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Nyheder og ændringer i F2 

5.3.0.25968 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

5.3.0.25968.  

Vi har i denne opdatering udvidet og forbedret mulighederne i F2 på følgende 

områder:  

F2 Desktop 

 ”Fremtidige” er ny gruppe i resultatlisten. 

 Antallet af viste parter er begrænset i ”Tilføj til adgangsbegrænsning”. 

 Bedre information ved generering af PDF. 

 Teksten ”Tilgængelighed –” er fjernet fra brugerindstillinger. 

 Docx-filer kan bruges som skabeloner. 

 Nyt ikon til Server Stifinder. 

F2 Administrator 

 Flere ikoner har fået ny placering i administratorbåndet. 

 Farver på flag kan manuelt opdateres med Ctrl + F5. 
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F2 Desktop  

”Fremtidige” er ny gruppe i resultatlisten 

I F2 er det muligt at sætte en brevdato på en akt i fremtiden. For eksempel kan en 

sagsbehandler benytte sig af denne funktion som forberedelse, hvis et brev skrives, 

inden den dato det skal afsendes. 

Det er nu muligt at få vist akter, der har brevdato i fremtiden, som en gruppe i 

resultatlisten. Det kræver, at autogruppering er slået til. 

Gruppen ”Fremtidige” vises øverst i resultatlisten, når resultaterne er sorteret efter 

brevdato. 

 

Figur 1: Sortering efter brevdato i resultatlisten 

Antallet af viste parter er begrænset i ”Tilføj til 

adgangsbegrænsning” 

Adgangsbegrænsningshjælpen har nu en maksimal visning på 20 parter. 

Adgangsbegrænsningshjælpen vises, når der tilføjes mere end 20 parter til en akt 

(fx gennem chat, note eller som supplerende sagsbehandler), og disse parter ikke i 

forvejen er inkluderet i aktens adgangsbegrænsning.  

Gruppen ”Fremtidige” Kolonnen ”Brevdato” ”Autogruppering” er slået til 
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Figur 2: Adgangsbegrænsningshjælpen 

Er der mere end 20 parter på listen, hvis der klikkes på ”Tilføj til 

adgangsbegrænsning”, vil F2 komme med nedennævnte advarsel: 

 

Figur 3: Advarsel ved flere end 20 parter 

 

F2-systemet afkorter automatisk listen til 20 parter.  

Denne begrænsning er indført for at forebygge eventuelle uhensigtsmæssigheder i 

afviklingen ved tilføjelse af ”mange” parter. 

Bedre information ved generering af PDF 

Hvis der dobbeltklikkes på en vedhæftet PDF, der endnu ikke er genereret, får 

brugeren nu en meddelelse om, at PDF'en ikke er klar.  

 

Hvis der højreklikkes på en PDF, der endnu ikke er genereret, er mulighederne "Vis 

PDF" og "Åbn" inaktive. 

Teksten ”Tilgængelighed –” er fjernet fra brugerindstillinger 
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På fanen ”Bruger” i dialogen 

”Opsætning” stod der tidligere 

”Tilgængelighed –” foran hver 

indstilling, der havde med 

tilgængelighed at gøre. 

Teksten ”Tilgængelighed –” er nu 

fjernet. 

Tilgængelighedsindstillingerne 

tilgås ved at åbne menuen 

Opsætning på fanen 

”Indstillinger” i hovedvinduet.  

Herefter vælges fanen ”Bruger”. 

Her gives en række muligheder 

for at opsætte og tilpasse F2’s 

tilgængelighed, for eksempel for 

brugere med synshandikap. 

 

 

Figur 4: Brugeropsætning 

 

Docx-filer kan bruges som skabeloner 

Det er nu muligt også at indlæse Word-filer med endelsen .docx som skabeloner i 

F2.  

Skabeloner oprettes i F2’s database ved at klikke på menupunktet ”Skabeloner” på 

fanen ”Indstillinger”. 

 

Nyt ikon til Server Stifinder 

Ikonet for Server Stifinder er blevet skiftet ud. 

 

Gruppering Ikon Navn Funktion 

Bånd på fanen 

”Indstillinger” 

 

Server Stifinder Åbner server stifinderen. 

 

Server Stifinder er placeret på båndet på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet. 

Skabeloner 

Figur 5: Skabeloner 
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Figur 6: Menupunktet Server Stifinder 

F2 Administrator 

Flere ikoner har fået ny placering i administratorbåndet 

Der er sket ændringer på administratorbåndet. Menupunkterne "cPort" og 

"Dokumentimport fra serveren" er ikke længere at finde i gruppen "Flag m.m." 

"cPort" og "Dokumentimport fra serveren" ligger nu i den ny gruppe ”Diverse”. 

Gruppen "Flag m.m." er blevet fjernet fra administratorbåndet.  

"Flag til styringslinjer" er fortsat at finde i gruppen "Værdilister". 

 

Figur 7: Administratorbåndet 

Administration af partstyper er fjernet 

fra administratorfanen som 

selvstændigt menupunkt, og 

administreres nu under menupunktet 

”Værdilisteadministration.” 

 

 

Figur 8: Administration af værdilister 

Farver på flag kan manuelt opdateres med Ctrl + F5 

Ved tryk på CTRL + F5 genindlæses nu også konfigurationsændringer til flagenes 

farver i resultatlisten. Personlig styring og enhedens styring opdateres fortsat først 

ved genstart af F2. 

 

Server Stifinder 

Administratorfanen 

Værdilisteadministration 

Gruppen ”Værdilister” Gruppen ”Diverse” 
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Administratorer kan ændre farven på personlige flag og på enhedens flag. Dette 

gøres under menupunktet ”Flag til styringslinjer” på administratorfanen. 

 

Figur 9: Flag til styringslinjer på administratorfanen 

I dialogen ”Flag til styringslinjer” er det muligt at oprette, slette og redigere flag. 

 

Figur 10: Dialogen "Flag til styringslinjer" 

Ændrer administrator farven på et flag, kan farveopdateringen straks vises i 

resultatlisten ved klik på Ctrl+5. 

I figuren nedenfor er farven på flaget ”Haster” blevet ændret til gult. Akter, der har 

det pågældende flag, vises nu med gul farve i resultatlisten. 

Administratorfanen Flag til styringslinjer 
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Figur 11: Flag i hovedvinduet før genstart 

På hovedvinduets bånd og i højrekliksmenuen opdateres flagets farve fortsat først 

ved genstart af F2. 

På figuren ovenfor er flaget ”Haster” endnu ikke ændret til rød i hovedvinduets 

bånd, da F2 ikke er blevet genstartet. 

Flag på hovedvinduets bånd er gult Flag på resultatlisten er røde 


