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Nyheder og ændringer i F2 

6.1.0.40069 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.1.0.40069.  

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

områder:  

F2 Desktop 

 Udvidelse af adgangshjælp. 

 Forbedringer til chat- og notevinduet. 

 Slet akter i mapper. 

 ”Slet for alle” kan bruges flere steder. 

 Sagstilknytning af e-mailsvar i enhedsindbakke. 

 Sagstilknytning af svarakter. 

F2 Bestilling (koncern) 

 Sagstilknytning af koncernbestillinger 

F2 Digital Post 

 Begræns afsendelse af digital post. 

F2 Fjernprint 

 Begræns afsendelse af fjernprint. 
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F2 Desktop  

Udvidelse af adgangshjælp 

Dialogen ”Parter har ikke adgang til akten”, også kaldet adgangshjælp, advarer 

brugeren, hvis andre brugere ikke har adgang til en akt som følge af en akts 

adgangsbegræsning.  

Adgangshjælpen er blevet udvidet flere steder. Den vises nu også, hvis enheder 

forhindres adgang til akten og skal tilføjes til adgangsbegrænsningen. Yderligere er 

der tilføjet adgangshjælp når der udføres højreklikshandlinger på akter i 

hovedvinduet. Læs mere om forbedringerne i de følgende afsnit. 

Selve dialogen til adgangshjælpen er også forbedret. Bl.a. er aktens titel og ID-

nummer tilføjet til adgangshjælpens brødtekst. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 1: Adgangshjælp 

Adgangshjælpen har også fået en fortryd-funktion. Se figuren ovenfor.  

Den handling, der fremprovokerede adgangshjælpen, fortrydes ved klik på 

”Fortryd”. Hvis denne handling har medført sagshjælp, fortrydes 

sagshjælpshandlingen også.  

Adgangshjælp for enheder 

Adgangshjælpen er udvidet til også at omfatte enheder. Forsøger en bruger for 

eksempel at sende en adgangsbegrænset akt til en enhed, der ikke er medtaget i 

adgangsbegrænsningen, foreslår F2, at enheden tilføjes til adgangsbegrænsningen. 

Adgangshjælp ved højreklikshandlinger 

Adgangshjælp for enkelte akter udføres nu fra hovedvinduet i forbindelse med 

følgende højreklikshandlinger:  

 Adgangskontrol 

 Tilknyt akt til sag 

 Journaliser akt 

Aktens titel og ID 

Fortryd 
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 Afjournaliser akt 

 Ekstern adgang 

 Afslut akt 

 Genåbn akt 

 Tilføj supplerende sagsbehandler 

 Ændr ansvarlig 

Adgangshjælpen vises, når en akt forsøges delt med en bruger, der ikke er 

inkluderet i aktens adgangsbegrænsning. Eller når en akt adgangsbegrænses, så 

brugere mister adgang til den. 

Ved handlinger på flere akter vil handlingen for den enkelte akt fejle, hvis der ikke 

er taget stilling til adgangshjælpen. Herefter er det muligt at udføre handlingen 

individuelt for hver akt og herved få adgangshjælpen udført. 

 

Forbedringer til chat- og notevinduet 

Der er i denne version af F2 indført flere forbedringer til chat- og notevinduet.

 

Figur 2: Chat- og notevinduet 

Opret ny chat direkte i chatvinduet 

Det er muligt at oprette en ny chat direkte i chat-og notevinduet. Dette gøres ved 

klik på ”Ny chat” i venstre side af chatvinduet. 

Nyt ikon til menuen i chatvinduet 

Ikonet og funktionen "Indstillinger" i chat-vinduet er erstattet med ikonet og 

funktionen "Menu". 

Bemærk: Sagshjælp skal aktiveres på installationsniveau i samarbejde med 

cBrain. 

”Fjern chatdeltager” 
er deaktiveret 

Menu 

Ny chat Aktens titel Chattens titel 
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Fjern chatdeltager 

Knappen "Fjern chatdeltager" ud for opretteren af chatten er genindført i denne 

version af F2. Se figuren ovenfor. Alle brugere kan fjerne sig selv eller andre 

brugere fra chatten. Chatopretten kan dog ikke fjernes af andre end sig selv. Der 

gives forklarende besked, når der klikkes på den deaktiverede knap. 

Visning af titel 

Titel på chat- og notevinduet vises nu som "[Akttitel] - [Titel på den valgte 

chat/note]". Hvis chatten ikke er navngivet, vises chatdeltagernes navne. 

Ikke-afsendte beskeder huskes 

Ikke-gemte beskeder og chatdeltagere huskes ved skift mellem chats og noter i 

vinduet. Der gives en advarsel, hvis vinduet forsøges lukket, mens der er ikke-

afsendte beskeder. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 3: Advarsel ved ikke-afsendt besked 

Chatvinduet husker også, hvis der er tilføjet chatdeltagere på en ikke-gemt chat. 

Slet akter i mapper 

"Slet akt" i mapper i hovedvinduet fungerer på samme måde som på øvrige lister. 

Det er hermed muligt at slette akter i personlige eller delte mapper.  

I mapper vises nu også menupunktet 

"Fjern fra mappe". Det er også muligt at 

benytte genvejen "Ctrl + E" til at fjerne 

akter fra mapper. 

 

Figur 4: menupunktet "Fjern fra mappe" 

”Slet for alle” kan bruges flere steder 

Det er nu også muligt at bruge funktionen "Slet for alle" i personlige mapper, delte 

mapper, cSearch-resultatmappen og Styringsreol-resultatmappen. 

Funktionen ”Slet for alle” er knyttet til privilegiet ”Kan slette delte akter for alle”. 

Knappen er dermed kun synlig for brugere med dette privilegium.  

Sagstilknytning af e-mailsvar i enhedsindbakke 

E-mailsvar, der modtages i en enhedsindbakke, bliver nu også sagstilknyttet, når 

den pågældende enhed er en del af sagens adgangsbegrænsning. E-mailsvaret 

sagstilkyttes, når det er et svar på en sagstilknyttet e-mail sendt fra 

enhedsindbakken. 
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Dette kan konfigureres til også at gælde, når enheden ikke er inkluderet i 

adgangsbegrænsningen på den sag, som akten sagstilknyttes. Svarakten lægges på 

sagen, og adgangsbegrænsningen på svar-akten udvides til at omfatte enheden. 

Dette konfigureres i samarbejde med cBrain. Som standard er dette ikke slået til. 

Sagstilknytning af svarakter 

Svarakter fra andre myndigheder i samme F2-installation kan nu automatisk blive 

sagstilknyttet den samme sag som den akt, som svarakten er svar på. 

F2 Bestilling (koncern) 

Sagstilknytning af koncernbestillinger 

Svarakter på koncernbestillinger og på koncernbestillinger til tredjepartssystem kan 

nu automatisk blive sagstilknyttet den samme sag som den akt, som svarakten er 

svar på. 

F2 Digital Post 

Begræns afsendelse af 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 

Begræns afsendelse af 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. 

 


