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Release note til F2 version 

6.1.0.38279 

Kære F2-bruger 

Velkommen til Release note 6.1.0.38279 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 

 Der afspilles en video, der præsenterer nye funktioner i F2, når F2 starter. 

Visning af video ved opstart kan slås fra i brugeropsætning. 

 Menupunktet ”Avanceret søgning” i hovedvinduets bånd giver adgang til at 

søge efter indhold, der optræder i metadatafelter. Avanceret søgning gør det 

muligt at bruge søgefelter til at søge efter specifikt indhold. Under 

menupunktet ”Avanceret søgning” findes også funktionen ”Gem søgning”. 

 Navnet på en gruppe af søgefelter markeres med fed skrift, hvis et eller flere 

af søgefelterne er udfyldt. 

 Filtreringsmulighederne ved søgning er flyttet til en dropdown-menu ved 

siden af søgeknappen. 

 Søgefiltret "Dem der matcher søgningen" ved visning af sager har i version 

6.1 ændret navn til "Match". 

 I alle søgninger i fritekstsøgefeltet søges der som standard efter alle ord, 

hvori det indtastede ord indgår. For kun at søge efter præcis det indtastede 

ord sættes et mellemrum efter søgeteksten. 

 Det er muligt at filtrere i det viste søgeresultat ved hjælp af 

fritekstsøgefeltet. Filtrering bruges til at give et hurtigt overblik i et stort 

søgeresultat. Filtrering udfører ikke en ny søgning, men filtrerer i den 

eksisterende søgning. 

 Funktionen "Udfør søgning på denne liste" kan nu kun bruges på 

standardlister. Standardlister er lister uden andre søgekriterier end 

standardsøgning. 

 Der er tilføjet en ekstra højrekliksmulighed på søgelister. Vælges ”Udfør 

fritekstsøgning på denne liste” i højrekliksmenuen tages det aktuelle indhold 

i fritekstfeltet og påføres på den søgeliste, der blev højreklikket på. 

 Knappen "Opdater" på listen "Seneste dokumenter" er fjernet. Listen kan 

stadig opdateres med F5 som de andre lister. Denne liste har nu en 

søgeknap ligesom de øvrige lister. 

 Det er muligt at tilføje billeder på F2-brugere, enheder og eksterne parter. 

Billeder bliver vist i partsstamkortet for brugere, enheder og eksterne 

parter. For brugere vises billedet også i chatvinduet og i 

brugeridentifikationen øverst i højre hjørne i hoved-, akt- og sagsvinduet. 

 Chatvinduet har fået nyt design og er udvidet med et overblik over samtlige 

chats og noter på akten eller sagen. Notifikationer for chats kan slås fra i et 

selvvalgt tidsrum. Funktionen "Svar ønskes" er blevet fjernet. Det er muligt 

at navngive chats. Menupunkterne for chats vises ved tryk på 

tandhjulsikonet.  

 Afsendelse af chatbeskeder til enheder er blevet optimeret. Tidligere kunne 

dette tage lang tid, hvis enheden havde mange brugere. 
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 Det er nu muligt at fjerne sagshjælpen på en akt i dialogen til sagshjælp på 

selve akten. Vælges "Spørg ikke igen for denne akt" udføres sagshjælpen 

ikke, og sagshjælpen slås fra på akten. Sagshjælp kan slås til igen i på 

fanen "Avanceret" på akten. 

 Det er muligt via konfiguration at slå sagshjælp til på højrekliksfunktioner i 

hovedvinduet. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. Som 

standard er sagshjælpen ved højrekliksfunktioner slået fra. Der kan indføres 

sagshjælp på akter i hovedvinduet i forbindelse med følgende 

højreklikshandlinger: Adgangskontrol; Tilknyt akt til sag; Journaliser akt; 

Afjournaliser akt; Ekstern adgang; Afslut akt; Genåbn akt; Tilføj 

supplerende sagsbehandler; Ændr ansvarlig; Handlinger for flere akter vil 

give en fejl, hvis der ikke er taget stilling til sagshjælp for en eller flere af 

akterne.  

 Der er indført en ny dialog, der vises ved højreklikshandlinger, der medfører 

sagshjælp. Dialogen bliver vist, hvis flere akter er valgt, og hvis akterne er i 

rettetilstand. Dialogen giver information om, at akter er i redigeringstilstand 

og ikke kan ændres 

 Sagshjælp vises nu også på den besvarede akt, når der svares på en akt. 

