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Nyheder i F2 

Kære F2 bruger.  

Velkommen til version 5.2 af cBrain F2.  

Denne version byder blandt andet på følgende nye og interessante funktioner:  

 F2 Godkendelser version 2.0 (tilkøbsmodul):  

o Nyt layout, hvor akt- og godkendelsesinformationer samt 

handlingsmuligheder vises samlet i aktvinduet 

o Indførsel af et egentligt godkendelsesdokument som forside 

(tilsvarende den gamle forlæggelsesforside) 

o Mulighed for overtagelse af igangværende godkendelser  

o Indførsel af en række andre optimeringer baseret på input fra 

cBrains kunder 

 Brugerindstillinger version 2.0  

o Flere og bedre muligheder for at lave standardopsætninger af 

bruger- og kolonneindstillinger, som kan tildeles eller hentes af 

brugere 

 Offline-funktion i F2 Touch 

o Indførsel af ny teknologi, der forbedrer offline funktionalitet og 

caching (dvs. lagring af data lokalt på telefonen) væsentligt 

 Tilgå og søg i partsregistret fra hovedvinduet 

 Indførsel af søgefaner i hovedvinduet, der giver mulighed for at have 

flere søgninger åbne samtidig 

 F2 Relaterede søgninger, nyt modul 

o Mulighed for at søge fra parter mod akter/sager og fra 

sager/akter mod parter vha. højreklik i hoved-, akt- og 

sagsvinduet samt akt- og sagspreview 

 Værktøjslinjen ”Hurtig adgang” 

o Tilføj menupunkter fra akt-, sags- og hovedvinduets bånd til 

værktøjslinjen ”Hurtig adgang” i de pågældende vinduer   

 Se involverede parter på akter og sager i hoved-, akt- og sagsvinduet 

samt i akt- og sagspreview 

 Sagstilknytning som sagshjælp 

o Mulighed for at opsætte sagshjælpen til at anbefale et 

sagsnummer, hvis en akt er markeret som journaliseret 

 Bedre muligheder for i én arbejdsgang at vedhæfte flere dokumenter 

og akter til en akt 

 Optimeringer af hoved-, akt- og sagsvinduets bånd, herunder nye 

menupunkter for ”Aktvisning” og ”Send sikkert” 

 Mulighed for at sætte ”Ikke til stede” for andre brugere med et på 

vegne af-privilegium 
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 F2 Bestilling inkl. Koncern- og Ekstern bestilling 

o Mulighed for at afsende bestillinger uden at skulle notificeres om 

udførsel 

o Indførsel af nyt felt for intern frist 

o Mulighed for cc- og xbc-modtagere på en svarakt til en ekstern 

bestilling 

o Vælg svarakt oprettet som godkendelse på en ekstern bestilling 

Den efterfølgende del af dette dokument er opdelt i: 

1. Ny funktionalitet i F2 Desktop-klienten og udvalgte tilkøbsmoduler 

siden version 5.1 

2. Appendiks med en detaljeret beskrivelse af generelle optimeringer i F2 

Desktop-klienten og tilkøbsmoduler 

God fornøjelse. 
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F2 Godkendelser version 2.0 (tilkøbsmodul) 

F2 Godkendelser har i forbindelse med version 5.2 fået nyt layout. En væsentlig 

ændring er, at godkendelsen er samlet på én side, hvor der er godkendelsesforløb 

og der kan være vedhæftede dokumenter, bemærkninger m.m.  

Det er således muligt at se de væsentligste godkendelsesinformationer og 

handlingsmuligheder inde på selve godkendelsesakten. Det betyder, at en bruger 

ikke skal skifte til fanen ”Godkendelse” for at behandle og se status på en 

godkendelse.  

Godkendelsens nye layout gør det desuden muligt at lave godkendelseshandlinger 

og dokumentændringer samtidigt.  

 

Figur 1: Overblik over godkendelsestrin og -handlinger på selve akten 

  

Godkendelsens 

handlingsmuligheder  Godkendelsesdokument, der erstatter feltet 

”Beskrivelse” 
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Der er derudover indført visuelle optimeringer af:  

 

 Dialogerne ”Ny 

godkendelse” og ”Ret 

godkendelsesforløb”  

 

 

Figur 2: Dialogen "Ret godkendelsesforløb" 

 

 Den tidligere drop down-

menu med returnerings-

muligheder er blevet 

erstattet af knapper i 

stedet, som vist på 

skærmbilledet til højre.  

Knapperne skal sikre en 

bedre understøttelse af de 

returneringsmuligheder, 

som en godkender kan 

anvende, når en 

godkendelse skal 

returneres og 

genoptages. 

 

 

Figur 3: Knapper til returnering og 
genoptagelse af godkendelse 

  

Godkendelsesforløbet 

startes forfra og skal 
igennem alle 
godkendelsestrin igen  

Godkendelses-

forløbet 

genoptages efter 
den aktuelles 
godkenders trin 

De 
godkendelses-

trin der går 

forud for den 

aktuelle 
godkenders 

eget trin 

springes over 

og den 

aktuelle 
godkender 

modtager 

godkendelsen 

igen  
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F2 Godkendelser version 2.0 byder også på en række funktionelle forbedringer, 

som gennemgås nedenfor. 

Godkendelsesdokument 

Der er indført et såkaldt godkendelsesdokument, der erstatter det tidligere felt 

”Beskrivelse” og nu giver mulighed for formatering af teksten, ligesom man kender 

fra ”Aktdokumentet”. Godkendelsesdokumentet kan indeholde information til 

forsiden (tilsvarende den gamle forlæggelsesforside). Se skærmbillede nedenfor. 

En administrator kan efter behov oprette en præudfyldt skabelon til et 

godkendelsesdokument, som kan lægges ind som en del af en 

godkendelsesskabelon.  

Skabeloner til godkendelsesdokumenter lægges ind og vedligeholdes via 

menupunktet ”Server stifinder” på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet. 

Skabelonindhold oprettes i forbindelse med opsætning af F2 ved installation eller 

opgradering. Oprettelsen sker i dialog med cBrain.  

 

Figur 4: Eksempel på godkendelsesdokument 

 

  

Godkendelsesdokument 

Bemærk: Brugere kan ændre i den enkelte godkendelses 
godkendelsesdokument, hvis de har ”Skriveadgang til dokumenter” på akten. 
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Sendes akten med godkendelsen til en ekstern modtager, sendes 

godkendelsesdokumentet og godkendelsesinformationerne ikke med. 

Godkendelsesdokumentet og godkendelsesinformationerne kan derimod anvendes 

på første side i den PDF-generering, der sker ved klik på Eksporter som PDF eller 

Dan akt som PDF.  

 

 

Figur 5: Visning af godkendelsesdokument ved PDF-generering 
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Notifikation på godkendelsestrin 

Der er indført mulighed for, at godkendere på et godkendelsestrin bliver notificeret 

ved returnering eller ved alle efterfølgende godkendelseshandlinger. Valget 

foretages i forbindelse med oprettelse af godkendelse. 

 

 

Figur 6: Notifikation af godkendere på godkendelsestrin 

Overtag godkendelse 

Der er indført mulighed for, at også brugere, som ikke er deltagere i selve 

godkendelsen, kan overtage en given godkendelse f.eks. i tilfælde af sygdom eller 

ferie. Det forudsætter dog, at denne bruger har skriveadgang til akten.  

 

Figur 7: Menupunktet "Overtag godkendelse" 

Det er således muligt at overtage en godkendelse og erstatte/fjerne brugere på 

enkelte godkendelsestrin, selvom de allerede har modtaget godkendelsen. Sker 

det, oprettes der automatisk en note på akten, der beskriver de ændringer, der er 

foretaget og de berørte parter (dvs. den ansvarlige for godkendelsen samt de 

godkendere, der er tilføjet og/eller fjernet notificeres via noten i deres indbakke). 

