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Nyheder og ændringer i F2 
5.2.0.14001 

Kære F2 bruger 

Velkommen til opdateringstillægget 5.2.0.14001 til cBrain F2. Opdateringstillægget 

dækker over nyheder og ændringer foretaget fra version 5.2.0.12150.  

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

følgende områder:  

 F2 Desktop  

o Kopier akt til flere sager i en og samme arbejdsgang 

o Der er lavet visuelle optimeringer af dialogen ”Gem ny (personlig) 

søgning” 

 F2 Relateret sagstilknytning (tilkøbsmodul) 

o Fremsøg sager vha. kundespecifikke søgninger baseret på aktens 

parter 

 F2 Flettemodul 

o Der er indført dokumentflettefelter for PDF-versioner baseret på stg.-

skabeloner 

 F2 Godkendelser 

o Der er lavet visuelle optimeringer af dialogerne "Ny godkendelse" og 

"Ret godkendelsesforløb" 

 F2 Touch 

o Offline handlinger med status "Ukendt" vises nu i bunden af F2 Touch 

på samme måde som fejlede handlinger 
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F2 Desktop 

Kopier akt til flere sager i en og samme arbejdsgang 

Det er nu muligt at kopiere en akt til flere sager. Det gøres enten via 

højrekliksfunktionen ”Tilknyt akt til sag” i hovedvinduet eller sagsfeltet i aktvinduet. 

Nedenfor beskrives de to fremgangsmåder. 

1. Kopier akt til flere sager via højrekliksfunktion 

Når en akt skal kopieres til flere eksisterende sager, markeres og højreklikkes der 

på den pågældende akt i en given resultatliste i hovedvinduet. Herefter klikkes der 

på Tilknyt akt til sag i højrekliksmenuen, som vist nedenfor.  

 

Figur 1: Klik på "Tilknyt akt til sag" i højrekliksmenuen 

 

Dialogen ”Tilknyt akter til sag” åbner. Der klikkes på sagsikonet  eller der 

skrives navnene/numrene på de sager, som akten skal kopieres til i feltet ”Sag”, 

som vist nedenfor.  

 

Klik på ”Tilknyt akt til sag” i 

højrekliksmenuen 

Bemærk: Markeres flere akter i hovedvinduet, vil det kun være muligt at flytte 

dem til én sag. De kan ikke kopieres til flere sager.  
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Figur 2: Dialogen ”Tilknyt akter til sag” 

Når de ønskede sager er fremsøgt og tilføjet feltet ”Sag”, afsluttes der med klik på 

OK. 

Når der vælges mere end en sag, lægges der en kopi af akten på sag nr. to, tre 

osv. Dette fremgår også af nedenstående dialog, der åbner, når der som beskrevet 

ovenfor klikkes på OK.  

I dialogen klikkes der på OK og akten kopieres til de valgte sager.  

Skal dialogen fremover ikke vises ved kopiering af akt til sager, sættes der hak i 

tjekboksen ”Spørg ikke ved kopiering til sager”, inden der klikkes på OK. 

 

Figur 3: Dialogen ”Kopier akt til sager” 

 

  

Bemærk: Når en akt er kopieret til flere sager, vises sagsnummeret alene på 

den sag i aktens metadatafelt, som akten først blev tilknyttet. I kolonnen 
”Sagsnummer” i resultatlisten i hovedvinduet vises det tilsvarende sagsnummer. 
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2. Kopier akt til flere sager via sagsfeltet i aktvinduet 

Når en akt skal kopieres til flere eksisterende sager, klikkes der på sagsikonet  

eller der skrives navnene/numrene på de sager, som akten skal kopieres til i feltet 

”Sag” i aktvinduet.

 

Figur 4: Kopier akt til flere sager i aktvinduet 

Hvis der klikkes på sagsikonet , åbner dialogen ”Vælg sager”, som giver den 

enkelte bruger adgang til at udpege de sager, som akten skal kopieres til via 

hovedvinduets lister. 

 

Figur 5: Dialogen "Vælg sager" 

Skal akten tilknyttes en enkelt sag, dobbeltklikkes der på den pågældende sag og 

den overføres til sagsfeltet på akten. 

