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Nyheder og ændringer i F2 

6.0.0.33718 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2. Opdateringstillægget dækker 

over nyheder og optimeringer foretaget i version 6.0.0.33718.  

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

områder:  

F2 Desktop 

 To metadatafelter er flyttet 

 Vælg enhed som afsender 

F2 Administrator 

 Opret og omdøb værdilister 

F2 Aktindsigt, Avanceret 

 Udeluk bestillinger og påtegninger fra aktindsigt 

F2 Bestilling, herunder F2 Bestiiling (ekstern) og F2 Bestilling (koncern) 

 Fire nye kolonner 

F2 Frasemodul 

 Formatering bestemmes nu af skabelonen 

 Ældre versioner står ikke i kursiv 

F2 Godkendelser 

 Godkendelser i F2 Touch 

F2 Møder 

 Inkluder alle bilag i PDF 

 Ændringer til bilagsrækkefølgen på en akt 

F2 Touch 

 Rediger sagens metadata i F2 Touch 

 Emneord ved sagsoprettelse 

 Kopier link til akt føjet til aktens menu 

 Godkendelser i F2 Touch 

 Vælg format for dokumenter 

 ”Skjul”-knap er fjernet fra fejlbeskeder 

 Dokumenter vises uden F2-ID i browser på PC 

 Advarsel ved slet  
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F2 Desktop  

To metadatafelter er flyttet 

Metadatafelterne "Oprettet dato" og "[oprettet] af" er flyttet fra avancerede 

metadatafelter til standardmetadatafelter på aktvisningen. 

 

Figur 1: Aktens standardmetadatafelter 

Vælg enhed som afsender 

Der er indført en ny konfigurationsindstilling, der gør det muligt for organisationen 

at vælge, hvilken afsender der står som standard i "Fra"-feltet på e-mails. Dette 

gælder ved oprettelse af nye e-mails, svar og videresend. Der kan vælges mellem 

den aktuelle bruger og den aktuelle enhed. 

F2 Administrator 

Opret og omdøb værdilister 

Forretningsadministratorer kan nu oprette nye værdilister i dialogen ”Administration 

af værdilister”. Der er et nyt menupunkt i dialogen ”Administration af værdilister” til 

dette. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 2: Administration af værdilister 

Tryk på Ny værdiliste for at åbne nedenstående dialog. Her udfyldes værdlistens 

navn og ID. 

Flyttede felter 

Opret ny værdiliste 
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Figur 3: Opret ny værdiliste 

Desuden er det nu muligt at omdøbe værdilister, der er oprettet. Værdilistens ID 

kan ikke omdøbes. 

Nye værdilister vil oftest kun blive oprettet i forbindelse med tilkøbsmodulerne F2 

Styringsreol, F2 Søgeskabeloner og F2 Sagsforløb. Værdilistens ID bruges i disse 

moduler i forbindelse med kundespecifikke tilpasning af F2. Værdilister 

vedligeholdes som beskrevet i F2 Desktop – Administratormanual.  

F2 Aktindsigt, Avanceret 

Udeluk bestillinger og påtegninger fra aktindsigt 

Det er muligt at sørge for, at bestillinger og påtegninger ikke tilføjes til når der 

dannes ny aktindsigt eller når akter tilføjes til en eksisterende aktindsigt. Dette 

opsættes som en konfigurationsindstilling. 

F2 Bestilling, herunder F2 Bestilling (ekstern) og F2 

Bestilling (koncern) 

Fire nye kolonner 

Der er tilføjet fire kolonner til listevisning for bestillinger. Kolonnerne vises i 

resultatlisten, når bestillinger er valgt i drop down-menuen til højre for søgefeltet i 

hovedvinduet. 

De nye kolonner er: 

 ”Bestilling oprettet”: Viser dato og klokkeslæt. 

 ”Bestilling oprettet af”: Viser opretters navn. 

 ”Bestilling sendt”: Viser dato og klokkeslæt. 

 ”Bestillingsafsender”: Viser afsenders navn. 

Kolonnerne vises i listevisningen i figuren nedenfor. 
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Figur 4: Bestillinger i listevisning 

Det er således muligt at sortere bestillingerne i resultatlisten efter den relevante 

kolonne. Kolonnerne kan vælges til og fra i dialogen ”Vælg kolonner”. Denne dialog 

kan vises ved at trykke på Kolonner i højrekliksmenuen, der vises ved højreklik på 

en hvilken som helst kolonne.  