Vælg om godkenderen skal notificeres ved returnering eller alle 

efterfølgende godkendelseshandlinger, når godkendelsen oprettes 

Menupunktet ”Overtag godkendelse” 
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Figur 8: Note med automatisk genereret besked på akten 

Handlingslog 

Der er indført en handlingslog, der linje for linje beskriver hver 

godkendelseshandling og dermed giver overblik over alle godkendelseshandlinger 

og ændringer på godkendelsen. 

 

Figur 9: Handlingslog på godkendelse 
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Indførsel af en ”Placering” kolonne 

Der er introduceret en ny kolonne ”Placering” i hovedvinduet, der beskriver 

godkendelsens aktuelle placering. 

 

Figur 10: Kolonnen "Placering" 

Søg efter godkendelsestilstand 

Der kan nu søges på hvilken tilstand en given godkendelse har via metadatafelterne 

"Returneret", "Godkendt og "Betinget godkendt".  

Klik på pil ned ved feltet ”Vis søgefelter”, klik på Godkendelsesforløb i drop 

down-menuen og søgegruppen ”Godkendelsesforløb” åbner”.  

Vælg søgefeltet ”Tilstand” og klik på pil ned i feltet. Vælg herefter, om der skal søges 

efter godkendelser, der er returneret, godkendt eller betinget godkendt. Klik på 

forstørrelsesglasset for at fremsøge godkendelserne. 

 

Figur 11: Søg på godkendelsestilstand 

Ny konfigurationsmulighed 

Det er nu muligt at konfigurere, om godkendere skal miste skriveadgang til akten 

efter følgende godkendelseshandlinger: 

1) Godkend 

2) Returner 

3) Genoptag  

4) Når godkendelsen er endeligt godkendt 

Konfigurationen sættes op på organisationsniveau af cBrain.  

Kolonnen ”Placering” 

Vælg hvilken godkendelsestilstand, der 
skal søges efter 

Søgegruppen ”Godkendelsesforløb” Søg 
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For en detaljeret beskrivelse af F2 Godkendelser version 2.0 henvises der til F2 

Godkendelser – Brugermanual 5.2. 

Brugerindstillinger version 2.0 

Der er kommet flere og bedre muligheder for at lave standardopsætninger af 

bruger- og kolonneindstillinger. 

Det er således muligt at tildele en delmængde af en 

brugeropsætning/kolonneindstilling ved oprettelse/redigering af en 

brugerindstilling. Dette beskrives nærmere nedenfor.  

Gør delmængde af brugeropsætning tilgængelig 

Klik på Brugerindstillinger på fanen 

”Indstillinger” og klik på Ny 

brugerindstilling for at oprette en ny 

brugerindstilling. 

Herefter åbner dialogen vist til højre: 

 Angiv navn på den nye 

brugeropsætning 

 Angiv navn på den bruger, hvis 

brugeropsætning skal gøres til 

standardbrugeropsætning 

 Vælg typen 

”Brugeropsætninger” 

 Sæt hak i feltet ”Synlig”, så 

brugeropsætningen kan 

vælges som 

standardbrugeropsætning 

 

 

 

Figur 12: Vælg opsætningstype 

 

Dernæst klikkes der på Næste. Herefter 

åbner dialogen ”Opsætning”.  

I dialogen ”Opsætning” til- og fravælges 

de opsætninger, som skal være med i 

den nye brugerindstilling (se 

skærmbillede på næste side).  

Klik på slideren for hhv. at til- og 

fravælge en eller flere valgte 

opsætninger i dialogen. 

 

 

 

Figur 13: Slider slået hhv. til og fra 

Er slideren blå, er opsætningen tilvalgt. Er den hvid, er opsætningen fravalgt og 

medtages ikke i den nye brugerindstilling.  

Vælg type 

Slider slået til 

Slider slået fra 



 

Side 12 af 48 

 

Figur 14: Dialogen ”Opsætning” med ”slidere” 

Klik på OK for at gemme opsætningerne til brugerindstillingen. Brugerindstillingen 

ligger sig herefter i listen over tilgængelige brugerindstillinger.  

Brugerindstillingerne kan stadig hentes af brugere selv eller tildeles udvalgte 

brugere og rolletyper af en administrator. For yderligere information herom læs F2 

Desktop – Brugermanual eller F2 Administratorhåndbogen.  

 

Det er muligt at ændre gemte brugeropsætninger (værdierne) direkte ved at 

markere den pågældende brugerindstilling i oversigten over brugerindstillinger og 

klikke på Rediger som vist nedenfor.  

 

Figur 15: Rediger eksisterende brugeropsætninger 

  

Bemærk: Tildeles eller hentes nye brugerindstillinger, slår disse først igennem 

ved genstart af F2. De tildelte brugerindstillinger vil således overskrive 
eventuelle selvudførte ændringer i brugeropsætningen.  
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Valg af kolonner som brugerindstilling 

Det er nu muligt at vælge kolonneindstillinger som brugerindstillinger. 

Fremgangsmåden er i og for sig den samme som ved brugeropsætninger, når en ny 

brugerindstilling skal oprettes eller redigeres.  

Klik på Brugerindstillinger på fanen 

”Indstillinger” og klik på Ny 

brugerindstilling for at oprette en ny 

brugerindstilling. 

Herefter åbner dialogen vist til højre: 

 Angiv navn på den nye 

brugerindstilling 

 Angiv navn på den bruger, hvis 

brugeropsætning skal gøres til 

standardbrugerindstilling 

 Vælg typen 

”Kolonneindstillinger” 

 Sæt hak i feltet ”Synlig”, så 

brugerindstillingen kan vælges 

som standardbrugeropsætning 

 

 

Figur 16: Vælg opsætningstype 

Klik på Næste og dialogen ”Vælg 

kolonneindstillinger” åbner. Her vælges hvilke 

lister, foldere m.m., der skal gemmes som 

kolonneindstillinger.  

Det er kun de kolonner, der er gemt af den 

bruger, hvis brugeropsætning, der skal gøres 

til standardbrugeropsætning, der vil være 

aktive. Dvs. de kolonner, der f.eks. er valgt 

for ”Min indbakke”.  

Samtidig medtages alle visningstyper. Dvs. 

”Vis akter”, ”Vis sager”, ”Vis dokumenter” og 

”Vis bestillinger”. Det betyder, at hvis den 

bruger hvis brugeropsætning, der skal gøres 

til standardbrugeropsætning, ikke har valgt 

kolonneindstillinger for f.eks. ”Vis 

dokumenter” og ”Vis bestillinger”, så vil den 

nye bruger heller ikke have det. Det skyldes, 

at den nye brugerindstilling vil matche den 

valgte brugeropsætning. 

 

 

Figur 17: Dialogen ”Vælg 
kolonneindstillinger” 

 

Vælg type af 

brugeropsætning 

Bemærk: Det er ikke muligt at tildele/hente kolonner enkeltvis. Det er alle 
kolonner i en tilhørende liste, der tildeles/hentes. 
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Der afsluttes med klik på OK og kolonneindstillingerne lægger sig i listen over 

tilgængelige ”Brugerindstillinger”.  

Brugerindstillingerne kan stadig hentes af brugere selv eller tildeles udvalgte 

brugere og rolletyper af en administrator. For yderligere information herom læs F2 

Desktop – Brugermanual eller F2 Administratorhåndbogen. 

 

Indstillingstype 

I forlængelse af 

indførslen af 

kolonneindstillinger 

som brugerindstil-

linger, er der indført 

kolonnen 

”Indstillingstype” i 

dialogen ”Brugerind-

stillinger” på fanen 

”Nye brugere”.  

