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Nyheder og ændringer i F2 

6.0.0.36607 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.0.0.36607.  

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

områder:  

F2 Desktop 

 Søg i knuden ”Alle” i partssøgning. 

F2 Flettekoder 

 Slå skabelon-fletning fra. 

 Dato- og tid i godkendelses-PDF’er. 

F2 Manager 

 Forelæggelser sendes til enhedens indbakke. 

 Flere brugere kan tilføje sager. 

F2 Timeregistrering 

 Ret timeregistreringer via dobbeltklik eller Enter. 

F2 Touch 

 Vælg emneord med mere fra dropdown-menuer. 

 Rediger emneord på akter. 

 ”Xbc”-felt på akter. 
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F2 Desktop 

Søg i knuden ”Alle” i partssøgning 

Det er muligt at søge i knuden "Alle", når der søges efter parter. Dermed kan der 

søges blandt alle parter, både interne, eksterne og private på én gang. 

Partsøgningsvinduet vises, når der klikkes på ikonet . Ikonet vises blandt andet i 

hoved-, sags- og aktvinduet. 

 

Figur 1: Partssøgningsvinduet 

Knuden "Alle" vises altid, når partsregisteret åbnes via "Kontakter" i 

navigationslinjen i hovedvinduet. 

 

F2 Flettekoder 

Slå skabelon-fletning fra 

Det er muligt at slå skabelon-fletning fra på en skabelon i F2. Dette kan være 

brugbart, hvis fletning fejler, og dokumentet ønskes oprettet alligevel. 

Tryk på menupunktet Skabeloner på fanen ”Indstillinger”. Højreklik på en 

skabelon, og vælg Egenskaber. Dialogen ”Dokumentegenskaber” åbner. 

Skabelonegenskaben ”Flettemotor” kan nu sættes til ”Ingen”. Se billedet nedenfor. 

Vælg knuden ”Alle”  
for at søge i alle parter Skriv søgetekst her 

Bemærk: I samarbejde med cBrain er det muligt at konfigurere, at knuden 

"Alle" ikke vises i partssøgningsvinduer.  
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Figur 2: Skabelonegenskaber i dialogen ”Dokumentegenskaber” 

Dato- og tid i godkendelses-PDF’er 

Flettefeltet "document_fileddate" for godkendelses-PDF'er kan formateres med 

standard dato- og tidsformater. 

F2 Manager 

Forelæggelser sendes til enhedens indbakke 

Forelæggelser, der håndteres af et sekretariat, bliver nu som standard (ved nye 

installationer) sendt til enhedens indbakke, når de er færdigbehandlede. Den 

enkelte organisation kan konfigurere dette i samarbejde med cBrain. 

Flere brugere kan tilføje sager 

Brugere med læseadgang til en sag kan tilføje sagen til F2 Manager. Det betyder 

for eksempel, at brugere kan lægge en sag på F2 Manager, selvom sagen har en 

anden afdeling som ansvarlig.  

F2 Timeregistrering 

Ret timeregistreringer via dobbeltklik eller Enter 

Det er muligt at rette i timeregistreringer i dialogen ”Timeseddel” via dobbeltklik på 

den relevante timeregistrering. Se figuren nedenfor. 

Vælg  

flettemotor 

Vælg flettemotor 

fra dropdown-menu 
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Figur 3: Rediger timeregistrering 

Dobbeltklik på den registrering, der skal rettes i, eller markér den og tryk på Enter. 

F2 Touch 

Vælg emneord med mere fra dropdown-menuer 

Ved oprettelse af sager er det muligt at vælge emneord, journalplan og 

handlingsfacetter fra dropdown-menuer. Sager oprettes via akter i 

redigeringstilstand. Når der scrolles ned på enten den eksisterende eller 

nyoprettede akt, findes feltet ”Sag”. Her trykkes der på plusikonet  i sagsfeltet. 

Dette udfolder en række felter til sagsoprettelse, vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 4: Opret ny sag på akt 

Dobbeltklik på linjen eller tryk på Enter. Rediger timeregistrering i dialogen 

Vælg emneord fra 

dropdown-menu 

Felter til 
oprettelse  
af sag 

Vælg journalplan fra 
dropdown-menu 

Vælg handlingsfacet fra 
dropdown-menu 
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Det er også muligt at søge efter det ønskede emneord, journalplan eller 

handlingsfacet ved at begynde at skrive i det pågældende felt. 

På eksisterende sager kan emneord, journalplan og handlingsfacet ligeledes vælges 

fra en dropdown-menu. Sagen sættes først i redigeringstilstand. Se figuren 

nedenfor. 

 

Figur 5: Rediger sag 

Rediger emneord på akter 

Det er muligt at se, tilføje eller slette emneord på akter. I aktmenuen vælges ”Sæt 

emneord”.  

 

Figur 6: Aktmenuen 

I næste vindue er det muligt at se eksisterende emneord på akten. Der kan tilføjes 

flere emneord. Dette gøres enten ved at søge i feltet eller vælge et emneord fra 

dropdown-menuen. Se figuren nedenfor. 

Vælg emneord fra 

dropdown-menu 

Vælg journalplan fra 
dropdown-menu 

Vælg handlingsfacet fra 
dropdown-menu 

Sæt emneord  

på akten 

Tryk her for at vise 

aktmenuen 
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Figur 7: Sæt emneord på akt 

Eksisterende emneord på akten kan slettes. Dette gøres ved at markere emneordet 

og bruge tilbage-knappen.  

”Xbc”-felt på akter 

"Xbc"-feltet er blevet tilføjet 

til akt-redigeringen. Som 

standard er er "Cc" og 

"Xbc" blevet gemt væk bag 

en "fold ud-pil" for at give 

mere plads til indholdet i e-

mailen. 

Tryk på pilen ud for ”Til” for 

at få vist ”Cc”- og ”Xbc”-

felterne. Se figuren til 

højre. 

 

Figur 8: Opret akt 

 

Vis/skjul ”Cc”-  

og ”Xbc”-felterne 

ved hjælp af pilen 

Vælg emneord fra 

dropdown-menu 

Søg efter emneord 

ved at skrive i feltet 

Eksisterende 

emneord 


