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Release note til F2 version 

6.0.0.36607 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.36607 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. 
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Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Det er muligt at søge i knuden "Alle" i partsøgningsvinduer, fx på en sag, 

koncernbestillinger med flere. Det kan konfigureres, at knuden "alle" ikke 

vises i partssøgningsvinduer. Knuden "Alle" vises dog altid, når 

partsregisteret åbnes vis "Kontakter" i hovedvinduet. 

 Der er foretaget en forbedring af partsregistrets ydeevne. 

 Der er nu indført deduplikering af objekter i PDF'er ved dannelse af PDF i fx 

samlet akt, aktindsigt og rapporter. Derved komprimeres data, så det fylder 

mindre og er nemmere at generere. 

F2 Flettekoder 

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

med standard dato- og tidsformater. 

 Det er nu muligt at slå skabelon-fletning fra på en skabelon i F2. Dette gøres 

ved at sætte egenskaben "Flettemotor" til "Ingen" på skabelonen. 

F2 Manager  

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

 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. 

F2 REST 

 REST-service kan konfigureres til at udføre viruscheck på uploadede 

dokumenter. 

F2 Sagsforløb 

 Det er nu muligt at få fejlbeskeder, der er indsat i Word-dokumenter i 

forbindelse med skabelonfletning, vist i det valgte sprog i F2. 

F2 Timeregistrering 

 Det er nu muligt at rette i timeregistreringer direkte i resultatlisten via 

dobbeltklik eller "Enter". 

F2 Touch 

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

handlingsfacetter fra dropdown-menuer. Det er muligt at søge ved at 

begynde at skrive i det pågældende felt. Dette svarer til funktionen i F2 

Desktop. 
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 Det er muligt at se, tilføje eller slette emneord på akter. 

 "Xbc"-feltet er blevet tilføjet til akt-redigeringen. Desuden er "Cc" og "Xbc" 

blevet gemt væk bag en "fold ud-pil" som standard for at give mere plads til 

indholdet i e-mailen. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Der er foretaget optimeringer i partssøgevinduet, så visning af 

organisationsstrukturen nu sker hurtigere. Indlæsningen kunne i nogle 

tilfælde tage lang tid, hvis der var mange parter i partsregisteret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en bruger kunne miste rettelser til et 

aktdokument, hvis brugeren klikkede på 'Fortryd' i dialogen til 

adgangsbegrænsning. 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde forårsagede, at opstart af Word 

mislykkedes ved tilføjelse af dokument fra Word-skabelon. 

 Håndtering af fejl, de forårsagede, at automatiske makroer ikke blev kørt 

ved åbning af dokument ved tilføjelse af dokument fra Word-skabelon." 

 Håndtering af fejl i håndtering af fejlende bilag i forbindelse med import af 

e-mails. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at rettelser til aktdokument i nogle 

tilfælde gik tabt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en mødeindkaldelse blev åbnet i et 

eksternt kalender-program i stedet for i F2. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fejlbeskeden "Du har ikke længere 

adgang til sagen" i nogle tilfælde blev vist, selvom brugeren stadig havde 

adgang til sagen. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede pludseligt under opstart. 

Dette kunne opstå, hvis F2 under første opstart efter installation ikke kunne 

oprette en genvej på skrivebordet til afinstallering. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at sortere på 

resultaterne i kolonnen "Låst" ved akt-visning i hovedvinduet. 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde forårsagede, at PDF-generatoren viste 

fejlmeddelelsen "The external resource ... for document ... is missing." 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at e-mailImport fra 

Office 365 kunne give fejlen "You have exceeded the available concurrent 

connections for your account. Try again once your other requests have 

completed". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at søgegrupperne godkendelsesforløb og 

forelæggelse blev vist, når "Vis søgefelter" var valgt, selv om den 

pågældende F2 ikke havde licens til det pågældende modul. 

F2 AD FS Integration 

 Forbedret indlæsning og anvendelse af certifikater i forbindelse med ADFS. 
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F2 Administrator 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at gemme en 

standard brugeropsætning, der brugte fanen "Brugere" og "autosave 

interval" på fanen "akter". 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ved modtagelse af digital post 

kunne blive anført "ukendt afsender", selvom afsenderen var registreret som 

part i F2. Fejlen kunne opstå, når CPR-integration var slået til. 

F2 Flettekoder 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at "tomme links" efter skabelon-fletning 

gav en fejl fra flettemotoren (OpenXMLMerger), som fik motoren til at 

opgive fletningen. Det betød, at en kopi af skabelonen blev lagt på akten i 

stedet for et flettet dokument. Flettemotoren er ændret, så disse "tomme 

links" nu giver en fejlbesked i dokumentet, og rapporterer til F2, at der er en 

fejl. Dette betyder endvidere, at hvis dokument-fletningen foregår som en 

del af et sagsforløb, der automatisk sender akten efter fletning, vil et "tomt 

link" forhindre, at akten bliver sendt automatisk. 

 Forbedret fejlhåndtering i flettemotoren i forbindelse med lister. 

F2 Fraser, Avanceret 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fraser, der indeholdt mere end et 

hyperlink, kunne få skabelonfletning til at fejle. Der var derved risiko for at 

der kunne opstå fejl for fraser, der havde været eksporteret og importeret i 

fraseadministrationen. 

 Håndtering af fejl, der, når indholdet af en frase ændredes, kunne forårsage, 

at andre brugere så den gamle version af frasen, når der blev produceret et 

dokument. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af fejl i redigering af godkendelsesskabeloner, der forårsagede, 

at trin ikke blev fjernet fra forløbet. 

F2 Møder 

 Dokumenter på dagsordenspunkter, der er markeret som "Kladde", bliver nu 

ikke længere fejlagtigt inkluderet som bilag, når der dannes en PDF af 

dagsorden eller referat. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ydelsesevnen i F2 Møder blev 

dårligere, jo flere gange en bruger havde valgt at vise dagsorden. 
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F2 Sagsforløb 

 Håndtering af fejl under brevfletning i sagsforløb, der kunne forårsage 

automatisk udsendelse af breve med flettefejl. 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at påkrævede dokument-felter kunne 

give en fejlbesked, som ikke blev oversat. 

F2 Stedfæstelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at påkrævet stedfæstelse risikerede at 

låse skærmen, når der blev tilføjet en ny part. 

 Håndtering af fejl med hukommelsen, der kunne forårsage, at F2 lukkede 

pludseligt. 

F2 Søgeskabeloner 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke kunne sorteres på data fra 

sagsforløb i hovedvinduets resultatliste for søgeskabeloner. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 pludseligt lukkede ned, hvis 

"Eksportér søgeresultat til Excel" blev valgt i resultatlisten for 

søgeskabeloner. 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl ved redigering af godkendelse. Fejlen opstod, hvis 

godkendelsen var oprettet ud fra en skabelon, der på et af trinene havde en 

bruger, der siden er blevet deaktiveret i F2. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Touch markerede sproget som 

dansk, når den blev åbnet i en webbrowser. Fejlen betød, at fx Google 

Translate tilbød at oversætte til dansk, når et andet sprog var valgt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at brugeren i nogle tilfælde blev logget 

ud, selvom "Husk mig" var valgt. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