 Oprettes en akt som svar på eller videresendelse af en akt, der har 

sagshjælp slået til, vil den nye akt også have sagshjælp slået til. 

 Akter, der sendes som svar og videresendelse på akter uden sagshjælp, får 

sagshjælp slået til, hvis det er defineret på installationsniveau, at akter skal 

oprettes med sagshjælp. 

 Dialogerne til håndtering af distributionslister har fået nyt design. 

 Det er muligt at tilføje en distributionsliste til en anden distributionsliste 

sammen med enheder, eksterne parter og enkelte brugere. 

 Det er ikke længere muligt for samme bruger at oprette to private 

distributionslister med det samme navn. Flere fælles distributionslister kan 

ikke have samme navn.  

 Det er muligt at få vist indholdet af en distributionsliste direkte i previewet i 

hovedvinduet.  

 Det er muligt via en brugeropsætning at vælge enten "Mig" eller "Min 

aktuelle enhed" som standardafsender på nyoprettede forsendelser. Hvis det 

ønskes, er det muligt at konfigurere den samme opsætning for alle brugere i 

samarbejde med cBrain. 

 I sagsvinduet er det muligt at vise alle sagens felter ved at benytte genvejen 

"Ctrl + L". 

 Det er muligt via konfiguration at indføre en opsætning, der gør det muligt 

for brugeren at vælge, om F2 skal vise klokkeslæt i serverens eller F2-

klientens tidzone. Som standard bruges F2-klientens tidszone. 

 Der er indført en ny konfigurationsindstilling, der gør det muligt at tillade, at 

alle brugere kan oprette og rette i eksterne parter. Denne 

konfigurationsindstilling er som standard ikke slået til.  
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 Der er oprettet en ny gruppe i hovedvinduets bånd kaldet ”Fjern”, der 

indeholder knapperne ”Arkiver”, ”Fjern fra liste” og ”Slet akt”.  

 ”Fjern fra liste” er indført som menupunkt i hovedvinduets bånd. Funktionen 

kan bruges til at fjerne akter fra den aktuelle liste, der er vist i 

hovedvinduet.  

 Det er ikke muligt at slette akter, der er eller har været delt. Menupunktet 

”Slet akt” fungerer på to forskellige måder, alt efter om akten er delt eller 

ej. Er akten delt (eller har den været delt), fjernes den fra brugerens ”Min 

indbakke”, ”Mit skrivebord”, ”Mit arkiv” og søgelister oprettet ud fra disse og 

lægges i ”Mine slettede akter”. Andre brugere, som akten er delt med, kan 

fortsat se akten i deres lister. Er akten ikke delt, slettes akten og lægges i 

”Mine slettede akter”. 

 Menupunktet ”Slet for alle” gør det muligt at slette en akt for alle, selvom 

akten er delt. Kun brugere med privilegiet ”Kan slette delte akter for alle” 

har adgang til ”Slet for alle”. 

 Formatvælgeren ved vedhæftede dokumenter på forsendelsesakter har 

ændret design. Valg af det samme format for alle vedhæftede dokumenter 

er flyttet til øverst i dokumentvælgeren. 

 Menupunkterne "Vedhæft", "Udskriv" og "Lås dokumenter" er nu samlet i 

gruppen "Dokumenter" i båndet på aktfanen. 

 I aktvinduet for akter, der er sendt eller modtaget som e-mails, fremgår det, 

hvornår de er henholdsvis sendt eller modtaget. Det fremgår også, om e-

mailen er sendt eller modtaget eksternt eller internt. Derudover vil det også 

fremgå, hvis der er problemer med at sende e-mailen. Oplysningerne 

fremgår øverst under båndet på akten. 

 Rollerne forretnings-, bruger- og teknisk administrator er nu delt op i 

privilegier. Det betyder, at det er muligt i hver enkelt F2-installation at 

oprette specialiserede administratorroller med nøjagtigt de privilegier, der 

ønskes. Desuden er det muligt at tilpasse, hvilke privilegier de enkelte 

administratorroller indeholder. Der er ikke ændret på de opgaver og 

muligheder, den enkelte administratorrolle har. 