Skal akten kopieres til flere sager, klikkes der på Én sag i søgevinduets bånd. 

Brugeren fremsøger herefter de ønskede sager og de overføres til sagsfeltet på 

akten via dobbeltklik, højreklik eller klik på Tilføj sag(er) i søgevinduets bånd. 

De valgte sager vises i søgevinduets bånd, som vist nedenfor. 

Klik på ikonet for at kopiere akten 
til flere eksisterende sager 
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Figur 6: Kopier akt til udvalgte sager 

 

Når de ønskede sager er valgt og lagt i båndet, klikkes der på OK.  

Er der valgt mere end en sag, lægges der en kopi af den pågældende akt på sag nr. 

to, tre osv. Dette fremgår også af nedenstående dialog, der åbner, når der som 

beskrevet ovenfor klikkes på OK.  

I dialogen klikkes der på OK og akten kopieres til de valgte sager.  

Skal dialogen fremover ikke vises ved kopiering af akt til sager, sættes der hak i 

tjekboksen ”Spørg ikke ved kopiering til sager”, inden der klikkes på OK. 

 

Figur 7: Dialogen "Kopier akt til sager" 

  

Klik på OK for at kopiere akten til de valgte sager Valgte sager 

Bemærk: Hvis der klikkes på Tilføj sag(er) og akten allerede er tilknyttet en 

sag, vises den pågældende sag i søgevinduets bånd sammen med andre evt. 

udpegede sager. 
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Se kopiakter på andre sager  

Når en akt er blevet kopieret til flere sager, er det via aktvinduet muligt at se 

kopiakter på andre sager. Det sker ved at klikke på de to sagsikoner  ud for 

feltet ”Sag”, som vist nedenfor. 

 

Figur 8: Se kopiakter på andre sager 

Dialogen ”Kopioversigt” åbner og der vises en oversigt over alle de sager, som den 

pågældende akt er kopieret til.  

Af oversigten fremgår:  

 Sagsnummer 

 Sagstitel 

 Akt-id  

 Akttitel 

 Hvornår akten er blevet kopieret  

 Hvem der har kopieret akten 

Den grønne markering viser hvilken akt, der er åben. 

 

Figur 9: Kopioversigt 

I dialogen er det muligt at tilgå de enkelte sager og kopiakter ved at klikke på hhv. 

sagsnummer eller Akt-id.  

  

Klik på ikonet for at se aktens kopiakter på andre sager 
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Der er lavet visuelle optimeringer af dialogen ”Gem ny (personlig) 

søgning” 

Dialogen ”Gem ny (personlig) søgning” er blevet visuelt optimeret. Dialogen vises, 

når en søgning udført i hovedvinduet skal gemmes som en personlig søgning 

og/eller søgning, der er synlig for alle brugere eller udvalgte enheder. 

For standardbrugere ser 

dialogen ”Gem ny personlig 

søgning” ud som vist i figuren 

ved siden af. 

 

Figur 10: Dialogen "Gem ny personlig søgning" 

 

For administratorer ser 

dialogen ”Gem ny søgning” ud 

som vist i figuren ved siden af.  

Administrator vælger fortsat 

om den pågældende søgning 

skal være:  

 Personlig (dvs. kun 

være synlig for den 

pågældende 

administrator) 

 Synlig for alle brugere 

 Synlig for enheder og 

underenheder 

 

Figur 11: Gem ny søgning som administrator 
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F2 Relateret sagstilknytning (nyt tilkøbsmodul)  

Fremsøg sager vha. kundespecifikke søgninger baseret på aktens parter 

Med F2 Relateret sagstilknytning er det nu muligt at fremsøge sager på baggrund af 

en akts parter.  

Når en relateret sagstilknytning skal gennemføres, tages der udgangspunkt i en 

eller flere søgninger, som den enkelte organisation definerer. cBrain opsætter 

herefter disse søgninger på systemniveau for organisationen.  

Afhængigt af organisationens interne behov tager disse søgninger afsæt i enten:  

1) Alle aktens parter 

Dvs. aktansvarlig, supplerende sagsbehandler og/eller enhed, chatdeltagere, 

mødedeltagere, godkendere m.fl. (afhængigt af tilkøbsmoduler) 

2) De parter, der er angivet i feltet ”Aktparter” på akten. 

