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Nyheder i F2 

Kære F2 bruger, velkommen til version 5.1. af cBrain F2. 

Vi har fra version 5.0 til version 5.1 udvidet, forbedret og optimeret mulighederne i 

F2 på følgende områder:  

 Funktionspostkasser (nyt tilkøbsmodul) 

o Opret flere e-mailadresser til samme enhedsindbakke.  

o Indførsel af decentral enhedsadministration. 

o Se enhedslister (dvs. enhedens indbakke, skrivebord og arkiv) for 

alle de enheder, som man har jobroller i.  

o Fælles læst-markering for enhedens indbakke. 

o Hurtigt rolleskift.  

o Forslag til rolleskift (rolleskiftshjælp). 

 cPort LIS Bestilling (nyt tilkøbsmodul) 

 F2 Desktop 

o Standardbrugeropsætninger. 

 Administration af standardbrugeropsætninger. 

 Hent standardbrugeropsætninger i F2 Desktop.  

o Ens skriveadgang for akter og sager.  

o Ændr partstyper som forretningsadministrator.  

 F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling 

o Nye ikoner til F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling. 

 F2 Forelæggelse 

o Nye ikoner til F2 Forelæggelse.  

 F2 Godkendelser 

o Nye ikoner til F2 Godkendelser.  

 F2 Touch 

o Bedre ydeevne ved dårligt signal samt layoutmæssige optimeringer.  

o Opret sager direkte fra F2 Touch.  

o Sæt enhedens og personlig frist fra F2 Touch.  

o Nye ikoner til F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling i F2 Touch.  

o Nye ikoner til F2 Forelæggelse i F2 Touch.  

o Nye ikoner til F2 Godkendelser i F2 Touch.   
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Funktionspostkasser 

Der er udviklet seks nye funktioner til bedre at understøtte funktionspostkasser og 

de heraf afledte behov som f.eks. rolleskift. Funktionerne bidrager med en række 

forbedringer, der skal gøre hverdagen lettere for de organisationer, der arbejder 

med servicecentre eller enheder, hvor samme brugere udfører opgaver i flere 

enheder.  

De seks funktioner til bedre understøttelse af funktionspostkasser er:  

1) Opret flere e-mailadresser til samme enhedsindbakke.  

2) Indførsel af decentral enhedsadministration.  

3) Se enhedslister (dvs. enhedens indbakke, skrivebord og arkiv) for alle de 

enheder, som man har jobroller i.  

4) Fælles læst-markering for enhedens indbakke.  

5) Hurtigt rolleskift. 

6) Rolleskiftshjælp.  

I de nedenstående afsnit gennemgås de enkelte funktioner i detaljer.  

Opret flere e-mailadresser til samme enhedsindbakke (licensbetinget) 

Det er nu muligt at knytte ekstra e-mailadresser til enhedens indbakke. Formålet 

med denne funktion er at imødekomme behovet hos de organisationer, der har 

brug for enhedspostkasser uden først at skulle ændre og opdele organisationens 

enhedsstruktur yderligere.  

Der kan oprettes en eller flere ekstra e-mailadresser, og mailimporten tjekker både 

organisationens standarde-mailadresse samt den/de ekstra e-mailadresser, der 

oprettes til en given enhedsindbakke.  

 

Det er en administrator, brugeradministrator eller enhedsadministrator i F2, der 

opretter, redigerer og/eller sletter ekstra e-mailadresser for enheder. Dette gøres 

ved at klikke på Ekstra e-mails til enheder på administratorfanen i hovedvinduet.  

 

Figur 1: Menupunktet "Ekstra e-mails til enheder" 

En dialog åbner. En enhed angives i feltet ”Vælg enhed”, hvorefter menupunktet 

”Opret ny ekstra e-mail” aktiveres. Ved klik på menupunktet åbner nedenstående 

dialog. 

Bemærk: Det er ikke muligt at genbruge en slettet e-mailadresse.  

Opret ekstra e-mails til enheder 
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Figur 2: Opret ekstra e-mail 

I dialogen angives:  

 Navn på enhedspostkasse. 

 Navn på den ekstra e-mailadresse (dvs. teamets e-mailadresse).  

 I feltet ”E-mailkonto” indtastes e-mailadresse på postkasse i Exchange.  

 I feltet ”E-mailserver” indtastes navn på Exchange-server (den enkelte 

organisations IT-afdeling kender dette navn). 

 Ved hak i feltet ”Hent e-mail” importerer F2 alle e-mails fra den angivne e-

mail-postkasse til enhedspostkassen i F2. Funktionen gør, at postkassen 

hører til enheden (teamet) i stedet for en bestemt person. Dvs. sendes der 

til den fælles e-mailadresse, kommer det ind i ”Enhedens indbakke” i F2, så 

alle i enheden kan se det.  

