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Release note til F2 version 

6.0.0.33718 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.33718 til cBrain F2.  

Vi har med denne version 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 F2’s tilkøbsmoduler.  

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

enkelte fejlrettelser gennemgås.  

Til sidst gennemgås tekniske forhold med krav til hardware og software. 

  



 

 

 

Side 3 af 9 

 

 

Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Der er indført en konfigurationsindstilling, der gør det muligt for 

organisationen at vælge, hvilken afsender der som standard står 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.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at login ikke var muligt, hvis der var 

flere brugere med rollen "minister" eller "departementschef". 

 Det er muligt at åbne links med anker og links, som ikke havde forstavelsen 

"http://" fra aktdokumentet. 

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

metadatafelter til standard-metadatafelter på aktvisningen. 

 F2 Desktop understøtter nu login via AD FS, både via OAuth2 og SAML. 

F2 Administrator 

 Forretningsadministratorer kan oprette nye værdilister i dialogen 

"Administration af værdilister". Desuden er det nu muligt at omdøbe 

værdilister. Værdilistens ID kan dog fortsat ikke omdøbes. 

F2 Aktindsigt, Avanceret 

 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, F2 Bestilling (ekstern) og F2 Bestilling 

(koncern) 

 Der er tilføjet fire kolonner til bestillingsvisningen i hovedvinduet: Oprettet 

(dato og klokkeslet), Oprettet af (navn), Sendt (dato og klokkeslet) og 

Afsender (navn). 

F2 Frasemodul 

 Fraseadministrationen kan nu håndtere fraser defineret uden 

tekstformatering. 

F2 Godkendelser 

 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. 
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F2 Metadata Remover 

 Der er indført mere sigende fejlbesked ved fejl i OfficeMetaDataRemover. 

F2 Møder 

 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.  

 Det er ikke længere muligt at ændre bilagsrækkefølgen på en akt, der ligger 

på et dagsordenspunkt, hvis mindst ét af bilagene er kopieret til mødet. 

 Teksten i tooltippet, der vises, når musen holdes over ret-, gem- og fortryd-

knapperne på mødefanen svarer til navnet på fanen. For eksempel står der 

"Rediger møde" i stedet for "Ret F2 Manager". 

F2 Sagsforløb 

 Akter, hvorpå sagsforløb har sat en "navigation", åbner ikke længere akten 

ved dobbeltklik eller enter, men åbner blot sagen på sagsforløbet på den 

opgave, "navigationen" udpeger. 

 Højrekliksmenuen har fået en ekstra mulighed "Åbn opgave fra sagsforløb", 

der også åbner sagen med sagsforløbet på den udpegede opgave. Akter 

med "navigation" får et nyt ikon, der fortæller, at de er en "navigationsakt". 

Dette gælder dog ikke, hvis der er godkendelser eller bestillinger på den 

pågældende akt. 

 I sagsforløb kan "Navigation" på akt også sættes via Ruby-scripting. 

 Der er indført feltet "Sagsforløbstrin" på akter, som ligger på sager med 

sagsforløb, der har sagsforløbstrins-værdiliste defineret. Sagsforløbstrin kan 

indstilles i sagsforløbet. Det betyder, at det er muligt at filtrere på 

sagsforløbstrin, når der søges på sagsforløb i hovedvinduet. 

Forretningsadministratorer kan oprette nye værdilister i dialogen 

"Administration af værdilister". Desuden er det muligt at omdøbe 

værdilister. Værdilistens ID kan dog fortsat ikke omdøbes. 

F2 Stedfæstelse 

 Det er muligt at gøre stedfæstelse af en sag påkrævet. 

F2 Touch 

 Forbedringer af chatvisning: Chatbeskeder, der indeholder meget lange ord, 

vises inden for skærmen. 

 Der gives en advarsel, når en akt, som er delt med andre, forsøges slettet. 

Dette svarer til F2 Desktop. 

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

redigere godkendelser i F2 Touch med dele af godkendelsesfunktionaliteten 
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fra F2 Desktop. Som standard er det ikke muligt at oprette nye 

godkendelser og redigere eksisterende godkendelser i F2 Touch. 

 Det er nu muligt at sætte emneord ved sagsoprettelse i F2 Touch. 

 Det er nu muligt at vælge filtype for dokumenter, der sendes til eksterne 

modtagere. Der kan vælges mellem dokumentets oprindelige filtype og PDF. 

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

Sagens metadata vises ved at klikke på sagsikonet øverst på listen over 

sagens akter. I sagens menu er der følgende muligheder: ”Rediger sag”, 

”Afslut sag”/”Genåbn sag”, ”Ny F2 Manager”/”F2 Manager” (forudsætter 

tilkøbsmodulet F2 Manager) og ”Kopier link til sagen”. Redigering af F2 

Manager-møder er derfor fjernet fra aktens menu. 

 Menupunktet "Kopier link til akt" er føjet til akt-menuen. Menupunktet 

kopierer ligesom i F2 Desktop aktens f2p-link til udklipsholderen. Tilsvarende 

er der også indført "Kopier link til sag" i sagsmenuen. 

 Fejlbeskeder har nu ikke længere et "X" til at skjule beskeden. Der skal 

således vælges en handling for at fjerne fejlbeskeden. Fejlbeskeden er også 

blevet gjort mere overskuelig. Der er desuden indført en konfiguration til at 

få vist "Skjul"-knappen igen, hvis det ønskes. 