 Placeringen af menupunkter på administratorfanen i hovedvinduets bånd er 

ændret. Menupunkterne med relation til enheder, brugere og parter er 

opdelt i menugrupperne ”Enheder og brugere” og ”Parter”. 

 En række konfigurationsmuligheder er flyttet, så der er adgang til dem med 

administrator-privilegier. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

 Det er muligt at udfolde underlister og undermappe ved at dobbeltklikke på 

lister og mapper med knuder i hovedvinduet. 

 Standardværdien for brugerindstillingen for supplerende enheder og 

sagsbehandleres rettigheder er ændret fra "Læseadgang" til "Skriveadgang". 

Dette gælder fremover for nye brugere eller ved nulstilling af indstillinger. 

Standardværdien ændres ikke for eksisterende brugere. 

 Der er indført forbedret logning i "AdXmlExtractor". 
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 Der er udført forbedringer til brugeroplevelsen i forbindelse med "Dan akt 

som PDF" og "Dan rapport", når der overføres PDF'er til F2 Desktop. Det 

betyder, at PDF'en nu dannes i baggrunden, så det er muligt at udføre andre 

handlinger i F2 imens. Der er udført forbedret stabilitet, så F2 ikke lukker 

pludseligt, når der dannes en større PDF. 

 Vedhæftede HTML-filer bliver nu vist som renderet HTML i stedet for PDF i 

preview på en akt, godkendelse eller forelæggelse. 

 Der er ikke længere support for at bruge MAPI i e-mailImport. Der skal i 

stedet bruges EWS. 

 Der er ikke længere support for at bruge MAPI til e-mail-afsendelse. Der skal 

i stedet bruges ExtendedSmtp. 

 Det er altid muligt at sende eksterne e-mail til teammedlemmer. Dette 

forudsætter, at de almindelige betingelser herfor er opfyldt, for eksempel at 

teammedlemmer har en e-mailadresse. 

 Sagsvinduets ydeevne er forbedret, så det reagerer hurtigere, når et nyt 

sags-vindue åbnes. 

 Der er tilføjet flere beskeder, der vises, når musen holdes hen over en knap 

i hovedvinduet. 

 Menupunktet "Indbakker" i navigationslinjen kan ikke længere vælges, hvis 

brugeren ikke har adgang til at udføre handlinger "På vegne af" en anden 

bruger. Tidligere kunne menupunktet "Indbakker" vælges, men det viste en 

tom liste, hvis brugeren ikke kunne gå "På vegne" af nogen. 

 Der er indført et tjek ved højrekliksfunktioner på akter i hovedvinduet for at 

sikre, at aktens data bliver gemt korrekt. Det tjekkes, at akterne ikke 

allerede er åbne for redigering (i et aktvindue). Forsøges der at lave en 

højrekliksfunktion på en akt, der er åben for redigering vises nu en 

meddelelse om, at det ikke er muligt, fordi akten er åben for redigering. 

Tjekkes udføres på følgende højrekliksfunktioner: afslut akt; genåbn akt; 

tilføj supplerende sagsbehandler; ændr ansvarlig; tilknyt akt til sag; ekstern 

adgang; adgangskontrol; journaliser akt; afjournaliser akt. Tjekket udføres 

ligeledes ved handlinger på relaterede akter i forbindelse med, at en akt 

sendes eller afsluttes. 

 Kalender-integration er ikke længere aktiv som standard for nye 

installationer. Version for Outlook er ikke længere Owa-2010 men i stedet 

"Outlook" som standard. 

 Det angives i loggen, hvis samtlige e-mails i en import fejler. 

 Der er indført forbedret fejlrapporteringen fra AdXmlImporter (logfil). 

 I alle søgevinduer, for eksempel "Vælg parter", står der nu "Vælg" frem for 

"Tilføj" i højrekliksmenuen, når der kun kan vælges ét element. 

F2 Aktindsigt 

 Der er udført performanceforbedringer i forbindelse med dannelse af 

aktindsigter. 
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F2 ADFS 

 F2 Desktop kan nu håndtere validering af brugere ved hjælp af ADFS. cBrain 

har udviklet tilkøbsmodulet F2 ADFS, som understøtter både OAuth og SAML 

2.0. ADFS sættes op i samarbejde med cBrain. 

F2 Funktionspostkasser 

 Det er nu muligt at vælge en anden e-mailadresse som afsender ved at 

højreklikke i feltet "Fra" på en e-mailakt. Dette gælder for enheder, der har 

tilknyttede funktionspostkasser. 