Kolonnen 

”Indstillingstype” 

viser, hvad det er for 

en type brugerind-

stilling. Dvs. om det er 

en brugeropsætning 

eller kolonneindstilling. 

 

Figur 18: Gå til synkroniseringsoversigt 

Administrator kan fortsat knytte en standardbrugeropsætning til en rolletype, så 

nye brugere automatisk får den standardbrugeropsætning, der er tilknyttet til deres 

rolle.  

Har en bruger flere roller, får brugeren automatisk den standardbrugerindstilling, 

som har den højst prioriterede rolletype. Dvs. den rolletype, der ligger øverst på 

listen.  

Da rolletyper kan have forskellige indstillingstyper (brugeropsætninger eller 

kolonneindstillinger), får brugere de højst prioriterede kolonneindstillinger og de 

højst prioriterede brugeropsætninger. Det skyldes, at indstillingstyperne er 

uafhængige af hinanden.  

  

Bemærk: Hentes eller tildeles kolonneindstillinger som brugerindstillinger, slår 
disse først igennem ved genstart af F2.  
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Offline-funktion i F2 Touch  

Der er arbejdet på en række optimeringer af F2 Touch. Dette for at forbedre 

arbejdsbetingelser og brugeroplevelser for de brugere, som anvender F2 Touch på 

farten og oplever problemer med F2 Touch ved dårlig eller ingen netforbindelse. 

Som konsekvens heraf er det nu muligt at tilgå og behandle akter offline i F2 

Touch.  

F2 Touch viser som udgangspunkt altid de første 100 akter inkl. chats i ”Min 

indbakke”, selvom brugeren er offline. I alle andre lister vises de første 25 akter, 

hvis listen har været åben, mens der var netforbindelse.  

Tilgås akter således uden for ”Min indbakke”, dvs. f.eks. på ”Mit skrivebord”, skal 

den pågældende akt på forhånd have været åben online for, at den kan tilgås og 

behandles offline i F2 Touch.   

Det er muligt at udføre følgende offline handlinger på akter i F2 Touch: 

 Opret/Gem/Send akt 

 Ret i aktens metadata (sæt/ændr personlig og enhedens styring, flag, frist, 

journaliseret og adgangskontrol)  

 Marker akt som ulæst 

 Arkiver akt 

 Slet akt 

 Fremsøg brugere i egen myndighed og eksterne parter på lokalt gemte 

akter derved er det eksempelvis muligt at svare på e-mails offline 

Det er desuden muligt at udføre alle handlinger i forbindelse med brugen af chats, 

ligesom sagshjælpen også virker offline.  

Anvendes F2 Godkendelser, er det også muligt, når F2 Touch er offline at:  

 Behandle/Gemme/Godkende godkendelser 

 Set-markere godkendelser som kopi-modtager 

 Redigere godkendelsesdokument 

 

Handlinger, der udføres offline i 

F2 Touch ligges automatisk i kø 

på enheden, og fremgår af 

synkroniseringsoversigten, som 

vises ved tryk på  ovenover 

listevisningen.  

På synkroniseringslisten vises de 

handlinger, der ligger og venter 

på at blive synkroniseret, som 

vist nedenfor. 

 

Figur 19: Gå til synkroniseringsoversigt 

Gå til 

synkroniseringsoversigt 
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Når F2 Touch er online igen, 

opdateres F2 Touch automatisk 

og handlingerne, der blev udført 

offline gennemføres.  

Er der lavet flere handlinger på 

samme akt, udføres de i den 

rækkefølge, som de blev lavet i 

offline.  

Er der lavet handlinger på flere 

forskellige akter, udføres disse 

handlinger parallelt, når F2 Touch 

igen er online.  

 

 

Figur 20: Afventende handlinger på 
synkroniserings-oversigt 

Hvis en handling på en akt fejler 

som følge af f.eks. en server- 

eller synkroniseringsfejl, skal 

den enkelte bruger manuelt tage 

stilling til, hvad der skal ske med 

akten.  

F2 vil automatisk informere om, 

hvorfor handlingen fejlede og vil, 

afhængigt af fejlen, opliste 

forslag til mulige handlinger. 

Fejlede handlinger behandles 

direkte fra oversigten. Brugeren 

trykker på den ønskede 

handling, og den gennemføres 

øjeblikkeligt.  

Blandt fejlhåndterings-

mulighederne er:  

 Drop handling (ved alle 

handlinger) 

 Åben akt (ved alle 

handlinger, når man ikke 

har akten åben) 

 Forsøg igen (ved mistet 

adgang og serverfejl)  

 Udfør alligevel (ved 

synkroniseringsfejl for 

slet/personlig styring)  

 

 

Figur 21: Handling på akt fejlet, da akten er blevet 
ændret i mellemtiden 

 

Handling 

fejlet 

Fejlmeddelelse 

med 
fejlhåndterings-

muligheder   
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 Vis offline akt (Ved 

rediger akt: F2 viser den 

lokale version gemt 

offline)  

 Åbn akt for redigering 

(Rediger akt fejlet med 

serverfejl)  

 Opret kladdeakt (Ved 

rediger akt)  

 

Figur 22: Åbn dialog med fejlhåndteringsmuligheder 

 

  

Ved tryk her, 
åbner dialogen 

med 

fejlhåndterings-

mulighederne 

Bemærk: Hvis der skal udføres flere handlinger på samme akt og en af disse 
handlinger fejler, fejler alle efterfølgende handlinger. 
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Tilgå og søg i partsregistret fra hovedvinduet  

Navigationen nederst i 

venstre side af hovedvinduet 

er visuelt ændret for bl.a. at 

tage mindre plads.  

Desuden er det nu muligt at 

tilgå ”Kontakter” (F2s 

partsregister) herfra.  

 

 

Figur 23: Tilgå ”Kontakter” via navigation i 
hovedvinduets bund 

Klik på  i bunden af F2 og 

tilgå partsregistret.  

 

Partsregistret åbner altid 

”Alle”, men ligesom ved 

åbning af ”Arkivet” 

foretages der ikke 

automatisk en søgning. Det 

samme gælder ved klik på 

”Eksterne”. 

 

Figur 24: Foretag en søgning i en partsregistret 

Klik på pil ned i ”Vis søgefelter” og anvend søgegrupperne ”Favoritter”, ”Basis” og 

”Kontakt” til at lave en specifik fremsøgning af parter, som vist ovenfor. 

 

  

Tilgå ”Kontakter” (partsregistret) 

Bemærk: Dette er 

samme funktion som, 

når der klikkes på 

Kontakter i hoved-

vinduets bånd. 

Forskellen er blot, at 

partsregisteret her 
vises uden træstruktur. 

F2s partsregister 

Fold søgegrupperne ”Basis” 
og ”Kontakt” ud 

Bemærk: Søgegruppen ”Favoritter” laves under ”Parter” ved klik på Rediger 
favoritsøgefelter på fanen ”Hovedvindue”. 
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Søgefaner i hovedvinduet 

Der er indført søgefaner i hovedvinduet, så det nu er muligt at udføre og have flere 

søgninger åbne på samme tid. 

Nye søgefaner åbnes ved klik på  eller ved brug af genvejen Ctrl + T.   

 

Figur 25: Søgefaner i hovedvinduet 

Skiftes der rolle, bibeholdes de åbne søgefaner, men skiftes der bruger lukkes alle 

søgefaner.  

 

 

Figur 26: Advarsler ved for højt hukommelsesforbrug 

 

Åbne søgninger  Åbn ny søgefane 

Bemærk: Antallet af åbne søgefaner øger hukommelsesforbruget i F2 Desktop-

klienten. Der er indført en advarsel ved for højt hukommelsesforbrug. 
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F2 Relaterede søgninger 

Som følge af indførslen af søgefaner i hovedvinduet er der som noget nyt også 

indført standardmodulet F2 Relaterede søgninger.  