F2 Frasemodul 

Formatering bestemmes nu af skabelonen 

I dialogen ”Fraseadministration” er det muligt at håndtere fraser defineret uden 

tekstformatering. Det kan f.eks. være gavnligt, når frasen skal bruges i en 

overskrift eller som del af brødtekst i en skabelon. Formateringen styres af 

skabelonen. En frase uden tekstformatering oprettes ved at markere al tekst i 

Word-dokumentet og klikke på Clear All Formatting i menugruppen ”Font”. 

Ældre versioner står ikke i kursiv 

Tidligere versioner af fraser står nu ikke længere i kursiv i dialogen 

”Fraseversioner”. 

F2 Godkendelser 

Godkendelser i F2 Touch 

Der er tilføjet en konfigurationsindstilling, der gør det muligt at oprette og redigere 

godkendelser i F2 Touch med dele af godkendelsesfunktionaliteten fra F2 Desktop. 

Som standard er det ikke muligt at oprette nye godkendelser og redigere 

eksisterende godkendelser i F2 Touch. 

F2 Møder 

Inkluder alle bilag i PDF 

De bilag, der er kopieret til mødet, lægges forrest i den PDF, der dannes ved at 

klikke på ”Vis dagsorden”, eller når der dannes et referat. Derefter lægges de 

øvrige bilag i samme rækkefølge, som de ligger i på dagsordenspunktet i 

mødevinduet.  

Ændringer til bilagsrækkefølgen på en akt 

Det er ikke længere muligt at ændre bilagsrækkefølgen på den enkelte akt, der 

ligger på et dagsordenspunkt, hvis mindst ét af bilagene på akten er kopieret til 

mødet. Dette skyldes, at rækkefølgen af bilag på en akt på et dagsordenspunkt 

fastlåses, når et bilag kopieres til mødet. 

Visning af bestillinger er valgt 
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Se figuren nedenfor. 

 

Figur 5: Dokumenter på en dagsorden 

F2 Touch 

Rediger sagens metadata i F2 Touch 

Det er muligt at se og redigere sagens metadata direkte i F2 Touch. Først åbnes 

sagen. På smartphones vises sagens metadata ved at trykke på sagsikonet øverst 

på listen over sagens akter. Se figuren nedenfor.  

 

Figur 6: Gå til sagens metadata 

Herefter vises sagens metadata, se figuren nedenfor. Sagens menu åbnes ved at 

klikke på ikonet øverst til højre. 

Rækkefølge 

kan ikke 
ændres 

Rækkefølge 
kan ændres 

Gå til sagens metadata 
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Figur 7: Visning af sagens metadata og menu 

På iPad og tablets vises sagens metadata på samme skærm som sagens akter. Se 

figuren nedenfor. 

 

Figur 8: Visning af sag på tablet 

I sagens menu er der følgende muligheder: 

 ”Rediger sag”: Her kan udvalgte metadata på sagen redigeres. 

 ”Afslut sag”/”Genåbn sag”. 

 ”Ny F2 Manager”/”F2 Manager”: Her kan F2 Manager-møder oprettes og 

redigeres. 

 ”Kopier link til sagen”: Her kan et link til sagen kopieres til enhedens 

udklipsholder. Linket kan nu bruges til at indsætte en henvisning til den 

pågældende sag enten i F2 eller i et andet program. 

Sagens metadata 

Sagens menu 

Sagens menu Sagens metadata 
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Emneord ved sagsoprettelse 

Det er nu muligt at sætte 

emneord ved sagsoprettelse i F2 

Touch.  

Dette forudsætter, at emneord 

er konfigureret til at være 

påkrævet ved oprettelse af ny 

sag. 

 

 

Figur 9: Opret sag 

Kopier link til akt føjet til aktens menu 

Menupunktet "Kopier link til akt" er føjet til aktens menu. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 10: Aktens menu 

Tryk på ”Kopier link til akten” for at kopiere et link til akten til telefonens 

udklipsholder. Linket kan nu bruges til at indsætte en henvisning til den 

pågældende akt enten i F2 eller i et andet program. 

Tilføj emneord 

Bemærk: Redigering af F2 Manager-møder er fjernet fra aktens menu, da den 

nu findes på sagens menu. 

”Kopier link til akten” 
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Redigering af F2 Manager-møder er samtidig fjernet fra aktens menu. Denne 

funktion findes nu på sagens menu. 

Godkendelser i F2 Touch 

Det er muligt at oprette, starte og redigere godkendelser i F2 Touch. Oprettelse og 

redigering af godkendelser er som standard dog slået fra. Der er tilføjet en 

konfigurationsindstilling, der gør det muligt at slå oprettelse og redigering til. 