 

 Ved hak i feltet ”Modtag e-mail eksternt” modtages e-mails i en anden e-

mailklient, og e-mails skal flyttes manuelt til F2 via mappen ”Flyt til F2”. 

Der må ikke være hak i ”Hent e-mail” og ”Modtag e-mail eksternt” på 

samme tid. 

 

Ekstra e-mailadresser rettes ved i dialogen at markere den pågældende e-

mailadresse, der skal rettes, og derefter aktiveres menupunkterne ”Rediger” og 

”Slet” som vist nedenfor. 

Bemærk: Det er en F2 administrator eller brugeradministrator, der kan 
sætte hak i feltet ”Hent e-mail”. 

Bemærk: Ingen andre kommunikationsformer påvirkes af hakket i 

”Modtag e-mail eksternt”. Dvs. chats, forelæggelser og akter, der enten 

er ansvarsfordelt eller sendt internt findes fortsat kun i F2. 
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Figur 3: Rediger ekstra e-mail 

Indførsel af decentral enhedsadministration (for administratorer) 

Det er nu blevet muligt at oprette og administrere enheder decentralt i en 

myndigheds enhedsstruktur i F2. En enhed af typen ”Decentral enhed” fungerer 

som en helt normal enhed, men bliver i modsætningen til almindelige enheder ikke 

synkroniseret med Active Directory (AD).  

Det er en F2 administrator, brugeradministrator eller enhedsadministrator, der 

opretter decentrale enheder. Enhedsadministrator er en ny administratorrolle, der 

er udviklet specielt til håndtering af decentrale enheder og brugere.  

En enhedsadministrator får sin rolle af en F2 administrator eller brugeradministrator 

og har beføjelser til at give eksisterende brugere decentrale roller på udvalgte 

niveauer i organisationen. En enhedsadministrator kan således ikke oprette nye 

brugere.    

En enhedsadministrator kan give følgende roller til eksisterende brugere:  

1) Decentral rolle  

Det er en jobrolle, der giver en bruger adgang til at logge ind og arbejde i en 

decentral enhed.  

2) Decentral læseadgang 

Rollen giver adgang til at fremsøge alle akter, der ellers kun er tilgængelige 

for brugere i en given decentral enhed, hvis disse akter har adgang = 

enhed. Rollen er tilsvarende rollen ”Læseadgang til anden enhed”.  

3) Decentral læse-/skriveadgang  

Rollen giver læse- og skriveadgang til akter, der ellers kun er tilgængelige 

for brugere i en given decentral enhed, hvis disse akter har adgang = enhed 

eller adgang = alle (hvis den ansvarlige enhed er den decentrale enhed). 

Rollen er tilsvarende rollen ”Skrive og læseadgang til anden enhed”. 

Fælles for alle decentrale roller er, at de ikke synkroniseres med AD.  

 

Bemærk: En bruger kan ikke logge ind i F2, hvis vedkommende kun har 

decentrale roller. Det kræver mindst en normal jobrolle for at logge ind i F2.  

Rediger ekstra e-mail 

Slet ekstra e-mail 
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Se enhedslister (dvs. enhedens indbakke, skrivebord og arkiv) for alle de 

enheder, som man har jobroller i 

Det er nu muligt at se enhedslister 

(dvs. enhedens indbakke, skrivebord 

og arkiv) for alle de enheder, som 

man har jobroller i. Det vil sige, at en 

bruger med en jobrolle i flere enheder 

får vist to knuder under ”Enheder” i 

hovedvinduet:  

1) ”Aktuel enhed”: 

Den enhed, som brugeren 

aktuelt er logget ind i. 

2) ”Andre enheder”:  

Alle andre enheder, som 

brugeren har jobroller i, men 

p.t. ikke er logget ind i. De er 

alle samlet under denne knude.   

 
 

Figur 4: Visning af enhedslister 

 

Under hver knude vises ”Indbakke”, 

”Skrivebord” og ”Arkiv” for de 

pågældende enheder som vist i figuren 

til højre.  

En bruger kan således se f.eks. alt 

indkommet materiale i de forskellige 

enhedspostkasser uden først at skulle 

skifte rolle. 

 

Figur 5: Visning af indbakke, skrivebord og 
arkiv i hver enhed 

Knuden ”Andre enheder” 

Knuden ”Aktuel enhed” 

Bemærk: Hvis en bruger kun har jobroller i en enhed, er det kun knuden 

”Aktuel enhed”, der vises.  
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Knuderne kan foldes sammen af flere omgange alt efter visningsbehov. Afhængigt 

af hvordan knuderne foldes sammen, lægges antallet af ulæste akter i brugerens 

enhedsindbakker sammen.  

Se udvalgte eksempler på sammenfoldede knuder nedenfor.  