Formålet med F2 Relaterede søgninger er at understøtte sagsbehandlere i at holde 

styr på hvilke parter, der er involveret i en række akter og/eller sager. På den 

måde kan en sagsbehandler med en simpel højreklikssøgning få et samlet overblik 

over alle de parter, der er involveret på udvalgte akter og/eller sager. 

Søgningen kan også vendes rundt, så det er muligt at se hvilke akter og/eller 

sager, som udvalgte parter er involveret i. Søgningen gælder således begge veje.  

F2 Relaterede søgninger anvendes således til at: 

1) Søge fra parter mod akter/sager 

2) Søge fra akter/sager mod parter 

Søgningen gennemføres via højreklik i hoved-, akt- og sagsvinduet samt akt- og 

sagspreview. 

Med relaterede søgninger leveres fire prædefinerede relaterede søgninger:  

1) Alle de parter, der er involveret på en eller flere udvalgte akter*  

2) Alle de parter, der er involveret på en eller flere udvalgte sager 

3) Alle de akter, som udvalgte parter er involveret i 

4) Alle de sager, som udvalgte parter er involveret i 

*Betegnelsen ”Involveret” dækker over alt lige fra ”Ansvarlig”, ”Supplerende 

sagsbehandler” til email-afsender og -modtager.  

Alle relaterede søgninger åbnes altid som et søgeresultat i en ny søgefane i 

hovedvinduet.  

 

Et eksempel på en relateret søgning:  

Klaus Salomon har brug for at se hvilke parter, der har været involveret på en 

række akter, der ligger i hans indbakke. Klaus markerer de relevante akter og 

højreklikker for at åbne højrekliksmenuen. I højrekliksmenuen vælger han nederst 

menupunktet Relaterede og klikker herefter på Alle parter på disse akter som 

vist nedenfor.  

Bemærk: Ved tilkøb er det muligt at lave kundespecifikke søgninger. Disse 

søgninger oprettes og vedligeholdes via. Server Stifinder og kræver rollen ”Kan 
redigere relaterede søgninger”.  
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Figur 27: Fremsøg alle parter involveret på de markerede akter 

F2 åbner nu automatisk søgeresultatet i en ny søgefane i Klaus’ hovedvindue med 

navnet ”Alle”. På søgefanen vises alle involverede parter fra de akter, som Klaus 

havde markeret.  

Klaus har nu brug for at specificere sin søgning yderligere. Han vil vide hvilke sager 

parten ”Vibeke Villasen” har været involveret i. Klaus markerer derfor parten 

”Vibeke Villasen” i det fundne søgeresultat, dvs. på søgefanen ”Alle” og højreklikker 

for at åbne højrekliksmenuen. I højrekliksmenuen vælger han Relaterede og 

klikker på Alle sager med disse parter.  
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Figur 28: Fremsøg alle sager med de markerede parter 

F2 åbner endnu en ny søgefane med søgeresultatet, der viser alle de sager, som 

parten ”Vibeke Villasen” har været involveret i. Sådan kan Klaus egentlig blive ved.  

Værktøjslinjen ”Hurtig adgang” 

Værktøjslinjen ”Hurtig adgang” er tilføjet i hoved-, akt- og sagsvinduet.  

Det er således muligt at tilføje menupunkter fra akt-, sags- og hovedvinduets bånd 

til værktøjslinjen ”Hurtig adgang” i de pågældende vinduer.  

Værktøjslinjen er brugerdefineret. Det er således op til hver enkelt bruger at tilføje 

de menupunkter på værktøjslinjen, som oftest benyttes til at udføre opgaver med i 

F2. Menupunkterne i værktøjslinjen er uafhængige af det pågældende vindues fane 

og bånd. 
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Figur 29: Værktøjslinjen "Hurtig adgang" i hovedvinduet 

Tilpas værktøjslinjen ”Hurtig adgang” 

Værktøjslinjen ”Hurtig adgang” tilpasses 

af en bruger ved at klikke på pil ned 

øverst i venstre side af hoved-, akt- og 

sagsvinduet. 

En drop down-menu åbner, og der 

sættes hak ud for de menupunkter, som 

ønskes vist i værktøjslinjen.  

Som standard viser F2 altid udvalgte 

menupunkter i drop down-menuen. 

 

Figur 30: Tilpas værktøjslinjen "Hurtig 
adgang" 

Ønskes yderligere eller andre 

menupunkter tilføjet til værktøjslinjen, 

klikkes der på Tilpas værktøjslinjen 

Hurtig adgang nederst i drop down-

menuen og dialogen vist til højre åbner.  

 

Figur 31: Dialogen ”Tilpas værktøjslinje” 

Værktøjslinjen 

”Hurtig adgang” 
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Klik på pil ned i øverste felt ”F2” for at 

vælge den fane, som der skal vælges 

menupunkter fra.  

 

 

Figur 32: Vælg fane 

Marker det menupunkt, der skal tilføjes 

til værktøjslinjen i oversigten under 

feltet med den valgte fane.  

Klik herefter på Tilføj for at overføre det 

udvalgte menupunkt til oversigten i 

højre side. Afslut med klik på OK.  

De udvalgte menupunkter vises nu i 

værktøjslinjen. 

 
 

Figur 33: Tilføj menupunkter 

 

  

Vælg fane 

Bemærk: Der kan ikke klikkes på 

pil ned ved ikoner i oversigten. Det 

er først, når menupunktet er tilføjet 

til værktøjslinjen, at menupunktet 
kan foldes ud som i båndet.  

Udvælg menupunkt Afslut med 

klik på OK 

Tilføj menupunkt til 
oversigt 

Bemærk: Det er også muligt at tilføje menupunkter til værktøjslinjen ved at 

højreklikke på det pågældende menupunkt i hoved-, akt- eller sagsvinduets 
bånd og herefter klikke på Føj til værktøjslinjen ”Hurtig adgang”. 
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Indførsel af fanen ”Parter”  

Der er tilføjet en ny fane ”Parter” i 

akt- og sagsvinduet.  

På fanen vises en oversigt over de 

parter, der er involveret på den 

pågældende akt/sag.  

Det er også muligt at tilgå fanen 

”Parter” i akt- og sagspreview f.eks. i 

hovedvinduet som vist nedenfor.  

 

 

Figur 34: Fanen ”Parter” i aktvinduet 

 

Figur 35: Fanen "Parter" i aktpreview i hovedvinduet 

  

Se de parter, der er involveret på akten 
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Sagstilknytning i sagshjælp 

Når der skal laves en aflevering til Rigsarkivet, er det ikke nok, at akter er markeret 

som journaliseret. Akter skal også være tilknyttet sager, ellers kan de ikke 

afleveres til Rigsarkivet. 

Det er derfor blevet muligt at sætte sagshjælpen op til at anbefale brugere at 

knytte en akt til en sag, hvis de har valgt, at akten skal journaliseres. Dette skal 

bl.a. sikre, at en aflevering til Rigsarkivet kan gennemføres uden at efterlade et 

stort oprydningsarbejde af akter uden sager. 

 

Figur 36: Akt skal tilknyttes en sag, da akten er markeret til journalisering 

Sagshjælpen sættes 

op på 

organisationsniveau, 

og organisationen 

kan på den måde 

anbefale, at en akt 

lægges på en sag, 

hvis akten er blevet 

markeret som 

journaliseret.  

