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Side 2 af 5 

Nyheder og ændringer i F2 

6.0.0.37295 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.0.0.37295.  

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

områder:  

F2 cSearch 

 Valgt linje fremhæves. 

F2 Godkendelser 

 Opret ny version af akt ved slettet dokument. 

 Nye konfigurationsmuligheder for godkendelser. 

F2 Manager 

 Dan F2 Manager-PDF. 

 Skjul eller vis brugers kommentarer. 
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F2 cSearch 

Valgt linje fremhæves 

Der vises en liste over metadata-søgefelter ved at klikke i søgefeltet og derefter 

trykke "Pil ned" på tastaturet i søgefeltet. Den valgte linje fremhæves med blå 

baggrund. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 1: Søgevinduet i cSearch 

F2 Godkendelser 

Opret ny version af akt ved slettet dokument 

Det er muligt at oprette en ny version af en akt, når dokumenter på akten slettes, 

hvis den seneste ændring af akten er foretaget af en anden bruger. 

Når dokumentet er slettet vises en dialogboks, hvor det er muligt at vælge, om der 

skal oprettes en ny version af akten. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 2: Dialogboks 
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Nye konfigurationsmuligheder for godkendelser 

Der er indført to nye konfigurationsmuligheder for godkendelser: 

Det er muligt at konfigurere, hvorvidt en akt kan slettes, hvis der er en aktiv 

godkendelse på akten. 

Det er muligt at konfigurere, at der dannes en ny version af akten ved alle 

godkendelseshandlinger. 

Konfigurationerne udføres i samarbejde med cBrain. 

F2 Manager 

Dan F2 Manager-PDF 

Der er indført et nyt menupunkt i aktvinduet, "Dan F2 Manager-PDF". Denne 

funktion er især relevant for brugere, der håndterer sekretariatsfunktion for en F2 

Manager-bruger, for eksempel en minister eller en departementschef. Sekretariatet 

kan ved hjælp af ”Dan F2 Manager-PDF” se, hvordan materialet vil se ud på iPad. 

Dette giver sekretariatet mulighed for at gennemse og eventuelt tilpasse 

materialet, inden det lægges på ministeren eller departementschefens iPad. 

Menupunktet vises ved at trykke på pilen ud for ”Dan akt som PDF” på aktens 

bånd.  

 

Figur 3: Menupunktet Dan F2 Manager-PDF 

Vælg Dan F2 Manager-PDF i dropdown-menuen. Der dannes nu en PDF, der 

indeholder de samme dokumenter og bilag, som den givne akt vil have på F2 

Manager. PDF’en åbner automatisk i Adobe Acrobat Reader eller det program, som 

brugeren har sat som standard til at åbne PDF-filer. 

Skjul eller vis brugers kommentarer 

For brugere med sekretariatsfunktion er det muligt at konfigurere, om brugerens 

handlinger og kommentarer skal være synlige i godkendelsesloggen. 

Handlinger og kommentarer til en godkendelse, der udføres af en bruger med 

sekretariatsfunktion, er som standard ikke synlige i godkendelsens log eller 

kommentarfelt. 

Det er muligt at konfigurere følgende for brugere med sekretariatsfunktion: 

 Brugerens handlinger og kommentarer er synlige i godkendelsesloggen. 

Tryk først på pilen  
ud for ”Dan akt som PDF” 

Vælg derefter  
Dan F2 Manager-PDF 
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 Brugerens anbefalede handling fremgår af kommentarfeltet på 

godkendelsen.  

Et eksempel på visning af brugerens anbefalede handling i kommentarfeltet kunne 

være følgende tekst: "Ministeren har godkendt godkendelse kl [tidspunkt] med 

følgende bemærkning: [ministerens bemærkning]". 

Konfigurationerne udføres i samarbejde med cBrain. 