Se chats i alle enheder, som man har jobrolle i 

Det er muligt at læse chats i alle enheder, som man har jobroller i uanset hvilken 

jobrolle, man er logget ind med. Der skal således ikke skiftes rolle for at læse chats 

i andre enheder end den, som man er logget ind i.  

Set/uset-markeringen for chats sker for brugeren selv, samt for alle de enheder, 

som man har jobroller i.  

 

Figur 6: Sammenfoldede knuder 

Hvis knuderne er foldet fuldstændig sammen, 

vises antallet af ulæste akter for alle enhedslister.  

 

Figur 7: Enhedsknuder 

Enhedsknuderne vises foldet sammen. Antallet af 

ulæste akter lægges sammen.  

 

 

Figur 8: Ulæste akter i de 
forskellige indbakker 

Som maksimum viser F2 til og med 99 ulæste 

akter for hver indbakke. Er der flere end 99 

ulæste akter i en indbakke, vises der som 

standard 99+. 
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Enhedens frist, flag og læst-markering følger nu listens enhed  

Aktkolonner i hovedvinduet f.eks. ”Frist, 

min enheds” og ”Flag, min enheds” 

samt enhedens læst-markering følger 

listens enhed. Dvs. ligegyldigt hvilken 

jobrolle, en bruger er logget ind med, så 

følger kolonnerne ”Frist, min enheds”, 

”Flag, min enheds” og enhedens læst-

markering, listens enhed.  

Det betyder, at en akt, der er markeret 

som læst med rødt haster-flag og frist 

om 14 dage i en enhedsliste godt kan 

fremtræde som ulæst i en anden 

enhedsliste eller med et andet flag 

og/eller anden frist.  

Højrekliksmenuen for akter i 

hovedvinduet har som følge af 

ovenstående ændret sig en smule:  

”Flag (Kvalitet)” erstatter ”Enhedens 

flag” for enheden Kvalitet.  

 

 

 

Figur 9: Sæt ”Flag (enhed)” via 
højrekliksmenuen for akter i hovedvinduet 

Navngivning ved søgninger foretaget i enhedslister 

Laves der søgninger i enhedens indbakke, skrivebord eller arkiv, husker F2 den 

enhedsliste, hvorfra søgningen blev lavet. Navngivning af søgninger i enhedslister 

er derfor altafgørende (navnet på enheden, som man var logget ind i, da søgningen 

blev foretaget). 

Grunden hertil er, at en bruger kan være tilknyttet flere enheder, og F2 ikke 

automatisk viser i hvilken enhedsliste, at søgningen er foretaget. Det gælder både, 

når der laves personlige søgninger, og administrator laver søgninger på 

enhedsniveau.  

Et eksempel:  

Klaus Salomon har flere jobroller og dermed adgang til enhedens indbakke, 

skrivebord og arkiv i flere enheder, herunder enheden HR.  Klaus laver nu en 

søgning i HRs indbakke med søgekriteriet: aktansvarlig = Klaus Salomon.  

Flag (enhed) 
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Klaus gemmer sin søgning, men da F2, som nævnt ovenfor, gemmer hvilken 

enhedsliste, at Klaus stod på, da han lavede søgningen, kan Klaus ikke navngive 

søgningen ”Akter i enhedens indbakke med mig som ansvarlig”. Det er en for 

overordnet navngivning. Klaus gemmer og navngiver i stedet søgningen som ”Akter 

i HRs indbakke med mig som ansvarlig”.  

 

Fælles læst-markering for enhedens indbakke 

Det er nu indført, at læst-markeringer i en 

enhedsliste deles af alle brugere i enheden. 

Det betyder, at markerer en bruger en akt 

som læst/ulæst, så er akten markeret som 

læst/ulæst for alle brugere i den pågældende 

enhed.  

En akt læst-markeres for enheden (samt 

personligt læst-markeres) ved følgende 

handlinger:  

 En akt åbnes i F2 (eller en 

kalenderinvitation åbnes i Outlook). 

 En akt vises i preview i f.eks. 3 sek. 

(Afhængigt af brugerens personlige 

opsætning).  

 En akt markeres som læst/ulæst vha. 

højrekliksmenuen.  

Højrekliksmenuen for akter i hovedvinduet 

har som følge af ovenstående ændret sig, så 

det nu kun er muligt at markere akter som 

læst/ulæst for enheden via 

højrekliksmenuen. 

 

 

Figur 10: Marker akter som ulæst for 
enheden i højrekliksmenuen i 
hovedvinduet 

 

  

Bemærk: Personlige søgninger (f.eks. søgninger i ”Min indbakke”, ”Mit 

skrivebord”, ”Arkivet”) følger den enhed, som brugeren er logget ind i. Det 

gælder i forhold til enhedens flag, frist, læst-markering m.m. 

 

Marker 

som 

ulæst 
for 

enheden 

Bemærk: Det logges, hvem der læst-/ulæst-markerer akter i enhedslisten. 