 

 

Figur 37: Sæt sagshjælpen op til at foreslå sagstilknytning, når 
akten er markeret som journaliseret 

Klikkes der på Spring 

over i sagshjælpen 

for en akt, der er 

markeret som 

journaliseret, åbner 

F2 en advarsel og 

spørger, om brugeren 

er sikker på, at 

sagstilknytningen skal 

springes over.  

 

Figur 38: Dialogen ”Spring sagstilknytning over?” 

Klikkes der på OK, knyttes akten ikke til en sag, og akten kan ikke journaliseres.   
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Vedhæft flere dokumenter fra forskellige akter på én 

gang 

Det er nu muligt i én arbejdsgang at udpege og vedhæfte flere dokumenter fra flere 

forskellige akter til en akt på én gang. På den måde er det blevet hurtigere og mere 

overskueligt at få alle relevante dokumenter kopieret over på en given akt, hvor en 

brugeren tidligere skulle overføre hvert enkelt dokument for sig. 

Efter klik på Vedhæft dokument fra F2 i aktvinduet, åbner søgevinduet, hvor de 

dokumenter, der skal vedhæftes akten fremsøges. 

a) Fremsøg og klik på den valgte akt 

b) Klik dernæst på vedhæftningen i previewet  

c) Klik herefter på Tilføj dokumenter for at tilføje det markerede dokument 

til søgevinduets bånd, som vist nedenfor. Der kan også dobbeltklikkes på 

dokumentet for at få det tilføjet 

 

Figur 39: Tilføj dokumenter til akt 

Fortsæt fremgangsmåden indtil de ønskede dokumenter er fremsøgt og udpeget. 

Klik herefter på OK i søgevinduets bånd og dokumenterne vedhæftes akten.  

 

  

Bemærk: Konfigurationsopsætningen foretages af cBrain. 

Tilføj dokumenter  

Bemærk: Fremgangsmåden er den samme efter klik på Vedlæg akter, når 
flere akter skal vedhæftes en akt. 
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Optimeringer af hoved-, akt- og sagsvinduets bånd 

Der er lavet en række optimeringer af båndet i hoved-, akt- og sagsvinduet 

herunder navngivning af menugrupper, nye ikoner til personlig og enhedens styring 

m.m.  

 

Figur 40: Hovedvinduets bånd 

Derudover er der indført nye menupunkter i aktvinduets bånd. Således er 

menupunktet ”Aktvisning” blevet erstattet af menupunktet ”Vis alle felter”, ligesom 

menupunktet ”Send sikkert” er blevet erstattet af menupunktet ”Forbered 

afsendelse”. Begge menupunkter beskrives yderligere nedenfor.   

 

Figur 41: Aktvinduets bånd 

Indførsel af nyt menupunkt ”Forbered afsendelse”  

Som beskrevet ovenfor erstattes menupunktet 

”Send sikkert” med menupunktet ”Forbered 

afsendelse”.  

Ved klik på Forbered afsendelse foldes aktens 

e-maildatafelter ud.  

Efter tilføjelse af modtager ændres menupunktet 

til ”Send”, og der vælges, som akten skal sendes 

sikkert eller normalt.  

 

Figur 42: Menupunktet  
”Forbered afsendelse” 

Navngivning af båndets 
menugrupper 

Nyt ikon til 
personlig styring 

Nyt ikon til 
enhedens styring 

Nyt menupunkt: 

Forbered afsendelse 

Nyt menupunkt: Vis 

alle felter 
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Indførsel af nyt menupunkt ”Vis alle felter” 

Som beskrevet ovenfor erstattes 

menupunktet ”Aktvisning” med 

menupunktet ”Vis alle felter”. 

Afhængigt af hvad den enkelte bruger 

har valgt i sin personlige opsætning, 

vises akten nu med 

standardmetadatafelter eller som 

avanceret dvs. udvidet med alle aktens 

metadatafelter. Menupunktet ”Vis flere 

felter” under standard metadatafelterne 

er således fjernet. 

 

Figur 43: Menupunktet  
”Vis alle felter” 

 

Aktens visning kan også ændres ved klik på pil ned i menupunktet ”Vis alle felter” 

og den ønskede visning vælges i drop down-menuen.  

Sættes der hak ud for ”E-mailfelter” i drop down-menuen, vises aktens e-mail 

metadatafelter. 

 

Gem ”Ikke til stede” og ”På vegne af mig”-indstillinger 

som bruger på vegne af en anden bruger 

Det er nu muligt at gemme ”Ikke til 

stede”- og ”På vegne af mig”-

indstillinger, mens man er på vegne 

af en anden bruger.  

Indstillingerne opsættes og gemmes 

i dialogen ”Opsætning”, som åbner, 

når der klikkes på Opsætning på 

fanen ”Indstillinger” i hovedvinduets 

bånd.  

 

Figur 44: Gem ”Ikke til stede”- og ”På vegne af”-
indstillinger 

 

Bemærk: Ved brug af genvejen Ctrl + L hhv. åbnes og lukkes alle 

metadatafelter på akten på en gang. 

 

Bemærk: Det er kun indstillingerne ”Ikke til stede” og ”På vegne af”, der kan 

gemmes for den bruger, som man er på vegne af. Andre brugerindstillinger 

gemmes fortsat ikke, når der logges af eller der skiftes til en anden på vegne af-

bruger.  
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F2 Bestilling inkl. Koncern- og Ekstern bestilling 

(tilkøbsmoduler)  

Vælg om bestillingsopretter og returner til-modtager skal informeres, når 

en intern - eller koncernbestilling udføres   

På bestillingen kan bestillingsopretter nu angive, hvorvidt bestillingsopretter og 

returner til-modtager skal informeres, når en intern- eller koncernbestilling udføres. 

Sættes der hak i feltet ”Informer opretter og ”returner til” når udført” på 

bestillingen inden, at den sendes, lægges bestillingen i bestillingsopretters og retur 

til-modtagers indbakke, når der klikkes på Udført i bestillingen. 

 

Figur 45: Informer opretter og ”returner til”-modtager 

Det er kun muligt at sætte hak i feltet ”Informer opretter og ”returner til” når 

udført”, så længe bestillingen ikke er sendt.   

 

Sæt intern frist på interne - og koncernbestillinger samt eksterne 

bestillinger 

Det er nu muligt at sætte en intern frist på en intern- og koncernbestilling samt en 

ekstern bestilling. Til det formål er der indført et nyt felt ”Intern frist”, som er 

tilføjet ved siden af feltet ”Frist” på bestillingen.  

Det er tiltænkt, at bestillingens interne frist skal bruges af bestillingsmodtageren 

uanset, om det er en intern -, ekstern - eller koncernbestilling. 

Sæt hak i feltet ”Informer opretter og 

”returner til” når udført 

Bemærk: En organisation kan nu vælge, om hakket i feltet ”Informer opretter 

og ”returner til” når udført” automatisk skal sættes hos alle brugere. Det sker 

vha. en konfigurationsopsætning, som foretages af cBrain.   
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Figur 46: Sæt intern frist på bestilling 

Klik på Tilføj intern frist og feltet ”Intern frist” åbner under feltet ”Frist”. Feltet 

består af et dato- og klokkeslætsfelt, som vist nedenfor. 

 

Figur 47: Feltet ”Intern frist” 

 

 

Oprettes en svarakt til en bestilling med en intern frist, bruges den interne frist som 

forslag til frist på svarakten. Den interne frist sættes automatisk ind i fristfeltet på 

svarakten, som vist nedenfor. 

Klik på tilføj ”Intern frist” 

Angiv intern 
frist 

Bemærk: Hvis der sættes en intern frist på en bestilling, ændrer farven på 

bestillingsikonet sig i forhold til den interne frist og ikke bestillingens formelle 

frist.   