 Det er nu muligt at vælge en ekstra e-mailadresse som afsender for 

enheder, der har tilknyttede ekstra e-mailadresser (funktionspostkasser). 

Det skal sættes op af en administrator, før de enkelte brugere kan vælge en 

ekstra e-mailadresse som afsender. 

F2 Konfiguration 

 I vinduet "Redigér konfiguration" i F2 Konfiguration huskes nu den sidst 

indtastede værdi, hvis der sættes hak i "Brug default-værdi". Det betyder, at 

den sidst indtastede værdi vises igen, hvis hakket fjernes igen. 

F2 Møder 

 Ikonet for ”Mødefora” bruges nu på administratorfanen, i oversigten over 

mødefora og alle andre steder, hvor det er relevant. 

 Mødefora i listen over aktive mødefora i myndigheden vises nu i alfabetisk 

rækkefølge. 

 Feltet ”Sikkerhedsgruppe” ved oprettelse eller redigering af mødefora er 

ændret til en generel adgangsbegrænsning. Denne kan indeholde brugere, 

enheder, sikkerhedsgrupper og teams. 

 Ikonet for møder er skiftet. Ikonet vises blandt andet i navigationslinjen og 

på menupunktet ”Læg på møde”, der findes på fanen ”Avanceret” på akter. 

 Det er muligt at skifte tilstand på dagsordenspunkter direkte fra båndet på 

en mødesag. Det er også muligt at tilføje et nyt punkt til dagsorden fra 

båndet.  

 Det er muligt at kopiere eller flytte dagsordenspunkter fra enten dagsorden 

eller referat på ét møde til et andet møde. Funktionerne kopiér og flyt vises 

nu i samme dialog. Dagsordens- og referatpunkter, som står i tilstand 

”Endelig”, kan kun kopieres til andre møder, ikke flyttes. 

 Titlen på det punkt, der redigeres, vises i tekstredigeringsvinduet for 

dagsordenspunkter og referatpunkter. 

 Et dagsordenspunkt kan markeres som "Offentligt punkt" eller "Lukket 

punkt". Som udgangspunkt er punkterne offentlige. Hvis et eller flere 

dagsordenspunkter på et møde er markeret som lukkede, vil der blive 

genereret to PDF'er med henholdsvis alle dagsordenspunkter og med kun 
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offentlige punkter. Dette sker i alle tilfælde, hver der genereres en PDF med 

dagsorden eller referat. 

 I sidehovedet i PDF-versionen af dagsorden og referat vises nummeret på 

det relevante dagsordenspunkt for hver enkelt bilag. 

 Bilag i PDF-versionen af en dagsorden og et referat indeholder nu 

bogmærker. Bogmærker kan bruges som indholdsfortegnelse, som gør det 

nemmere at navigere mellem de forskellige bilag. Visningen af bogmærker 

kræver en PDF-læser, der kan vise bogmærker. 

 Det er nu muligt at tilføje et flettefelt i referatskabelonen, der i referater 

automatisk tilføjer en side med underskriftsfelter til hver deltager. Teams, 

enheder og sikkerhedsgrupper har et underskriftsfelt pr. gruppe. 

Systemskabeloner konfigureres i samarbejde med cBrain. 

 Performanceforbedringer ved synkronisering af mødedata til F2 Manager. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Der er indført understøttelse af liste-type for felter i sagsforløb. 

 Nye sagsforløb valideres i forhold til den installerede skemafil (fields.xsd). 

Dette betyder, at eventuelle fejl fanges tidligere. 

 Knapperne "Gem", "Ret" og "Fortryd" i "Sagens oplysninger" og "CaseInfo"-

opgaver, vises nu altid øverst på siden. 

 Det er muligt at definere minimum- og maksimumlængder for felter i 

sagsforløb. 

 Det er nu muligt at benytte typerne decimal og double i sagsforløb. 

 Processer i sagsforløb har ikke længere beskrivelser 

 Processer i sagsforløb har ikke længere noter. 

 TextMerge-flettemotoren understøtter vilkårlige datoformater, som f.eks. 

"${date_field:dd/MM yyyy}$". 

