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Side 2 af 4 

Nyheder og ændringer i F2 

5.3.0.27899 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

5.3.0.27899.  

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

følgende områder: 

F2 Manager 

 Godkendelseslog viser ikke kommentar for brugere med 

sekretariatsfunktion. 

F2 Touch 

 ”Tilføj billede” er ændret til ”Tilføj”.  



 

Side 3 af 4 

F2 Manager 

Godkendelseslog viser ikke kommentar for brugere med 

sekretariatsfunktion 

For F2 Manager-brugere med sekretariatsfunktion vil det i godkendelsesloggen for 

godkenderes godkendelseshandlinger nu kun fremgå, hvorvidt godkenderen har 

behandlet godkendelsen. En eventuel bemærkning til godkendelsen vil ikke fremgå 

af loggen. 

Denne ændring i funktionaliteten kan for eksempel være en fordel, når en 

godkender, der er minister, enten godkender eller returnerer en godkendelse i F2 

Manager. Denne handling vises herefter i F2 Desktop hos ministerens sekretariat.  

I eksemplet i billedet til højre har 

ministersekretær Maria Molodi åbnet 

en godkendelse, der er godkendt af 

minister Hanne Nielsen.  

Hanne Nielsens kommentar fremgår 

ikke på loggen. I stedet fremgår 

følgende: ”Hanne Nielsen behandler, 

sender bemærkning”. 

Andre brugere, der har adgang til 

godkendelsen, kan heller ikke se 

bemærkningen. 

  

Figur 1: Godkendelsens log 

 

Ministerens sekretær, Maria Molodi i 

eksemplet, kan se ministerens 

bemærkning, hvis hun trykker på Trin 

på godkendelsen, som vist på billedet 

til højre. 

 

  

Figur 2: Godkendelsens trin 

 

Godkendelsens 
log er vist  

Godkenders 
bemærkning 
vises ikke 

Godkendelsens 
trin er vist 

Godkenders 

bemærkning 
vises her 
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F2 Touch 

”Tilføj billede” er ændret til ”Tilføj” 

Hvis det I F2 Touch, ønskes at vedhæfte en fil til en akt, kaldes knappen nu for 

"Tilføj" i stedet for "Tilføj billede". Ændringen er foretaget, fordi man nu også kan 

vælge andre filtyper end billeder at vedhæfte til akter. 

 

Figur 3: Vedhæft fil til akt 

Filvælger 