Det er denne eller disse specifikke søgninger, der anvendes for at etablere en 

relateret sagstilknytning i F2.  

Når ovennævnte søgninger er defineret og opsat, tilgås de af den enkelte bruger 

ved at klikke på sagsikonet  i feltet ”Sag” i aktvinduet. Herefter åbner en drop 

down-menu med alle organisationens prædefinerede søgninger. Der klikkes på den 

ønskede søgning i drop down-menuen. F2 fremsøger nu alle de sager, hvor de 

definerede parter findes som parter på sagen afhængigt af den prædefinerede 

søgning (dvs. søgning 1 eller 2). 

Eksempel på en relateret sagstilknytning: 

Sagsbehandler Klaus Salomon sidder med en akt, som han skal knytte til en sag. 

På akten er der angivet to parter i metadatafeltet ”Aktparter”: Ann Sekner og Kaj 

Kofoed.  

Klaus ved, at den sag, som han skal knytte sin akt til, er Ann og/eller Kaj involveret 

i (dvs. de er angivet i metadatafeltet ”Sagens parter” på sagen). Klaus har derfor 

brug for at se hvilke sager, at Ann og Kaj er angivet som part på sagen.  

Klaus klikker på sagsikonet i feltet ”Sag” på sin akt, som vist nedenfor. En drop 

down-menu åbner og Klaus klikker på den prædefinerede søgning ”Fremsøg alle 

sager med parter der er på denne akt”.  
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Figur 12: Relateret sagstilknytning 

F2 fremsøger nu alle de sager, hvor Ann og Kaj står angivet i metadatafeltet 

”Sagens parter”. Dvs. der søges efter sager, hvor både Ann og Kaj eller kun den 

ene af dem er angivet i sagens metadatafelt ”Sagens parter”.  

Som resultat heraf åbner dialogen ”Vælg sager”, som giver Klaus et samlet overblik 

over alle de sager, som Ann og/eller Kaj er involveret i.  

I bunden af dialogen vises det samlede antal søgeresultater, som passer på den 

prædefinerede søgning og Klaus ser, at der er fundet to sager, som Ann og/eller 

Kaj er involveret i. Se figur nedenfor.  

 

Figur 13: Sagstilknytning 

Klaus udpeger nu den sag, som hans akt skal tilknyttes og klikker på OK i dialogens 

bånd (se ovenfor). Dermed overføres den valgte sag til sagsfeltet på akten. Klaus 

klikker på Gem i aktvinduets bånd for at gemme sine ændringer og har dermed 

gennemført sagstilknytningen. 

Klik på sagsikonet og klik på den prædefinerede søgning for 

at lave en relateret sagstilknytning 

Metadatafeltet 
”Aktparter” 

De sager, der passer på den 

prædefinerede søgning 

Der klikkes på OK for at knytte 
akten til den udvalgte sag  

Af previewet fremgår det, at 
sagens part er Ann Sekner 

Antal 

søgeresultater, 

der passer på 

den 
prædefinerede 
søgning 
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Relateret sagstilknytning vil variere fra organisation til organisation, da den enkelte 

organisation kan få opsat ønskede søgninger, som passer til organisationens 

specifikke behov.  

Det er op til den enkelte bruger manuelt at udvælge og knytte den pågældende akt 

til en sag eller kopiere akten til flere af de sager, som fremsøges på baggrund af 

den relaterede sagstilknytning. 

F2 Relateret sagstilknytning leveres med én prædefineret søgning: ”Fremsøg alle 

sager med parter, der er på denne akt”. Dvs. F2 fremsøger alle de sager med 

parter i metadatafeltet ”Sagens parter”, der er tilsvarende de parter, der står i den 

pågældende akts metadatafelt ”Aktparter”. 

F2 Flettemodul 

Der er indført dokumentflettefelter for PDF-versioner baseret på stg.-

skabeloner 

Når der skal genereres en PDF-version af en godkendelse eller bestilling, er det nu 

muligt for en administrator at tilføje dokumentinformationer til en .stg-skabelon på 

serveren.  