Oversigten vises ved klik på Historik på fanen ”Avanceret” i aktvinduet. 
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Hurtigt rolleskift (licensbetinget) 

 

Der er indført en ”hurtigt 

rolleskift”-funktion gennem 

oprettelse af bruger-

identifikation øverst i højre 

hjørne i F2s hoved-, akt- og 

sagsvindue. 

Af identifikationen fremgår det, 

hvem brugeren er og den 

aktuelle enhed, som brugeren er 

logget ind i. (I eksemplet til 

højre er det brugeren Klaus 

Salomon (HR)). 

 

 

Figur 11: Brugeridentifikation 

Skal en bruger foretage et hurtigt 

rolleskift, klikkes der på identifikationen. 

En pop-up med rolleinformation (enhed 

og rolle) åbner, og der klikkes på Skift 

rolle.   
  

Figur 12: Skift rolle 

En ny dialog åbner, og brugeren får et overblik over de jobroller, som der kan 

skiftes imellem. Den ønskede jobrolle markeres, og der klikkes på Skift rolle. 

Dermed foretages rolleskiftet.  

Brugeridentifikation 
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Figur 13: Vælg jobrolle 

 

Er der åbne akter og/eller sager ved rolleskiftet, spørger F2, om brugeren vil 

gemme eller fortryde evt. ændringer til samtlige akter og/eller sager.  

Ikke gemte rettelser skal således gemmes eller fortrydes på en gang, før rolleskiftet 

kan gennemføres.  

 

Figur 14: Gem eller fortryd alle ændringer 

  

Bemærk: Hvis en bruger ikke har jobroller i flere enheder, er det ikke muligt at 

foretage et rolleskift. 

 

Skift jobrolle 
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Forslag til rolleskift (rolleskiftshjælp) (licensbetinget) 

Der er indført forslag til rolleskift i hoved-, akt- og sagsvinduet (rolleskiftshjælp).  

I hovedvinduet anbefaler rolleskiftshjælpen en bruger at skifte rolle, når brugeren 

står på en enhedsliste, der er forskellig fra den enhed, som brugeren er logget ind 

i. 

Dvs. når en bruger f.eks. sætter et enhedsflag på en akt placeret i en enhed, som 

brugeren ikke selv er logget ind i, giver F2 brugeren mulighed for at skifte rolle til 

den pågældende enhed. Derudover får menugruppen for enhedens styring gråt 

overlay som vist nedenfor.  

 

Figur 15: Rolleskiftshjælp i hovedvinduet 

Klikkes der på Ja i menugruppen for enhedens styring, åbner en dialog, hvor F2 

anbefaler den rolle, som brugeren i stedet skal skifte til. Rolleskiftet bekræftes ved 

at klikke på Ja, og enhedens flag kan sættes på akten.  

Klikkes der på Nej, fortsætter brugeren med at arbejde i sin nuværende rolle, og 

der kan kun sættes et enhedsflag på akten for den aktuelle enhed. 

 

Menugruppen til enhedsstyring får gråt overlay, hvor det er 
muligt at skifte rolle 

Højrekliksmenuen giver mulighed 
for rolleskift 
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Figur 16: Dialog til rolleskiftshjælp 

I akt- og sagsvinduet anbefaler F2 en bruger at skifte rolle, hvis brugeren er logget 

ind i en enhed, der ikke matcher den ansvarlige enhed for akten eller sagen, men 

har en rolle i aktens eller sagens ansvarlige enhed. F2 anbefaler i så fald rolleskift 

ved følgende handlinger:  

 Ret akt. 

 Ret sag.  

 Svar akt. 

Brugeren kan skifte rolle i dialogen, der åbner, når en af ovenstående handlinger 

udføres, ligesom menugruppen til enhedens styring får et gråt overlay som i 

hovedvinduet.  

Figur 17: Rolleskiftshjælp i aktvinduet 

 

  

Bemærk: Hvis en bruger ikke har jobroller i flere enheder, er det ikke muligt at 

foretage et rolleskift, og dermed får man heller ingen rolleskiftshjælp. 

 

Menugruppen til enhedsstyring får gråt overlay, hvor 

det er muligt at skifte rolle 
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F2 cPort LIS Bestilling (tilkøbsmodul)  

Det er nu muligt at trække statistik på interne, koncern- og eksterne bestillinger i 

cPort. Der kan eksempelvis trækkes statistik på gennemsnitlig fristoverholdelse pr. 

enhed, og hvordan enhedens bestillinger vurderes. For yderligere information 

henvises der til brugermanualen F2 cPort LIS Bestilling. 

F2 Desktop 

Standardbrugeropsætninger 

Det er nu muligt at definere, oprette og anvende et antal standardbruger-

opsætninger, der kan hentes af brugere selv eller tildeles til udvalgte brugere og 

rolletyper. Det er en F2 administrator eller brugeradministrator, der opretter, 

administrerer og tildeler brugeropsætninger til andre brugere.  

