligt at kopiere dokumenter til en akt ved at markere en eller flere 

dokumenter i hovedvinduet for herefter at trække dem over på akten.  

Hav F2s hovedvindue og den akt, som dokumentet skal kopieres over på, åben på 

en skærm, som vist nedenfor.  

Klik herefter på en liste f.eks. ”Mit skrivebord” i venstre side i hovedvinduet, og klik 

herefter på Vis dokumenter for at få vist samtlige dokumenter i resultatlisten.  

Marker den eller de dokumenter, der skal kopieres over på akten og træk herefter 

dokumenterne fra hovedvinduet over på akten vha. markøren, som vist nedenfor.  

Slip markøren i dokumentvælgeren, og dokumenterne er hermed kopieret over på 

akten.  

 

Figur 3: Kopier dokumenter fra hovedvindue til akt 

Klik på en given liste 

Marker en eller flere 

dokumenter 

Få resultatlisten vist 

som dokumenter 

Slip de markerede dokumenter 

i dokumentvælgeren 


