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Release note til F2 version 

6.0.0.39345 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.39345 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 

F2 Digital Post 

 Der er indført en ny konfiguration, der gør det muligt at begrænse, hvilke 

CPR- og CVR-numre, der kan sendes Digital Post til. Dette kan for eksempel 

benyttes i forbindelse med test. Denne konfiguration er som standard slået 

fra. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

F2 Fjernprint 

 Der er indført en ny konfiguration, der gør det muligt at begrænse, hvilke 

CPR- og CVR-numre, der kan sendes fjernprint til. Dette kan for eksempel 

benyttes i forbindelse med test. Denne konfiguration er som standard slået 

fra. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

F2 Selvbetjening 

 Selvbetjeningen er opgraderet for at kunne håndtere SHA-256-signering i 

forbindelse med log ind og log ud på NemLogin. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

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

forsøgte at oprette en ny version af en akt, som vedkommende ikke havde 

fuld skriveadgang til, og som tidligere var redigeret af en anden bruger. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at oprettelse af en ny version af en 

akt (enten ved godkendelse eller redigering af dokumenter) kunne give en 

fejl med beskeden "Du har ikke adgang til objektet" eller beskeden "Du har 

ikke adgang til: akt". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at noter på låste akter eller sager kunne 

få den automatiske sletning af gamle chats til at gå i stå. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en akt kunne blive opdateret med et 

forkert versionsnummer ved tryk på "Gem". Dette kunne ske, hvis der blev 

foretaget en godkendelseshandling på en akt i redigeringstilstand.  

 Fejlbehandling i forbindelse med ExhangeServer er forbedret ved fejl, der 

kunne opstå, når e-mail-import forsøgte at hente en e-mail. 

 Fejlhåndtering i e-mailimport er optimeret. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede pludseligt ved forsøg 

på at slette eller flytte en part, der allerede er slettet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at feltet "Titel" ikke automatisk fik fokus 

i vinduet "Opret ny sag". 

 Ydelsen er forbedret ved fremsøgning af ansvarlig og chatdeltagere. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage et hukommelsestab i forbindelse 

med arbejde med akter. 

F2 Forelæggelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at udskrive 

forelæggelsessider via knappen "Udskriv" i hovedvinduet. 

F2 Metadata Remover 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der manglede en besked om, at 

previewet i F2 er beskåret for dokumenter renset af F2 Metadata Remover. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det var muligt at tilføje samme akt 

mere end én gang på et dagsordenspunkt. Dette kunne medføre, at F2 

lukkede pludseligt. Akter kan nu kun lægges én gang på det samme 

dagsordenspunkt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at formatering af tekststørrelse ikke blev 

vist i F2 Møder. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at genereringen af en PDF fejlede. Fejlen 

kunne opstå, hvis et møde indeholdt en eller flere akter, der var tilknyttet 

sager, på dagsordenspunkter, hvor en bruger ikke havde adgang til sagerne. 

Løsningen giver nu mulighed for at generere PDF'en alligevel. Det vil dog 

kunne ske, at der er flettefelter til sagsinformation, hvor der ikke indflettet 

en værdi. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