Det er også en F2 administrator eller brugeradministrator, der knytter specifikke 

rolletyper til brugeropsætninger, så nye brugere automatisk får den opsætning, der 

svarer til deres rolle, mens eksisterende brugere bevarer deres egen opsætning. 

Der kan på den måde laves brugeropsætninger, der differentierer sig fra rolle til 

rolle.  

Hvis en bruger har flere roller, er det rollens prioritering, der er afgørende for 

hvilken brugeropsætning, som den enkelte bruger tildeles.  

Med standardbrugeropsætninger er det således muligt at genbruge forskellige 

brugeropsætninger på kryds og tværs i organisationen. 

Administration af standardbrugeropsætninger 

Det er en F2 administrator eller brugeradministrator, der tilføjer, redigerer, 

opdaterer, tildeler og/eller sletter standardbrugeropsætninger. Dette gøres ved at 

klikke på Brugeropsætninger på fanen ”Indstillinger” i F2s hovedvindue.  

 

Figur 18: Menupunktet "Brugeropsætninger" 

En dialog åbner, og på fanen ”Administrer brugeropsætninger” vedligeholder 

administrator standardbrugeropsætningerne. 
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Figur 19: Administrer brugeropsætninger 

Ved klik på Ny brugeropsætning tilføjes en ny brugeropsætning til listen over 

standardbrugeropsætninger. 

 

Figur 20: Opret ny brugeropsætning 

Der angives: 

 Navn på brugeropsætningen.  

 Navn på den bruger, hvis 

brugeropsætning skal gøres til 

standardbrugeropsætning. 

 Der sættes hak i feltet ”Aktiv”, så 

brugeropsætningen kan vælges 

som standardbrugeropsætning.  

Der afsluttes med klik på OK, og brugeropsætningen lægger sig dermed i listen 

over standardbrugeropsætninger, som enten kan tildeles til eller hentes af andre 

brugere. 

 

Figur 21: Standardbrugeropsætning 

Dialogen ”Brugeropsætninger” som administrator anvender til at administrere og 

tildele udvalgte standardopsætninger til brugere eller rolletyper består af tre faner 

”Brugeropsætninger”, ”Administrer brugeropsætninger” og ”Nye brugere”.  

Fanen ”Brugeropsætninger” er en fane, som alle brugere har adgang til og 

beskrives i afsnittet Hent standardbrugeropsætninger, mens fanen ”Nye brugere” 

beskrives i afsnittet Tilknyt rolletyper til standardbrugeropsætninger.  

Nedenfor beskrives menupunkterne på fanen ”Administrer brugeropsætninger”.  

Fanen ”Administrer brugeropsætninger” 

Bemærk: Menupunkterne på båndene i dialogen aktiveres først, når en 

standardbrugeropsætning markeres i listen.   
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Funktion Formål 

 

Tilføjer en ny brugeropsætning til listen over 

standardbrugeropsætninger. 

 
Redigerer den markerede standardbrugeropsætning. 

 
Sletter den markerede standardbrugeropsætning i listen 

permanent.  

 

Viser detaljer om den markerede standardbrugeropsætning.   

Der føres log over hvem, der bl.a. henter og tildeler 

standardbruger-opsætninger. Dette gemmes i databasen.  

 

 

Henter brugerens seneste opsætning og opdaterer dermed den 

markerede standardbrugeropsætning. 

 

 

Tildeler den markerede standardbrugeropsætning til udvalgte 

brugere eller rolletyper.  

 

Tildel brugeropsætning  

Det er muligt at tildele en standardbrugeropsætning til udvalgte brugere eller 

rolletyper.  

 

Figur 22: Tildel standardbrugeropsætning til brugere eller rolletype 

Forskellen på ”Tildel til brugere” og ”Tildel til rolletype” er, at ”Tildel til brugere” 

anvendes til at tildele standardbrugeropsætninger til brugere, enheder, 

distributionslister og/eller teams.  

”Tildel til rolletype” derimod anvendes til at tildele en standardbrugeropsætning til 

brugere med en bestemt rolletype f.eks. en bruger med rollen ”Teknisk 

administrator” enten i en specifik enhed, distributionsliste og/eller team eller til alle 

brugere med den givne rolletype.  

Tildel 

standardbruger-

opsætning til bruger 

Tildel 

standardbruger-

opsætning til 
rolletype 
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Nedenfor beskrives, hvordan en administrator tildeler en standardbrugeropsætning 

til en bruger.  

Når en given brugeropsætning skal tildeles til andre brugere, klikkes der på Tildel 

brugeropsætning på fanen ”Administrer brugeropsætninger” efter, at den 

pågældende standardbrugeropsætning er markeret på listen i dialogen 

”Brugeropsætninger”.  