 

Et eksempel:  

Har en bestilling en intern frist om 3 dage, mens bestillingens formelle frist først 

er om 10 dage, så vises et gult bestillingsikon . Det skyldes, at der er mindre 

end syv dage til den interne frist.  

 

Kun hvis der ikke er sat intern frist på en bestilling, ændrer farven på 
bestillingsikonet sig i forhold til bestillingens frist.  

Bemærk: Fristoverholdelsen, der vises i højre side af bestillingen, når den 

afsluttes, beregnes stadig på baggrund af bestillingens formelle frist og ikke den 
interne frist. 
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Figur 48: Svarakt med intern frist 

 

Eventuelle ændringer af en intern frist logges og vises ved klik på Historik på 

fanen ”Avanceret” på akten, som bestillingen er tilknyttet.  

Som følge af ”Intern frist” som ny funktionalitet er det nu også muligt at:  

 Tilføje kolonnen ”Intern frist” i hovedvinduet, så der kan sorteres på interne 

frister i resultatlisten 

 

Figur 49: Kolonnen: ”Bestilling, intern frist” 

 Søge efter ”Intern frist” i F2s søgegruppe ”Bestillinger” 

 

Figur 50: Intern frist i søgegruppen "Bestillinger" 

Intern frist angivet 

Bemærk: En intern frist synkroniseres ikke på eksterne- og koncernbestillinger. 

 



 

Side 33 af 48 

 Trække statistik på bl.a. gennemsnitlig intern fristoverholdelse pr. enhed 

med tilkøbsmodulet F2 cPort LIS Bestilling. Læs mere herom i F2 cPort LIS 

Bestilling - Brugermanual 5.2.   

Sæt cc- og xbc-modtager på en svarakt til en ekstern bestilling 

Det er nu muligt at sætte cc- og xbc-modtagere på en svarakt til en ekstern 

bestilling. Når svarakten sendes, modtager cc- og xbc-modtagerne den i deres 

indbakke. 

 

Vælg svarakt oprettet som godkendelse på en ekstern bestilling 

Det er nu muligt at vælge, at en svarakt 

skal oprettes som godkendelse på en 

ekstern bestilling. På den måde slipper 

den enkelte bruger for manuelt at tilføje 

en godkendelse til en svarakt, inden den 

besvares. 

 

Figur 51: Vælg svarakt oprettet som 
godkendelse på ekstern bestilling 

  

Bemærk: Det er også muligt at sætte eksterne cc- og xbc-modtagere på den 

eksterne bestilling som på en normal e-mailakt fra F2. Det skal dog bemærkes, 

at de ikke vil modtage den eksterne bestilling, men derimod aktdokumentet og 

evt. vedhæftede dokumenter.  
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Appendiks 

Nye/ændrede muligheder i 5.2 

F2 Desktop 

Bedre visuel visning af knapperne ”Gem” og ”Ryd” 

Der er lavet en bedre visuel visning af knappen ”Gem” og ”Ryd”, som i version 5.1 

blev tilgået efter klik på Vis søgefelter.  

For at gøre det lettere for en bruger at gemme eller rydde en søgning via 

fritekstsøgefeltet, er knapperne nu visualiseret og lagt i forlængelse af 

fritekstsøgefeltet, som vist nedenfor.  

 

Figur 52: Knapperne ”Gem”, ”Ryd” og ”Søg” ved fritekst søgefeltet 

Nye ikoner for ”Arkivet”, ”Mit Arkiv” og ”Arkiv (enhed)” 

Søgelisterne ”Arkivet”, ”Mit arkiv” og 

”Arkiv (enhed)” har fået nye ikoner.  

Fremover vises ”Arkivet”, ”Mit arkiv” og 

”Arkiv (enhed)” samt søgninger 

foretaget i disse arkiver med følgende 

ikoner.  

 

 

 

 

 

Figur 53: Nye ikoner for ”Arkivet”,  
”Mit arkiv” og ”Arkiv (enhed)” 

Arkivet 
 

Mit arkiv 
 

Arkiv (enhed) 
 

Indførsel af ”Chat til alle”  

”Chat til alle” har længe været en populær 

funktion i tilkøbsmodulet F2 Touch.  

Funktionaliteten er derfor blevet implementeret 

i F2 Desktop-klienten, så det nu er muligt at 

chatte til ”alle”.  

”Chat til alle” kan anvendes, når en e-mailakt er 

modtaget.  

I stedet for manuelt at skulle indtaste parter fra 

hhv. Fra-, Til-og/eller Xbc-feltet i en ny chat, 

klikkes der i stedet på Tilføj ny chat til alle.  

 

 

Figur 54: Tilføj ny chat til alle 

Knappen ”Gem”  Knappen ”Ryd”  
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F2 opretter dermed en chat, hvor alle e-mailaktens parter automatisk tilføjes som 

deltagere i chatten. 

Ved klik på Tilføj ny chat til alle tilføjes følgende parter i chatten:  

 Afsender af en e-mailakt 

 Modtager af en e-mailakt 

 Cc-modtager af en e-mailakt 

 Xbc-modtager af en e-mailakt 

Visuel optimering af dialogen ”Opsætning”  

Dialogen ”Opsætning” som 

anvendes til at opsætte personlige 

brugerindstillinger er visuelt 

optimeret. 

De tidligere faner er således 

erstattet af menupunkter, men 

funktionaliteterne er fortsat de 

samme, dog med enkelte 

forbedringer. 

Figur 55: Dialogen ”Opsætning” 

Udvidet hjælp ved adgangsbegrænsning 

Lægges der en adgangsbegrænsning på en akt, der forhindrer brugere i at få 

adgang til akten, åbner dialogen ”Parter har ikke adgang til akten”. Dialogen 

advarer brugeren, hvis brugere som følge af adgangsbegrænsningen mister adgang 

til akten. 
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I version 5.2 er dialogen ”Parter har 

ikke adgang til akten” blevet udvidet til 

at advare følgende brugere, hvis de 

mister adgang til en akt som følge af 

en akts adgangsbegrænsning:  

 Chat- og notemodtager  

 Aktopretter 

 Bestillingsudfører, -modtager og –

afsender (hvis tilkøbsmodulet F2 

Bestilling er tilkøbt)  
 

Figur 56: Dialogen ”Parter har  
ikke adgang til akten” 

Akt oprettet via menupunktet "Nyt dokument" får nu samme titel som det 

nyoprettede dokument 

Når et nyt dokument oprettes via menupunktet ”Nyt dokument” i hoved-, akt- eller 

sagsvinduets bånd, oprettes der en tilhørende akt.  

Denne akt får nu ikke længere titlen ”Akt uden titel”, men derimod samme titel, 

som den dokumentet fik ved oprettelsen.  

Første vedhæftede dokument får nu ikke længere samme titel som akt 

Et dokument får ikke længere samme titel som akten, når dokumentet skal 

vedhæftes en akt som første bilag. Brugeren skal nu selv angive titel på 

dokumentet. 

Forbedret sortering af favoritsøgefelter  

Dialogen ”Rediger favoritsøgefelter” 

har fået nyt layout. Der er således 

tilføjet menupunkter i dialogen.  

Under menupunktet ”Akter” ligger de 

søgefelter, der relaterer sig til akten. 

Under menupunktet ”Parter” ligger de 

søgefelter, der relaterer sig til 

partssøgning.  

 

Figur 57: Dialogen "Rediger søgefelter" 
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Markering af anvendte søgekriterier 

Feltet ”Vis/Skjul søgefelter” markeres nu med fed, når der er foretaget en søgning i 

hovedvinduet. På den måde kan en bruger se hvilke søgegruppe og søgekriterier, 

der er anvendt. Se eksempel nedenfor.  

