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Side 2 af 5 

Nyheder og ændringer i F2 
5.1.0.9880 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.1.0.9880 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 F2 cPort Security Service 

 F2 Desktop 

o Menupunktet ”Ret sikkerhedsgrupper” på administratorfanen er 

fjernet 

o Privilegiet ”Administrator læseadgang til alle akter” er optimeret 

 F2 Eksporter til Excel 

o Optimeret aktsortering i Excel-ark 
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F2 cPort Security Service 

Det er nu muligt at trække statistik på resultater af en antivirusscanning herunder 

antallet af dokumenter med forskellig status, antallet af dokumenter scannet pr. 

dag eller måned i en periode samt antallet af dokumenter med fejl inkl. akt- og 

dokumentinformationer.  

F2 Desktop 

Menupunktet ”Ret sikkerhedsgrupper” på administratorfanen er fjernet 

Det har tidligere været muligt at skifte sikkerhedsgrupper på akter, der blev 

udvalgt og markeret i resultatlisten, men erfaringer viste, at det var en funktion, 

der ikke blev anvendt. Menupunktet ”Ret sikkerhedsgrupper”, der ligger på 

administratorfanen, er derfor blevet fjernet. 

 

Version 

5.1.0.9880 

 

 

Figur 1: Menupunktet "Ret sikkerhedsgrupper" er fjernet 

 

Version 

5.1.0.7407 

 

Figur 2: Menupunktet "Ret sikkerhedsgrupper" i version 5.1.0.7407 
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Privilegiet ”Administrator læseadgang til alle akter” er optimeret 

Privilegiet ”Administrator læseadgang til alle akter” er ændret, så det kun har effekt 

i forbindelse med søgning i ”Arkivet” og ”Søg overalt”. Ændringerne sikrer en 

optimeret performance og dermed bedre brugeroplevelse.  

F2 Eksporter til Excel (tilkøbsmodul) 

Optimeret aktsortering i Excel-ark 

Det er vha. højrekliksmenuen i F2s hovedvindue muligt at eksportere udvalgte 

akter til Excel.  

Marker de akter i resultatlisten, der skal eksporteres, højreklik og vælg ”Rapporter” 

og klik herefter på Eksporter til Excel. 

 

Figur 3: ”Eksporter til Excel” via ”Rapporter” i højrekliksmenu 

Vælg de dokumenter, der skal medtages i eksporten til Excel og tilføj eventuel 

kommentar. Afslut med klik på Eksporter.  
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Figur 4: Udvælg de dokumenter, som skal eksporteres til Excel 

Excel åbner og viser nu følgende sortering: 

1. Akter sorteret på sager (”Sagsnummer”). Dvs. seneste oprettede sager vises 

først 

Akter uden sagstilknytning vises til sidst 

2. Akter sorteret på, hvornår de er blevet behandlet/modtaget/sendt 

(”Brevdato”). Dvs. seneste behandlede akter vises først    

Akter uden brevdato vises til sidst 

3. Akter sorteret på, hvornår de er blevet oprettet (”Akt-id”). Dvs. akter der 

ikke har brevdato, sorteres på, hvornår de er blevet oprettet i F2 

 

Figur 5: Excel-ark sorteret efter ”Sagsnummer”, ”Brevdato” og ”Akt-id” 

Eksporter til Excel  