En ny dialog åbner, og de brugere, enheder, distributionslister og/eller teams, som 

skal tildeles standardbrugeropsætningen, tilføjes og der klikkes på Fortsæt.  

 

Figur 23: Tildel brugeropsætning 

Det er muligt at skrive en meddelelse til de brugere, der blev tilføjet i dialogen, 

men det er intet krav. Der afsluttes med klik på Tildel. 

 

Figur 24: Meddelelse til udvalgte brugere 

Den valgte brugeropsætning er dermed tildelt den/de pågældende brugere, hvilket 

også markeres med visning af et grønt bånd med teksten ”Brugeropsætningen blev 

tildelt til XX brugere”, som vist nedenfor. Dialogen lukkes ved klik på Luk. 
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Figur 25: Luk dialog efter tildeling af brugeropsætning 

Når brugere tildeles ny standardbrugeropsætning, modtager de automatisk en akt i 

deres indbakke.  

Af akten fremgår det, at:  

 Brugerens eksisterende opsætning er blevet opdateret med en 

standardbrugeropsætning.   

 Tidspunkt og dato for opdateringen.  

 Evt. meddelelse fra administrator.  

 

Figur 26: Akt med besked om tildeling af ny brugeropsætning 

Hvis en bruger er logget på 

og forsøger at ændre i sin 

opsætning, mens en 

administrator er ved at 

tildele en specifik 

standardbrugeropsætning til 

brugeren, advares brugeren 

af F2 om, at brugeren er i 

gang med at overskrive den  

 

Figur 27: Ved overskrivning af tildelte 
standardbrugeropsætninger 

Bemærk: Det anbefales, at brugere genstarter deres F2 for at være sikker på, 
at den tildelte standardbrugeropsætning aktiveres.  
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tildelte standardbrugeropsætning med sin egen opsætning. Nyligt tildelte 

brugeropsætninger slår først igennem, når F2 genstartes. 

Der klikkes på Ja for at overskrive de tildelte standardbrugeropsætninger eller 

klikkes på Nej, hent seneste for at hente de seneste tildelte 

standardbrugeropsætninger.  

Knyt rolletype til standardbrugeropsætning 

Administrator kan knytte en standardbrugeropsætning til en rolletype, så nye 

brugere automatisk får den standardbrugeropsætning, der er tilknyttet til deres 

specifikke rolletype. 

Dvs. en bruger med en rolle af typen ”Kontorchef” kan have en helt anden 

brugeropsætning end en bruger med en rolle af typen ”Sagsbehandler”. På den 

måde kan tilknytninger mellem standardbrugeropsætninger og rolletyper anvendes 

til at sikre en fornuftig opsætning i forbindelse med implementering eller den 

løbende drift. 

Når en standardbrugeropsætning skal knyttes til en specifik rolletype, klikkes der 

på fanen Nye brugere og herefter på menupunktet Knyt rolletype til 

brugeropsætning. 

En dialog åbner, og i denne dialog vælges der hvilken rolletype, der skal knyttes 

sammen med hvilken standardbrugeropsætning.  

 

Figur 28: Knyt brugeropsætning til rolletype 

Der afsluttes med klik på OK. Den valgte standardbrugeropsætning er dermed 

tilknyttet til rolletypen.  
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Regelsæt for standardbrugeropsætninger:  

 Standardbrugeropsætninger gælder først og fremmest for nye brugere. 

Eksisterende brugere der får tilknyttet en standardbrugeropsætning til deres 

rolletype (jobrolle) påvirkes ikke. 

 Får en ny bruger en rolletype, hvortil der er tilknyttet en 

standardbrugeropsætning, tildeles brugeren automatisk denne opsætning. 

 Får en ny bruger flere rolletyper, hvor der er tilknyttet en 

standardbrugeropsætning til hver enkelt rolletype, får brugeren automatisk 

tildelt den standardbrugeropsætning, som har den højest prioriterede 

rolletype. Dette er uafhængigt af hvilken rolle, som brugeren logger ind 

med. 

 Uafhængigt af hvilken standardbrugeropsætning en bruger tildeles, kan 

brugeren til enhver tid ændre denne opsætning. 

Nedenfor beskrives menupunkterne på fanen ”Nye brugere”.  

 

Funktion Formål 

 

Gemmer ændringer og/eller rolletypers tilknytning til 

standardbrugeropsætninger. 

 

Knytter standardbrugeropsætning sammen med rolletype, så en 

specifik standardopsætning gives til en specifik rolletype, når nye 

brugere med denne rolletype oprettes.  

 
Sletter den markerede tilknytning mellem 

standardbrugeropsætning og rolletype således, at brugere der får 

tildelt den specifikke rolle ikke længere automatisk får den 

dertilhørende standardbrugeropsætning.  