 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-appen 

fortsat blive vist som "Test_F2_12345_0_12346_1.docx". Således er det 

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

anden app og gemme det i F2 igen.   
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der fremgik en engelsk menutekst i 

højrekliksmenuen. Fejlen opstod, når der var mere end 20 flag at vælge 

imellem. Som standard kan højrekliksmenuen højst indeholde 20 

menupunkter. Er der mere end 20 flag at vælge imellem, kan flag vælges 

via en ny menu. Henvisningen til denne menutekst er nu igen på dansk. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at "Udpeg akt som svar på en bestilling" 

i højrekliksmenuen i resultatlisten i hovedvinduet ikke virkede. Fejlen 

opstod, når F2 var indstillet til kun at tillade godkendelsesakter som svar på 

en bestilling. Er denne indstilling slået til, er det nu igen muligt at udpege 

godkendelsesakter som svar på bestillinger. 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde kunne forårsage, at F2 pludseligt 

lukkede, når chats blev slettet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at indbakken ikke blev opdateret ved ny 

e-mail. Problemet kunne opstå, når indbakken var åbnet i en anden fane 

end første fane. 

 Kun reelle søgninger i hovedvinduet fremgår nu af søgehistorikken. 

Visninger, som for eksempel en sagsvisning eller visning af en liste, fremgår 

ikke af søgehistorikken. 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde forårsagede, at F2 lukkede 

pludseligt, hvis der på computeren var valgt engelsk sprog med dansk 

datoformat. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en e-mailimport, der tidligere var 

fejlet, ikke blev forsøgt importeret igen. 

 Håndtering af fejl, der ved afsendelse af e-mails mellem interne F2-

myndigheder forårsagede, at en bruger modtog flere kopier af samme e-

mail i sin indbakke.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at links i aktdokumenter i sjældne 

tilfælde åbnede i F2 i stedet for i en webbrowser. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at bestillinger, åbnet fra cSearch, blev 

ved med at åbne igen, når sagen efterfølgende blev rettet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 i sjældne tilfælde kunne "fryse". 

Fejlen kunne opstå, hvis en påmindelsesdialog var åben i F2. 

 Stavefejl er rettet på fanebladet "E-mailindstillinger" i vinduet "Egenskaber 

for enheden". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der blev åbnet to dialoger ved 

sagsoprettelse. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 kunne lukke pludseligt, hvis der 

blev trykket "Ctrl+L" efter åbning af en akt. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at omdøbe 

enheders indbakke, skrivebord og arkiv. 

 Mapper for cSearch og styringsreoler vises nu ikke længere i F2’s listevisning 

i venstre side af hovedvinduet, når der ikke er licens til henholdsvis F2 

cSearch og F2 Styringsreol. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at brugere med flere roller blev tilføjet 

flere gange til for eksempel feltet "supplerende sagsbehandler". Fejlen 

opstod ved brug af dialogen "Vælg parter". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at genvejstaster holdt op med at 

fungere i F2, hvis fokus var i et PDF-preview. Dette resulterede i, at 

genvejen "Ctrl+P" udskrev previewet i stedet for akten. 

F2 Forelæggelse 

 Organisationer, der bruger F2 Forelæggelser, vil opleve en fejlbesked ved 

oprettelse af ny forelæggelse, hvis organisationen opretter flere brugere 

med enten rollen "minister" eller "departementschef", da dette ikke er 

understøttet af modulet. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ugemte godkendelseshandlinger gik 

tabt, hvis brugeren flyttede fokus til en anden akt i resultatlisten. Rettelsen 

betyder også, at F2 ikke længere spørger, om godkendelseshandlinger skal 

gemmes, når F2 får fokus. 

F2 Metadata Remover 

 Der er tilføjet håndtering af timeouts ved fjernelse af metadata. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at mødefanen ikke blev vist, når sagen 

for et møde blev valgt. I stedet blev "Tilføj F2 Manager" vist. 

 Parter på referatet for møder følger nu den rækkefølge, de er skrevet ind i. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at akter ikke kunne tilføjes til et møde, 

når akten ikke indeholdt andre dokumenter. 

F2 Partstyper 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at den samme part ikke kunne få 

forskellige partstyper ved hjælpe af dialogen "Partstyper", når parten blev 

tilføjet flere gange på samme sag. 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at selvbetjeningen ikke kunne håndtere 

udtryk, der eksempelvis indeholdt udtrykket større end eller mindre end. 
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 En browser-konsol-udskrift, som oprindeligt kun skulle kunne ses af 

udviklere, er blevet fjernet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fejlbeskeder, der blev vist ved en 

"regular expression"-validering af felter, ikke blev oversat. 

F2 Stedfæstelse 

 "Gem"-knappen er nu blevet synlig igen på stedfæstelsesfanen. 

F2 Søgeskabeloner 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at gemte søgninger baseret på en 

søgeskabelon ikke kunne slettes eller omdøbes. 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at f2p-links og almindelige links ikke 

fungerede i aktdokumenter. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at swipe-menuen ikke forsvandt, når der 

blev trykket på chat-ikonet. 

 Flere systemtekster, for eksempel overskifter, kan nu ikke markeres. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at akter, hvor andre brugere havde 

tilføjet private parter, ikke kunne gemmes. I stedet blev fejlbeskeden 

"parten eksisterer ikke" vist. 
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Tekniske forhold 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at EsdhAdmin ikke kunne slette store mængder 
forældede chats. Fejlen opstod på grund af timeout eller mangel på hukommelse. 

 


