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Release note til F2 version 
5.2.0.14001 

Kære F2 bruger.  

Velkommen til release note 5.2.0.14001 til cBrain F2.  

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

række områder, ligesom vi har rettet uhensigtsmæssigheder. Det gælder både i 

forhold til F2 Desktop og flere af F2s tilkøbsmoduler.  

Nedenfor vises en oversigt over ny og/eller ændret funktionalitet, ligesom de 

enkelte fejlrettelser gennemgås.  

For en detaljeret beskrivelse af nye funktionaliteter i F2 henviser vi til F2 

Opdateringstillæg 5.2.0.14001.    



 

Side 3 af 7 

Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Det er nu muligt at kopiere en akt til flere sager i en og samme arbejdsgang 

 Der er indført visuelle optimeringer af dialogerne "Partstyper" og "Flet til 

sagsparter" 

 Dialogen "Arkiver og luk" understøtter nu længere tekster f.eks. i forbindelse 

med andre sprog end dansk eller kundespecifikke tekster 

 Dialogen "Rediger favoritsøgefelter" understøtter nu længere tekster for 

søgefelter f.eks. i forbindelse med andre sprog end dansk eller 

kundespecifikke tekster 

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

 Knappen "Hent fra CPR" vises ikke længere på interne brugere i dialogen 

"Egenskaber for brugeren xx" 

 F2 understøtter nu, at flere e-mails fra Outlook kan overføres samtidigt til F2 

via mappen "F2 til arkivering”, når Outlook 2016 er installeret 

 Der er foretaget performanceoptimeringer af PDF-genereringen af e-mails 

med vedhæftede billeder 

 MSI-klientens installationssprog er ændret til engelsk 

F2 Flettemodul 

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

skabeloner  

F2 Godkendelser  

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

godkendelsesforløb" 

F2 Manager 

 Synkronisering af møder til F2 Manager er optimeret  

F2 REST API 

 Det er nu muligt at flytte parters placering i partsregistrets hierarki af 

eksterne parter 

 F2-REST understøtter nu sagsrelationer 

 Der er indført performanceoptimering af sessionshåndteringen 

F2 Selvbetjening 

 Forbedret fejlhåndtering for NemID-underskrift 

F2 Touch 

 Datoformateringer følger nu det valgte sprog ved login i stedet for 

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

samme måde som fejlede handlinger  
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at adgangsbegrænsning nedarvet fra en 

sag ikke blev fjernet, hvis man fjernede sagstilknytningen fra akten 

 Forbedret håndtering af åbne dokumenter i tilfælde af, at F2 lukker ned efter 

en fejl 

 Fejlhåndteringsværktøjet er nu signeret med cBrains digitale signatur 

 Ctrl + L bruges ikke længere som genvej til at videresende, men derimod til 

at vise alle metadatafelter på akten  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at PDF-preview fejlede, hvis der var krav 

på klientcomputeren om, at programmer skulle være signeret 

 Bedre validering ved ugyldig eller ingen titel 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke var en scrollbar i listen 

"Favoritter" 

 Dialogen "På vegne af" er blevet udvidet, så begge datovælgere nu vises 

 Der kan nu indtastes flere parter i søgefeltet "Til/Cc-part" i søgegruppen "E-

mail" 

 Metadatafeltet "Akt parter" i aktvinduet er ændret til "Aktparter" 

 Der er rettet stavefejl i dialogen "Akten er ændret", der vises i forbindelse 

med vedhæftning af et dokument til en akt  

 Der er tilføjet tool-tips til samtlige "Ny"-knapper i hoved-, akt- og 

sagsvinduets bånd  

 PDF skrives nu konsekvent med stort 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at størrelsen på vindueselementer ikke 

kunne tilpasses i dialogen "Vedhæft dokument" 

 Forbedret fejlhåndtering efter opgradering af F2 mens der er kørende F2-

klienter 

F2 BOM-Connector 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at man kunne få sine indtastninger 

slettet, hvis man skrev i aktdokumentet, inden det blev indlæst 

F2 cSearch 

 Det er nu muligt at oversætte søgetyper i cSearch vha. den indbyggede 

ordbog 

F2 Forelæggelse 

 Det er nu muligt at gemme forelæggelser igen 
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F2 Godkendelse 

 Fejlbeskeden, der fremkommer ved dobbeltklik på et akt- eller 

godkendelsesdokument, før PDF-versionen er blevet genereret er optimeret 

med ny forklarende tekst 

 Knappen til at gemme bemærkninger på et godkendelsestrin har fået et 

beskrivende tool-tip 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at godkendelsesdokumentet blev 

kopieret med ved handlingerne "Kopier akt", "Læg kopi af akt på sag" og 

"Videresend" 

F2 Manager 

 Visning af sagsmapper på F2 Manager-fanen i sagsvinduet er blevet 

genindført 

 Forbedret stabilitet, når akter manuelt flyttes fra en liste til en anden på F2 

Manager-fanen i sagsvinduet 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl i CaseInfo-opgave, der i sjældne tilfælde forårsagede, at 

en sags oplysninger ikke kunne gemmes 

 Håndtering af fejl, der forårsagede forkert beregning af fremdrift på 

processer 

 Håndtering af "periodisk" problem, der i sjældne tilfælde fik relaterede 

handlinger til at fejle 

 Udført Action og udført opgave logges nu på sagen 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at dokumenter ikke blev vist efter, at 

man havde åbnet sagens oplysninger 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at akter oprettet fra Matter- og Mail-

opgaver ikke blev oprettet med en ansvarlig bruger  

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at visningen af en akt, hvor 

aktdokumentet var tomt, viste indhold af tidligere aktdokument 
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Tekniske forhold  
 Microsoft SQL Server 2016 understøttes fra denne version 