 

Rykker op og ned på rolletyperne i listen, så de dermed prioriteres i 

forhold til hinanden. Rækkefølgen er afgørende for hvilken 

standardbrugeropsætning en ny bruger med flere roller tildeles. 

Den rolletype, der ligger øverst, er altid den højst prioriterede.  

Hent standardbrugeropsætninger 

Som tidligere nævnt kan brugere selv hente udvalgte standardbrugeropsætninger 

ved at klikke på Brugeropsætninger på fanen ”Indstillinger” i F2s hovedvindue. 

Dialogen, der åbner, er den samme, som den en administrator anvender, men for 

en standardbruger ser dialogen en smule anderledes ud. For standardbrugere 

består dialogen kun af en fane med menupunktet ”Anvend denne 

brugeropsætning”.  

Bemærk: Menupunkterne på båndet aktiveres først, når en 
standardbrugeropsætning markeres i listen.   
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Figur 29: Hent standardbrugeropsætning 

For at hente en standardbrugeropsætning markeres en opsætning i listen, som er 

oprettet af en F2 administrator. Derefter klikkes der på Anvend denne 

brugeropsætning, og brugerens eksisterende brugeropsætning overskrives 

dermed med den valgte standardbrugeropsætning. Det markeres også i dialogen 

med visning af et grønt bånd med teksten ”Du anvender nu brugeropsætningen 

”XX” som vist nedenfor.   

 

Figur 30: Anvend denne brugeropsætning 

Ens skriveadgang til akter og sager 

Skriveadgang til sagers metadata er nu ændret, så skriveadgang til akters og 

sagers metadata er identisk. Det betyder, at skriveadgang til sager nu er 

uafhængig af den rolle, som brugeren er logget ind med.  

Det vil sige, at en bruger med flere jobroller ikke længere behøver at logge ind i 

enheden for at få skriveadgang til sagen, men har det automatisk gennem sine 

jobroller. 

Ændr partstyper som forretningsadministrator 

Partstyper varetages ikke længere af brugere med en rolle som 

”Brugeradministrator”. I stedet tilføjes, aktiveres og deaktiveres partstyper nu af 

brugere med en rolle som ”Forretningsadministrator”.  
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Optimeringer af tilkøbsmoduler 

Nedenfor gives en detaljeret beskrivelse af de optimeringer, der er lavet til flere af 

F2s tilkøbsmoduler med version 5.1. 

F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling  

Nye ikoner til F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling  

Der er indført nye ikoner til F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling. Nedenfor ses en 

komplet ikonoversigt over de anvendte funktioner i F2 Bestilling inkl. ekstern 

bestilling.  

Ikon Funktion 

 
Opret ny bestilling. 

 
Bestilling uden frist.  

 

Bestilling med mere end syv dage til 

frist. 

 

Bestilling med mindre end syv dage til 

frist. 

 
Bestilling med overskredet frist. 

 
*Ændringer til bestilling uden frist. 

 

*Ændringer til bestilling med mere end 

syv dage til frist.  

 

*Ændringer til bestilling med mindre 

end syv dage til frist.  

 

*Ændringer til bestilling med 

overskredet frist. 

 
Udført bestilling. 

 
Annulleret bestilling.  
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Ikon Funktion 

 
Afsluttet bestilling. 

*Ændringer til f.eks. frist, type og beskrivelse på bestillingen efter afsendelse.  

F2 Flettemodul 

Ingen forskel på store og små bogstaver i konfigurerbare flettefelter 

Konfigurerbare flettekoder skelner ikke længere mellem store og små bogstaver 

ved dokumentfletning. Dvs. at $dossier_letterdate.date(“MM-dd-yyyy”)$ og 

$dossier_letterdate.DATE(“MM-dd-yyyy”)$ nu fortolkes ens.  

 

F2 Forelæggelse  

Nye ikoner til F2 Forelæggelse 

Der er indført nye ikoner til F2 Forelæggelse. Nedenfor ses en komplet ikonoversigt 

over de anvendte funktioner i F2 Forelæggelse. 

Ikon Funktion 

 
Opret ny forelæggelse. 

 
Igangværende forelæggelse. 

 

Forelæggelse betinget godkendt og 

returneret til sagsbehandler. Godkendelse 

af forelæggelse genoptages på niveauet 

efter nuværende godkender.  

 

Forelæggelse returneret til sagsbehandler. 

Skal efterfølgende godkendes på alle 

niveauer.  

 
Endeligt godkendt forelæggelse. 

Bemærk: Parametre til flettefunktioner (i dette tilfælde MM-dd-yyyy) skelner 
stadig på store og små bogstaver. 
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F2 Godkendelser  

Nye ikoner til F2 Godkendelser 

Der er indført nye ikoner til F2 Godkendelser. Nedenfor ses en komplet ikonoversigt 

over de anvendte funktioner i F2 Godkendelser. 