Det er kun muligt at benytte dele af godkendelsesfunktionaliteten i F2 Touch. 

Følgende er muligt: 

 Godkendelser kan oprettes på eksisterende akter ud fra en skabelon. 

 Godkendere og kopimodtagere kan redigeres for hvert trin. 

 Trin kan slettes. 

 De enkelte funktioner gennemgås nedenfor. 

Opret ny godkendelse 

Det er muligt at oprette en 

godkendelse ud fra eksisterende 

skabeloner i F2 Touch. 

Skabelonerne oprettes og 

vedligeholdes i F2 Desktop. 

Godkendelsen kan startes i F2 

Touch. 

 

Figur 11: Opret ny godkendelse fra skabelon 

 

Vælg mellem 
eksisterende 
skabeloner 
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Rediger godkendelse 

Godkendelser kan redigeres i 

F2 Touch. Der er følgende 

muligheder: 

 Rediger godkendelsens 

frist. 

 Vælg type fra drop down-

menu. 

 Slet trin. 

 Tilføj eller fjern godkender 

eller kopimodtager. 

Følgende er ikke muligt: 

 Tilføj trin 

 Rediger frister for de 

enkelte trin 

 Redigere øvrige 

metadatafelter som for 

eksempel ”Begrænset 

synlighed”, ”Underret 

godkendere” med videre. 

 

Figur 12: Rediger godkendelse 

Vælg format for dokumenter 

Det er muligt at vælge format for et dokument, der er vedhæftet en akt. Det valgte 

dokumentformat gælder kun for akter, der sendes som eksterne e-mails. Ved akter, 

der deles internt i en F2-myndighed (herunder også interne e-mails), beholder 

dokumentet det originale format. 

Akten sættes i redigeringstilstand. Dokumentformatet kan vælges ved aktens bilag 

under ”Dokumenter”. Det er både muligt at vælge format for alle dokumenter, der 

er vedhæftet akten, og for hver enkelt dokument. Se figuren nedenfor. 

Tilføj eller fjern 

godkender eller 
kopimodtager 

Slet trin 

Rediger frist 
og type 

”Begrænset 
synlighed” kan 
ikke redigeres 

”Underret 

godkender” kan 
ikke redigeres 
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Figur 13: Rediger akt 

Tryk på en af de to muligheder for at vise en rullemenu nederst på skærmen. Her 

kan det ønskede format vælges. Se figuren nedenfor.  

Vælg format for 
et dokument 

Vælg samme format 
for alle dokumenter 

Akten er i 
redigeringstilstand 
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Der kan vælges mellem følgende 

formater: 

 PDF 

 Original 

 Renset PDF (kun muligt med 

tilkøbsmodulet F2 Metadata 

Remover) 

 Renset original (kun muligt med 

tilkøbsmodulet F2 Metadata 

Remover). 

F2 Touch vælger  som standard det 

format, brugeren har valgt i sin 

personlige opsætning i F2 Desktop. 

 

Figur 14: Vælg format 

”Skjul”-knap er fjernet fra fejlbeskeder 

Fejlbeskeder kan ikke længere skjules 

ved tryk på et "X". Der skal således 

vælges en handling for at fjerne 

fejlbeskeden. Fejlbeskeden er også 

blevet gjort mere overskuelig.  

Der er desuden indført en konfiguration, 

der gør det muligt  at få vist "Skjul"-

knappen igen, hvis det ønskes. 

 

Figur 15: Fejlbesked 

Dokumenter vises uden F2-ID i browser på PC 

Dokumenter, der er vedhæftet en akt i F2, vises nu uden F2-ID, når de åbnes i F2 

Touch i en browser på en PC. Dokumentets titel vil her blive vist som for eksempel 

"Test.docx". 

Det samme dokuments titel vil i F2 Touch-appen på en mobil enhed fortsat blive 

vist som "Test_F2_12345_0_12346_1.docx" – altså med F2-ID. Således er det 

stadig muligt på en mobil enhed at åbne et vedhæftet dokument fra F2 i en anden 

app og gemme det på samme akt i F2 igen.  
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Advarsel ved slet 

Der gives en advarsel, når en akt, som 

er delt med andre, forsøges slettet. 

Dette svarer til F2 Desktop. 

Er enheden offline eller er der dårlig 

forbindelse, når akten forsøges slettet, 

vises advarslen først, når enheden igen 

er online. 
 

Figur 16: Advarsel ved slet af akt 

 