 Hjælpetekster på faser indeholder fasetitel og lang fasetitel. Hjælpetekster 

på opgaver indeholder fasetitel, opgavetitel og lang opgavetitel. 

 Brugergrænsefladen i sagsforløb er blevet opdateret, så den samtidigt giver 

et let overblik over både den samlede proces og de enkelte faser. 

 Der er indført forbedret tilgængelighed for processer og opgaver i 

sagsforløb. 

F2 REST 

 Der er nu "uplinks" og "downlinks" på parter. Dette gør det muligt at finde 

enheden over en part eller parterne under en part. 

 F2 REST gemmer OAuth2-tokens i databasen, hvilket betyder, at disse ikke 

bliver glemt, hvis servicen bliver genstartet. 

 F2 REST understøtter nu RFC 7662-standarden, som gør det muligt at sende 

et OAuth2-adgangstoken og få oplysninger tilbage om det. Det kan for 
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eksempel være oplysninger om, hvilken bruger der udføres handlinger "På 

vegne af". 

 Der er tilføjet en ny indstilling, "Rest.UseTimeZones", som bestemmer, om 

F2 REST bruger tidszoner eller ej. 

F2 Sagsskabeloner 

 cBrain har udviklet et nyt modul, F2 Sagsskabeloner. Det er muligt at 

definere en række sagsskabeloner, som kan vælges ved oprettelse af en ny 

sag. Valg af sagsskabelon medfører at specifikke sagsfelter, som f.eks. 

journalplan, emneord og adgangsbegrænsning kan være præ-udfyldte, 

obligatoriske, valgfrie eller ikke-redigerbare for brugeren. F2 Sagsskabeloner 

sættes op i samarbejde med cBrain. 

F2 Selvbetjening 

 Felterne "e-Mail, "Documents" og "Enum" bliver markeret med rød, hvis der 

er en valideringsfejl i feltet. 

 Henvendelsesakter fra selvbetjeningen lægges i opretterens personlige 

indbakke i stedet for opretterens enhedsindbakke. 

 Datoer i selvbetjeningen bliver konverteret, når sproget skiftes. 

 Konfigurationen af selvbetjeningen understøtter lister af foruddefinerede 

grupper af felter. 

 Det er muligt dynamisk at ændre priserne på produkter i selvbetjeningen. 

 Der er forbedret fejlhåndtering ved upload af tomme filer. 

 Det kan gøres afhængigt af værdierne, der er indtastet i andre felter, om det 

er påkrævet, at et felt skal udfyldes eller ej. 

 Det er muligt at bruge metoden "Empty()" til at tjekke om et felt er udfyldt. 

 Input på hjemmesider bliver også valideret i F2 Desktop. 

 Der er indført bedre fejlhåndtering i SubmissionService. Når webservice-kald 

til F2 REST fejler, skrives årsagen til fejlen nu også i SubmissionService-

loggen. 

 Det er muligt at bruge SMS-godkendelse i selvbetjeningen ved både nye 

henvendelser og høringssvar. 

 Selvbetjeningens felter husker indtastede værdier, selvom feltet bliver skjult 

på grund af et synlighedsudtryk. Alle skjulte felter bliver nu ryddet ved 

indsendelse. 

 Der gives en bedre fejlbesked, når NemLog-in fejler, hvis der er logget ind 

med medarbejdercetirfikat. 

 Decimaler er tilføjet som type i selvbetjening. Alle udtryk i selvbetjening 

bliver nu typechecket. 

 Der er indført forbedret validering af felter, så et felt ikke kun valideres på 

den sidste side, det vises, men på alle sider det vises. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede en forkert visning af tekst i Internet 

Explorer 10. 

 Det er muligt at bruge tusindtalsseperatorer i input i selvbetjening. 

 F2 Selvebtjening understøtter nu Windows ADFS som "Identity provider". 

F2 Styringsreol 

 Søgekriterierne for styringsreoler kan vises ved at trykke på menupunktet 

"Avanceret søgning" i hovedvinduets bånd. 

F2 Tilgængelighed 

 Der er forbedret tilgængelighed for skærmlæser i flere lister, blandt andet 

dokumentlister og partslister. 