 

Ikon  Funktion 

 
Opret ny godkendelse. 

 
Godkendelse. 

 

Igangværende godkendelse med mere end 

syv dage til frist. 

 

Igangværende godkendelse med mindre 

end syv dage til frist. 

 

Igangværende godkendelse med 

overskredet frist. 

 
Returneret godkendelse uden frist. 

 

Returneret godkendelse med mere end syv 

dage til frist. 

 

Returneret godkendelse med mindre end 

syv dage til frist. 

 

Returneret godkendelse med overskredet 

frist. 

 
Annuller godkendelse. 

 
Endeligt godkendt godkendelse. 
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F2 Touch  

Bedre ydeevne ved dårligt signal samt layoutmæssige optimeringer 

 

Der er indført layoutmæssige 

optimeringer til F2 Touch herunder ny 

skrifttype. 

Desuden er der foretaget netværks- 

optimeringer for at forbedre 

brugeroplevelsen ved dårlig eller ingen 

forbindelse.  

 

 

 

 

 
 

Figur 31: F2 Touch 

Opret sager direkte fra F2 Touch 

Det er nu muligt at oprette en ny sag fra F2 Touch. Det betyder, at brugeren kan 

vælge at knytte en given akt til en ny sag i stedet for som før kun at kunne knytte 

akten til en eksisterende sag.  

 

Figur 32: Tilføj sag til akt 

 

Figur 33: Nyoprettede sag 
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Afhængigt af den enkelte organisations F2-konfiguration, spørger F2 Touch i 

forbindelse med sagstilknytningen, hvilken journal-/emneplan, handlingsfacet, 

kassationskode, emneord og/eller sagsforløb, der skal knyttes til den pågældende 

sag.  

Ved klik på Vis detaljer på en akt, der 

er tilknyttet til en sag, vises således 

sagsansvarlig, journal-/emneplan, 

handlingsfacet og kassationskode. 

 

 

Figur 34: Visning ved klik på Vis 
detaljer 

Sæt enhedens og personlig frist fra F2 Touch 

Det er nu muligt at angive og opdatere 

en personlig frist eller en frist på 

enhedsniveau på en akt fra F2 Touch.  

Disse felter aktiverer en datovælger. 

Ønsker man at fjerne fristen, skal man 

slette datoen med tastaturet. 

 

Figur 35: Sæt enhedsfrist 
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Nye ikoner til bestillinger i F2 Touch 

Der er indført nye ikoner til F2 Bestilling inkl. ekstern bestilling i F2 Touch. 

Nedenfor ses en komplet ikonoversigt over de anvendte funktioner i F2 Bestilling 

inkl. ekstern bestilling.  

Ikon Funktion 

 
Bestilling uden frist.  

 

Bestilling med mere end syv dage til 

frist. 

 

Bestilling med mindre end syv dage til 

frist. 

 
Bestilling med overskredet frist. 

 
*Ændringer til bestilling uden frist. 

 

*Ændringer til bestilling med mere end 

syv dage til frist.  

 

*Ændringer til bestilling med mindre 

end syv dage til frist.  

 

*Ændringer til bestilling med 

overskredet frist. 

 
Udført bestilling. 

 
Annulleret bestilling.  

 
Afsluttet bestilling. 

*Ændringer til f.eks. frist, type og beskrivelse på bestillingen efter afsendelse.  
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Nye ikoner til forelæggelser i F2 Touch 

Der er indført nye ikoner til F2 Forelæggelse i F2 Touch. Nedenfor ses en 

ikonoversigt over de anvendte funktioner i F2 Forelæggelse. 

Ikon Funktion 

 
Igangværende forelæggelse. 

 

Forelæggelse betinget godkendt og 

returneret til sagsbehandler. Godkendelse 

af forelæggelse genoptages på niveauet 

efter nuværende godkender. 

 

Forelæggelse returneret til sagsbehandler. 

Skal efterfølgende godkendes på alle 

niveauer. 

 
Endeligt godkendt forelæggelse. 

Nye ikoner til godkendelser i F2 Touch 

Der er indført nye ikoner til F2 Godkendelser i F2 Touch. Nedenfor ses en 

ikonoversigt over de anvendte funktioner i F2 Godkendelser. 

Ikon  Funktion 

 
Godkendelse. 

 

Igangværende godkendelse med mere end 

syv dage til frist. 

 

Igangværende godkendelse med mindre 

end syv dage til frist. 

 

Igangværende godkendelse med 

overskredet frist. 

 
Returneret godkendelse uden frist. 

 

Returneret godkendelse med mere end syv 

dage til frist. 

 

Returneret godkendelse med mindre end 

syv dage til frist. 
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Ikon  Funktion 

 

Returneret godkendelse med overskredet 

frist. 

 
Annulleret godkendelse. 

 
Endeligt godkendt godkendelse. 

 