Skabelonen anvendes til at flette informationer om en akts vedhæftede dokumenter 

ud fra de flettefelter, som den pågældende administrator tilføjer og definerer. Det 

kan være informationer såsom dokumenttitel, ”senest ændret” m.fl.  

Nedenfor gives et eksempel på, hvad der skal tilføjes til en .stg-skabelon for at 

flette information om, hvornår der senest er foretaget ændringer til en akts to 

vedhæftede dokumenter ”Gennemgang” og ”Beslutning”:  
 

ShowDossierContent(akt) ::= << 

...  

$ShowDocumentLines(akt.documents)$ 

... 

>> 

 

ShowDocumentLines(dokumenter) ::= << 

<b>Dokumenter:</b><br/> 

$dokumenter: ShowDocumentLine()$ 

>> 

 

ShowDocumentLine(d) :: << 

Dokumentet '$d.document_title$' $if(d.document_fileddate)$ er senest 

ændret $d.document_fileddate$$endif$<br/> 

>> 

Som fletteresultat vil det fremgå på PDF-versionen at:  

 Dokumentet 'Gennemgang' er senest ændret 12/12/2016 12:11:34 

 Dokumentet 'Beslutning' er senest ændret 13/12/2016 09:19:31 

F2 Godkendelser 

Der er lavet visuelle optimeringer af dialogerne "Ny godkendelse" og "Ret 

godkendelsesforløb" 
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Der er lavet visuelle optimeringer af dialogerne ”Ny godkendelse” og ”Ret 

godkendelsesforløb”.  

Når en ny godkendelse oprettes eller, der rettes i et allerede eksisterende 

godkendelsesforløb, er det muligt at udskifte godkendelsesdokumentet. Det gøres 

nu ved at klikke på linket Udskift godkendelsesdokument, som vist nedenfor.  

 

Figur 14: Udskift godkendelsesdokument 

Godkendelsesdokumentet er en af de nye funktioner, der er blevet indført i 

forbindelse med lanceringen af F2 Godkendelser version 2.0 og kan eksempelvis 

indeholde information til forsiden svarende til den oprindelige forlæggelsesforside.  

For at sikre at den enkelte bruger har kendskab til, hvad godkendelsesdokumentet 

er, er der desuden indført et tool-tip, som fremkommer ved at holde musen over  

Af tool-tippet fremgår en beskrivelse af godkendelsesdokumentet og hvor brugeren 

finder det på godkendelsen. Dette skal sikre, at brugeren ved, hvad der sker, hvis 

godkendelsesdokumentet udskiftes.  

Ved klik på Udskift godkendelsesdokument åbner nedenstående dialog, hvor 

der vælges, hvad det pågældende godkendelsesdokument skal erstattes med.  

Tool-tip  
Klik her for at udskifte 
godkendelsesdokumentet 
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Figur 15: Udskift godkendelsesdokument 

 

  

Klik på den præudfyldte skabelon til et 

godkendelsesdokument, som er blevet lagt ind af 
en administrator. Afslut med klik på OK.  

Bemærk: Valgmulighederne i drop down-menuen afhænger af hvilke 

præudfyldte skabeloner til et godkendelsesdokument, at organisationens 

administratorer har etableret.  
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F2 Touch 

Offline handlinger med status "Ukendt" vises nu i bunden af F2 Touch på 

samme måde som fejlede handlinger  

Hvis en offline handling som fx ”Send 

akt” eller ”Send chat” ikke går 

igennem, får den pågældende akt 

statussen ”Ukendt”. Sådanne ”kritiske 

handlinger” vises nu i bunden af F2 

Touch på samme måde som fejlede 

handlinger. 

Den enkelte bruger skal dermed 

manuelt tage stilling til, hvad der skal 

ske med akten.  

Brugeren har mulighed for at: 

 åbne akten og se, om den 

pågældende handling er blevet 

udført 

 forsøge at gennemføre 

handlingen igen 

 droppe handlingen 

 

 

Figur 16: Offline handling med status 
”Ukendt” 

Den nye visning sikrer således, at brugeren får kendskab til offline handlinger med 

status ”Ukendt”. 