 Der er udvidet tilgængelighed for dialoger med skriveruder. Der kan 

navigeres til en skriverude ved hjælp af F12. "Shift + F12" skifter mellem 

skriverude og toolbar. Det er ikke længere muligt at sætte fokus i 

skriveruden i dialogen "Ret systembeskeder" ved hjælp af "Ctrl + 3". "Ctrl + 

1" kan bruges til at sætte fokus i toppen af en dialog. "Ctrl + 2" kan bruges 

til at sætte knapperne i fokus. 

 Der er forbedret tilgængelighed for kombinationsbokse med vandmærke. 

 Det er muligt at bruge F6 i hoved-, akt- og sagsvinduet til at skifte fokus 

mellem udvalgte områder i vinduet. Skift + F6 skifter fokus i den omvendte 

rækkefølge. Stedfæstelse på sagen er undtaget. 

 Der er forbedret tilgængelighed for skærmlæser vedr. ikoner i dokument- og 

bestillingslister. 

F2 Touch 

 Brugergrænsefladen til F2 Touch har fået et helt nyt design, der giver let 

adgang til eksisterende og mange nye funktioner. Navigation er samlet i 

toppen af skærmen, og menupunkter findes i bunden af skærmen. 

 Det er muligt at vise overblikket over søgelister og mapper ved at swipe til 

højre fra indbakken eller en anden søgeliste. Overblikket skjules igen ved 

swipe til venstre. 

 I avanceret søgning er det muligt at søge ved hjælp af følgende metadata: 

titel, part, alle/læst/ulæst, personligt flag/enhedens flag. 

 Chatfunktionen har fået flere muligheder og viser flere informationer. Det er 

muligt at se chatsamtalens titel. Det er også blevet mere overskueligt at se 

deltagere i chatsamtalen. Chat-dialogen vises med chattens titel (hvis den 

har en); "Marker som set" vises med et ikon; Der er tilføjet en ny menu, 

hvorfra det er muligt at navngive chatten, slå notifikationer fra, sætte "Chat 

slettes efter 30 dage" til/fra. Desuden vises både chattens titel og teksten på 

den seneste besked på akten. 
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 Det er muligt via konfiguration at indføre en opsætning, der gør det muligt 

for brugeren at vælge, om F2 Touch skal vise klokkeslæt i serverens eller 

enhedens tidzone. Som standard bruges enhedens tidszone. 

 Internet Explorer kan ikke længere bruges til at køre F2 Touch på PC og 

Mac. Der vises advarsel om understøttet enhed, hvis det forsøges at tilgå F2 

Touch med en browser, der ikke er understøttet. Nyere browsere (Chrome, 

Firefox, Edge eller Safari) kan bruges i stedet. 

 F2 Touch til iOS understøtter Face ID på iPhone X (eller nyere). Dette gør 

det muligt at logge ind i F2 via ansigtsgenkendelse. 

 Der er tilføjet en ekstra knap i sagshjælpsdialogen, "Spørg mig ikke igen for 

denne akt". Vælges denne mulighed springes sagshjælpen over, og den slås 

fra for den gældende akt. 

 Det er muligt via konfiguration at indføre mulighed for at oprette en 

godkendelse ud fra eksisterende skabeloner. 

 Det er indført ny datovælger for alle typer af mobile enheder. På iOS- og 

Android-enheder er der ligeledes indført ny tidsvælger. Dato- eller 

tidsvælger vises for eksempel, når der sættes frist på en godkendelse eller 

oprettes en "Ikke til stede"-besked. 

 Der benyttes nu samme metadata-skabelon for den besvarede e-mail ved 

svar og videresend, som i F2 Desktop. 

 På Android-enheder fjernes notifikationer, når den pågældende akt eller chat 

markeres som læst/set. 

 F2 Touch udnytter hele skærmen på iPhone X og telefoner med tilsvarende 

design. 

 F2 Touch kører nu hurtigere på iOS, da renderingsmotoren, som appen 

benytter, er blevet opgraderet. 

 Slet-knap for "På vegne af"-tilladelse, der er oprettet af administratorer 

vises nu kun, hvis brugeren selv er brugeradministrator. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl i PDF-preview, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at F2 

holdt op med at fungere. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at slettede akter blev vist i oversigten 

over en akts relaterede akter. 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage en fejl, hvis flere 

rapporter, samleakter eller dagsordener blev forsøgt dannet på samme tid. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage problemer ved masseoperation ved 

mere end 2 mia. objekter i databasen. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at velkomstbilledet blev vist samtidigt 

med dialoger. Dette betød, at dialoger kunne blive skjult bag 

velkomstbilledet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sagsnumre ikke blev sorteret korrekt i 

vinduet "Tilknyt akt til sag". 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage en fejl i historikken. 