 

Figur 58: Angivelse af hvilke søgegruppe, der er anvendt ved søgning 

Mouse over-tekst til knappen ”Slet” 

Der er indført mouse over-tekst til 

knappen ”Slet” i hoved- og aktvinduets 

bånd, der forklarer, hvorfor en akt ikke 

kan slettes. 

 

Figur 59: Eksempel på mouse  
over-tekst til ”Slet” 

Indførsel af ny PDF-generator 

Der er udviklet en helt ny PDF-generator, så det nu er muligt at lave flere PDF-

genereringer på samme tid, ligesom det sikrer en øget stabilitet.  

 

Bemærk: Indstillingen opsættes på systemniveau af cBrain. 
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Genskab F2 associering af F2 protokol 

Det er nu muligt at genskabe 

associeringen af F2 protokollen 

(normalt et f2p://-link). På den 

måde sikres det, at et F2-link 

åbner i den rigtige F2 desktop-

klient, når der eksempelvis skiftes 

mellem F2 produktions-, arkiv- 

og/eller testsystem. 
 

Figur 60: Genassocier F2 protokol 

Klik på fanen F2 og Om F2 i drop down-menuen. I dialogen ”Om F2” klikkes der på 

pil ned ved ”Hjælp”.  

Klik herefter på Genassocier F2 protokol for at genskabe associeringen af F2 

protokollen. 

F2 Desktops tilgængelighed for brugere med et synshandicap er øget 

F2 Desktops tilgængelighed er blevet udvidet og optimeret med version 5.2, så 

brugere med et synshandicap lettere kan betjene F2 vha. en skærmlæser.  

Blandt optimeringerne er:  

 Mulighed for større kontrast i F2-ikoner (dvs. større forskel på lys og mørke 

i samme ikon) 

 En mere konsistent tab-rækkefølge 

 Åbning af ikoner i metadatafelter vha. genvejen F1 

 Navigation i aktdokumentet i hoved-, akt- og sagsvindue vha. genvejen 

F12.  

 Indførsel af F2 Hjælpetekster  

De enkelte optimeringer beskrives i detaljer i underafsnittene nedenfor. 

Forøget kontrast i F2-ikon  

Det er nu 

muligt at 

erstatte F2-

ikoner med 

F2-ikoner i en 

høj kontrast. 

Dvs. der er en 

større forskel 

på lys og 

mørke i 

samme ikon.  

Figur 61: Eksempel på forøget kontrast i F2-ikon 

Aktikonet i høj 
kontrast 

Chat-ikon uden høj 
kontrast 
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For at aktivere F2-ikoner i en 

højere kontrast, skal der 

sættes hak i feltet 

”Tilgængelighed – Høj 

kontrast” under de personlige 

brugeropsætninger.  

Klik på Opsætning på fanen 

”Indstillinger” i hovedvinduet.  

I dialogen ”Opsætning”, der 

åbner, klikkes der på 

menupunktet Bruger. 

Herefter sættes der hak i 

feltet ”Tilgængelighed – Høj 

kontrast”. Afslut med klik på 

OK.  

F2 skal nu genstartes, før 

ændringerne træder i kraft. 

 

Figur 62: Aktiver høj kontrast i den personlige 
opsætning 

Konsistent tab-rækkefølge 

Der kan nu tabbes igennem båndet i hoved-, akt- og sagsvinduet i en logisk og 

konsistent rækkefølge. Rækkefølgen holdes både, når der tastes frem og tilbage.  

Åbn ikoner i metadatafelter vha. genvejen F1 

Det er nu muligt at åbne ikoner i 

metadatafelter vha. genvejen F1.  

Genvejen svarer til et klik på ikonet og 

åbner ikonets tilhørende dialog.   

Figur 63: Anvend F1 til at åbne den dialog, 
der hører til ikonet 

Navigation i aktdokument i hoved-, akt- og sagsvindue vha. genvejen F12 

Det er nu muligt at navigere frem og tilbage i et aktdokument i hoved-, akt- og 

sagsvinduet vha. genvejen F12 og piletasterne op og ned.  

Indførsel af F2 Hjælpetekster  

Der er blevet udarbejdet en række hjælpetekster i F2, der henvender sig til blinde 

og svagtseende brugere. Formålet med hjælpeteksterne er at understøtte og 

hjælpe brugerne med at benytte F2. Samtidig skal hjælpeteksterne sikre, at 

brugerne bliver fortrolige med en række centrale elementer i F2 såsom 

hovedvinduets bånd, listevisning, oprettelse af akter med sagstilknytning m.m. 

Sæt hak i feltet ”Tilgængelighed – 

Høj kontrast” 

Anvend F1 til at åbne F2s 

partsregister symboliseret 
ved ikonet 
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Hjælpeteksterne består af et handlingsforløb og fungerer som et forklarende 

hjælpemiddel til anvendelse af udvalgte funktionaliteter i F2 ved brug af 

genvejstaster. Hjælpeteksterne er formuleret således, at en skærmoplæser 

forståeligt vil kunne læse handlingsforløb og forklaringer op.  

Derudover indeholder hjælpeteksterne også store skærmbilleder, hvor omtalte 

funktioner og/eller områder er markeret.  

Der vil løbende blive udviklet flere F2 Hjælpetekster, så flest mulige områder og 

funktionaliteter i F2 bliver afdækket.  

Indførsel af menupunktet ”F2 Opsætning”  

Det er nu muligt at ændre i udvalgte 

konfigurationsopsætninger direkte i F2.  

Til det formål er der indført et nyt 

menupunkt ”F2 Opsætning” på fanen 

”Administrator”.  

 
 

Figur 64: Menupunktet ”F2 Opsætning” 

Ved klik på F2 Opsætning får administrator mulighed for at tilpasse en række 

konfigurationsparametre herunder CPR-kodning, URL-konfiguration i forbindelse 

med M4-integration samt begrænsning på størrelse af e-mails (læs mere nedenfor). 

Definer maksimal størrelse på e-mails 

Det er nu muligt at definere en 

maksimal størrelse på e-mails, der 

sendes eksternt. Overholdes den 

definerede størrelse ikke, advares 

brugeren.  

 

 

Begrænsningen sættes op og tilrettes af 

en administrator ved klik på F2 

Opsætning på fanen ”Administrator”.  

Højreklik på værdien og vælg Ret. Angiv 

herefter den ønskede begrænsning og 

klik på OK.  

 

 

Figur 65: Ret begrænsning for afsendelse af 
e-mails 

Ændret visning af menupunktet ”Dokumentimport fra server” 

Menupunktet ”Dokumentimport fra 

server” vises nu kun på fanen 

”Administrator”, hvis funktionen er 

 

Figur 66: Menupunktet  
”Dokumentimport fra server” 

Tilgå opsætninger i 

databasen 

Bemærk: Denne opsætning 

overskriver ikke en evt. begrænsning 

sat i Exchange. 
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installeret. Dette kræver, at 

”DriveImportProgram” er aktivt. 
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Opdateringer til tilkøbsmoduler 

Nedenfor gives en beskrivelse af de opdateringer, der er foretaget i version 5.2 til 

flere af F2s tilkøbsmoduler. 

F2 cPort LIS Godkendelser 

I cPort er det nu muligt at trække statistik på eksempelvis:  

1. Liggetid ved godkendere, fristoverholdelse, ekspeditionstid, flow (iterationer 

på godkendelser), arbejde inden for/uden for kontortid, hole-in-one mv. på 

afsluttede godkendelser 

2. Fristoverholdelse og sagsbehandlingstid for godkendere og roller på 

modtagne godkendelser 

Det er således muligt at lave rapporter: 

1. Til at måle handlinger (f.eks. fristoverholdelse og sagsbehandlingstid pr. 

godkender)  

2. På afsluttede godkendelser (statistik) 

F2 Digital Post  

Tilgå F2 Digital Post på fanen ”Avanceret” 

Som følge af at menupunktet 

”Aktvisning” er ændret, tilgås F2 Digital 

Post nu i aktvinduet på fanen 

”Avanceret”.  

