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Release note til F2 version 

6.0.0.37295 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.37295 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 cSearch 

 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. 

F2 Godkendelser 

 Det er muligt at konfigurere, hvorvidt en akt må 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. 

 Hvis den seneste ændring af akten er foretaget af en anden bruger, får 

brugeren mulighed for at oprette ny version af akten når der slettes 

dokumenter. 

F2 Manager  

 Der er indført en ny knap i aktvinduet kaldet "Dan F2 Manager-PDF", der 

kan danne en PDF, der indeholder de samme dokumenter og bilag, som den 

givne akt vil have på F2 Manager. 

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

handlinger og kommentarer skal være synlige i godkendelsesloggen. 

 For brugere med sekretariatsfunktion er det muligt at konfigurere, hvorvidt 

disses anbefalede handling skal fremgå af kommentarfeltet på 

godkendelsen. Det kunne for eksempel være følgende tekst: "Ministeren har 

godkendt godkendelse kl [tidspunkt] med følgende bemærkning: 

[ministerens bemærkning]". 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede en fejl ved åbning af vinduet 

"Opsætning", når brugeren anvendte ADFS-login. 

 Forbedret fejlhåndtering i MailImportService ved hentning af e-mails, 

eksempelvis ved indlæsning af fejlbehæftede kalenderinvitationer. 

F2 cPort LIS Godkendelser 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonnen "Modtaget seneste gang" i 

cPort-rapporten "Modtagen Godkendelser" fremgik med en forkert titel. 

F2 Manager  

 Der sættes ikke længere flueben ved 'returner og genoptag efter' på fanen 

"Returner" i godkendelsespreviewet, når en minister har anbefalet 

"Godkend". Dette forudsætter F2 Manager version 1.61.0. 

F2 OCR-behandling 

 Håndtering af fejl, der kunne opstå, hvis F2 OCR modulet er slået til, og der 

blev oprettet nye versioner af et PDF-bilag hurtig efter hinanden. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