Fejlen kunne opstå, hvis en bruger havde udført handlinger "På vegne af" en 

anden bruger og efterfølgende var skiftet tilbage til sin egen profil. I nogle 

tilfælde kunne det ske, at det i historikken fremgik, at handlingen var udført 

"På vegne af" brugeren selv. 

 Performanceforbedring ved hentning af distributionslister. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fil-formatet ikke fremgik af 

dokumentlisten på akten. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonner ikke blev gemt, når de blev 

ændret lige inden, en bruger gik "På vegne af" en anden bruger. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at status på forbindelse til server ikke 

blev vist korrekt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at titel og ikon på en fane i 

hovedvinduet blev ændret til "Standard", når denne knude blev valgt. Titel 

og ikon på en fane i hovedvinduet skifter nu kun, når man klikker på et 

element i navigationstræet, der starter en ny søgning 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at "Find CPR nummer" i sjældne tilfælde 

ikke kunne finde et CPR-nummer. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonneindstillinger på partsfanen på 

akt og sag blev nulstillet, når relaterede søgninger blev genindlæst. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonnen "Partsnummer" på fanen 

"Parter" på akter og sager var tom. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at knapperne "Kopier link til sagen" og 

"cSearch" i sagsvinduet ikke blev gemt korrekt, hvis de blev tilføjet "Hurtig 

adgang". 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at advarselsdialogen ved 30 åbne F2-

vinduer antog, at kun aktvinduer var åbne. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 ikke lukkede korrekt i et tilfælde, 

hvor opstart ikke kunne gennemføres på grund af dårlig forbindelse til 

serveren. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at installationsværktøjet 

"OrganizationAndUserImportProgram" ikke oprettede distributionslister til 

nye enheder. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fejl ved import af .msg-filer ikke blev 

logget. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der blev vist en "toolbar" i PDF-

previews. Dette kunne opstå, hvis der var flere PDF-previews åbne på 

samme tid. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at læste akter kunne blive vist, når 

filteret "Ulæste" var valgt. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede pludseligt, hvis det 

blev forsøgt at lukke F2 fra proceslinjen, før hovedvinduet i F2 blev vist. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 kunne miste fokus, hvis der var 

flere dialoger åbne, og disse blev lukket. 

 Forbedret fejlhåndtering ved oprettelse af nye værdilister. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at elementer i "Hurtig adgang" i nogle 

tilfælde kunne blive skjult af andre elementer. 

 En stavefejl er rettet i "Ny relateret sag" og "Ret relateret sag". 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at detaljer om fejl 

fra "WebKitHtmlToPdfConverter" gik tabt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at genvejstaster blev registreret dobbelt, 

når fokus var i et PDF-preview. 

 Der er indført forbedret håndtering af visse fejl fra PDF-preview, der i nogle 

tilfælde kunne få F2 til at holde op med at fungere. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sprogvalg, enhedsvalg, 

velkomstvindue og evt. fejlmeddelelser ikke kunne aktiveres under opstart 

ved at klikke på F2-ikonet i proceslinjen. Fejlen kunne også opstå i 

hovedvinduet, når en dialog i forgrunden blev vist. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at topknuden i vinduet "Enheder og 

brugere" på administratorfanen ikke blev opdateret, når denne knude blev 

valgt. 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde kunne opstå i en opsætningstabel 

for en bruger. Fejlen betød, at der kunne blive oprettet to indgange for den 

samme bruger. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at OCR-service fortsatte med at forsøge 

at læse et fejlet dokument, hvis timeout var længere end 10 minutter. 
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 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at titlen for emneord ikke altid viste 

emneordets "Fagområde", selvom konfigurationen var indstillet til at 

inkludere det. 

 Det er muligt at bruge både "Ctrl + plus" og "Ctrl + minus" på tastaturet til 

at folde sagsinformation ind og ud på sagsfanen. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at et skærmlæserprogram ikke kunne 

læse menupunkterne på fanen "F2". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at lange navne på lister ikke blev vist 

korrekt. 

 Fremover er det at vedlægge akter til en eksisterende akt eller forelæggelse 

en masseoperation, for at bedre håndtere de fejlsituationer der kan opstå. 