Klik på Mailtype og vælg Digital Post i 

drop down-menuen. Akten sættes 

dermed i digital post-visning. 

  

Figur 67: Sæt akt i digital post-visning 
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F2 Fjernprint  

Tilgå F2 Fjernprint på fanen ”Avanceret” 

Som følge af at menupunktet 

”Aktvisning” er ændret, tilgås F2 

Fjernprint nu i aktvinduet på fanen 

”Avanceret”.  

Klik på Mailtype og vælg Fjernprint i 

drop down-menuen. Akten sættes 

dermed i fjernprintsvisning. 

 

Figur 68: Sæt akt i fjernprintsvisning 

”Posttype” er A-post omdøbt til Q-

post i feltet 

I feltet ”Posttype” er værdien ”A-post” 

omdøbt til ”Q-post” som følge af, at 

PostNord (Post Danmark) pr. 1. juli 

2016 har afskaffet A-breve.  

PostNord har i stedet lanceret det 

såkaldte Quickbrev, deraf den nye værdi 

”Q-post”.  

 

 

Figur 69: Q-post angivet som ny værdi i 
feltet "Posttype" 

F2 Flettemodul 

Advarselsdialog ved ugemte rettelser 

Vedhæftes en skabelon med 

flettefelter på en akt, der ikke er 

gemt, åbner der nu en dialog, der 

beder brugeren gemme sine 

ændringer på akten, inden 

skabelonen vedhæftes. 
 

Figur 70: Advarselsdialogen ved ugemte rettelser 

Hvis aktens sag også er i redigeringstilstand, advares brugeren om, at ugemte 

rettelser ikke bliver flettet med. 

Vælg ”Posttype” 
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F2 Forelæggelse 

Mouse over-tekst til knappen ”Slet” 

Der er indført mouse over-tekst til 

knappen ”Slet” i hoved- og aktvinduets 

bånd, der forklarer, hvorfor en 

forelæggelse ikke kan slettes.  

 

Figur 71: Eksempel på mouse  
over-tekst til ”Slet” 

F2 Manager 

Få fem dages tilbageblik over de sidste godkendelses-

/forelæggelseshandlinger 

Det er nu muligt at se en historik over de fem dages sidste godkendelses-

/forelæggelseshandlinger. Forudsætning herfor er seneste version af F2 Manager 1-

52 fra AppStore. 

 

F2 Touch 

Forbedret performance  

Der er lavet tekniske optimeringer, så F2 Touch nu kører og opdaterer hurtigere. 

Laves der eksempelvis rettelser i F2 Touch, ser brugeren disse rettelser med det 

samme, selvom de ikke er registreret på serveren. 

Indførsel af ”Hjem”-knap  

Der er ikke længere knapper i bunden af 

F2 Touch, men derimod en ”Hjem”-knap i 

toppen af alle liste-, akt-, sags- og 

dokumentvisninger (inkl. Godkendelses-

visninger, hvis tilkøbsmodulet F2 

Godkendelser er tilkøbt).   

Ved tryk på  åbner ”Min indbakke” vist 

som akter .  

 

Figur 72: Hjem-knap 

Hjem-knap 

Bemærk: Længden af tilbageblik kan konfigureres i antal hele dage, men jo 

flere dages tilbageblik der opsættes, desto længere synkroniseringstid vil der 

være som følge af den øget datamængde.  
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Visuel optimering af swipe-muligheder  

Der er lavet en bedre visuel visning af 

swipe-muligheder for akter, som vist på 

skærmbilledet til højre.  

 

Figur 73: Swipe-muligheder 

Enklere søgemuligheder 

Det er blevet lettere at søge i F2 Touch.  

Tryk på fritekstsøgefeltet og søgefelterne 

”Titel” og ”Person” vises.  

Er tilkøbsmodulet F2 cSearch tilkøbt, tilgås 

det også herfra.  

Udover at søge efter ”Ansvarlig”, modtager 

og afsender, søges der ved tryk på 

”Person” nu også efter alle involverede 

parter på akter/sager. Dvs. både 

modtagere, afsendere og andre 

involverede. 

 

 

Figur 74: Personsøgning 

Forbedret chatvisning 

Chatvisningen er blevet modificeret, så 

brugerens egne chats altid vises til højre, 

mens andre deltageres chats vises til 

venstre. Derudover er der lavet en bedre 

visuel visning af chats bl.a. ved brug af 

forskellige farver.  

Tidspunkt for modtagelse af chats vises 

ved tryk på chatmeddelelsen, hvis der er 

gået mindre end 20 min ellers vises 

tidspunktet automatisk.  
 

Figur 75: Eksempel på chatkorrespondance 

Swipe sidelæns og få 
følgende muligheder 

Søgefelterne ”Titel”, ”Person” og 
”cSearch” 
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Indførsel af “Svar alle”-funktion 

Funktionen ”Svar alle” er indført og er 

tilgængelig på e-mailakter. 

 

Figur 76: Funktionen ”Svar alle” 

Mulighed for fortryd handling 

Der er indført mulighed for ”Fortryd”. En 

fortryd-knap vises således i bunden af F2 

Touch ved følgende handlinger:  

 Arkiver akt 

 Slet akt 

 Send akt. Ved fortryd sendes akten 

ikke, men evt. ændringer til akten 

gemmes.  

 

 

Figur 77: Fortryd ved arkiver akt 

Svar alle  

Bemærk: Fortryd-muligheden er kun 

fremme i få sekunder.  

Fortryd 
handling 
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Send log manuelt 

Der er indført en knap til ”Send log” under 

”Indstillinger”.  

Siden version 5.1 sendes logs automatisk, 

men det er nu også muligt manuelt at 

sende en log til cBrain, hvis der f.eks. 

opleves eventuelle fejl i F2 Touch. 

 

Figur 78: ”Send log” under  
”Indstillinger” 

”Ansvarlig” sættes ud fra sagshjælpsopsætning 

Der sættes nu ”Ansvarlig” ud fra opsætningen i sagshjælpen, når en akt gemmes i 

F2 Touch. Dvs. at F2 Touch og F2 Desktop-klienten vil have samme opførsel på 

dette område. 

Fremsøg akter fra deaktiverede 

brugere 

Det er nu muligt at fremsøge akter fra 

deaktiverede brugere.  

Deaktiverede brugere skrives fortsat med 

gråt i kursiv. 
 

Figur 79: Søgning efter akter fra 
deaktiveret person 

Send log manuelt  
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Begrænsning på antal ulæste akter 

Som maksimum viser F2 Touch til og med 99 ulæste akter. Er der flere end 99 

ulæste akter, vises der som standard 99.  

F2 Desktop-klienten og F2 Touch har således samme opførsel på dette område.  

 

Tilgå godkendelser/forelæggelser i 

listevisningen 

F2 Forelæggelse og/eller F2 Godkendelser 

tilgås ikke længere i bunden af F2 Touch, 

men tilgås i stedet via listevisningen.  

 

 

Figur 80: Tilgå godkendelser og/eller 
forelæggelser via listevisningen 

 

Skift visning mellem akt- og 

godkendelsesdokument 

Er tilkøbsmodulet F2 Godkendelser aktivt, 

er det nu muligt at skifte mellem visning af 

akt- og godkendelsesdokument.  

 

Figur 81: Visning af 
godkendelsesdokument 

Tilgå 
godkendelser 

Tilgå 

forelæggelser 

Vælg om, der skal vises akt- eller 

godkendelsesdokument 