Resultatet heraf kan ses under "Masseoperationer" i F2-menuen. 

F2 BOM-connector 

 Det er ikke længere muligt at flytte BOM-akter til en anden sag. 

F2 cPort 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at Excel-funktionen ISBLANK(x) ikke 

fungerede som forventet, hvis den blev brugt i data, der var flettet fra cPort 

ind i en Excel-skabelon. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at funktionen "Eksportér til Excel" fra 

cPort gav fejl, hvis der blev flettet data ind i en skabelon, hvor fanebladet 

"xData" kun havde en række. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at rapporterne "Alle sagsfelter", "Alle 

aktfelter" og "QA-modul" ikke viste samme værdier som i F2. 

F2 Godkendelser 

 Der er indført bedre fejlhåndtering af ugemte godkendelses-handlinger i 

previewet, når en bruger udfører handlinger på vegne af en anden bruger 

eller lukker F2. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at godkendelses- relaterede fejlbeskeder 

forsvandt ved fejl under lukning af akten. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at dialogerne "Ny godkendelse" og "Ret 

godkendelse" gemte og lukkede, hvis der blev indtastet "i morgen" eller 

"+1" i et fristfelt efterfulgt af "Enter". Ved tryk på "Enter" laves teksten i 

stedet om til datoformat, og dialogen forbliver åben. Hvis der derefter 

trykkes "Enter" igen, gemmer og lukker dialogen. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at PDF af dagsorden 

eller referat manglede sidehoveder. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ændringer til mødefora i vinduet 

"Administration af mødefora" ikke blev vist i mødetræet med det samme. 
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 Mødefora har fået et hvidt ikon, så det fremstår korrekt hvis det blev brugt i 

Hurtig adgang 

F2 Persondata 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 kunne lukke pludseligt, når der 

blev tilføjet akter i forbindelse med oprettelse af persondatasøgning. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at brugeren ikke automatisk blev tilføjet 

som afsender, hvis elementet "Sender" er udeladt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at nogle fejlbeskeder for opgaver, der 

opretter parter, ikke blev oversat. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at "Fortryd" i sagens oplysninger ikke 

resulterede i genudregning af varianter. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at flere valideringsbeskeder i 

Proceseditor oversatte feltnavne. Nu afspejler beskederne, hvordan felterne 

ser ud i selve dialogen. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage et nedbrud i Proceseditor ved 

redigering af synlighed for sagsforløb. 

 Sagsforløb og selvbetjeninger understøtter ikke bogstaverne "æ", "ø" og "å", 

i "Navne", "Fields" og "Properties". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der kunne være navnesammenfald 

mellem felter, varianter og grupper. 

 Håndtering af fejl, der kunne opstå ved automatisk afsendelse af digital post 

i sagsforløb, hvis F2 Metadata Remover er slået til. 

 "AutoDataFieldList" bliver vist i et nyt gitter, hvor det også er muligt at 

angive filtre. 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 viste samme dialog gentagne 

gange på fanerne "Sag" og "Stedfæstelse", selvom brugeren trykkede på 

"Nej". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at udtryk i selvbetjeningen blev 

udregnet forskelligt på serveren og i browseren, når tal-felter ikke var 

udfyldt. Nu bliver de altid betragtet som 0. 

 Der er indført forbedret fejlhåndtering i de tilfælde, hvor serveren modtager 

for store anmodninger. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at modtagne e-mails uden afsender 

medførte fejl ved åbning af e-mailen i F2 Desktop. Dette kunne for eksempel 

forekomme i samspil med selvbetjening. Fremover vil disse slags e-mail stå 

med afsender: Ukendt. 
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F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der på iOS-enheder forårsagede, at cachingen inde i 

appen ikke blev ryddet, når indstillingen "Ryd cache ved næste opstart" var 

slået til. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at appens cache ikke blev opdateret, 

efter en akt var blevet redigeret i en dialog, mens enheden var online. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage en adgangsfejl, når der blev valgt en 

fil på en akt, der endnu ikke var gemt på serveren. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der blev givet en fejlbesked på 

engelsk, hvis en akt, som der ikke længere var adgang til, blev forsøgt 

åbnet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at teksten i dialogerne "Log ud" og 

"Arkiver" begyndte med et mellemrum. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


