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Release note til F2 version 

6.1.0.40069 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.1.0.40069 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 

 Knappen "Fjern chatdeltager" vises også ud for opretteren af chatten. 

Knappen er deaktiveret for alle undtagen opretteren selv. 

 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 brugeren at tilføje enheden 

til adgangsbegrænsningen. 

 Nulstilling af personlige oplysninger fjerner nu også alle knapper i hurtig 

adgang og gemte positioner for vinduer. Denne funktion kan også tilgås ved 

at holde CTRL-tasten inde ved opstart af F2. 

 "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. 

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

mapper, delte mapper, cSearch-resultatmappen og Styringsreol-

resultatmappen. 

 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. 

 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." 

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

og funktionen "Menu". Chatoversigten er ligeledes forbedret. 

 Svarakter fra andre myndigheder i samme F2-installation og svarakter på 

koncernbestillinger og på koncernbestillinger fra tredjepartssystem kan nu 

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

er svar på. 

 Det er muligt at oprette en ny chat direkte i chat- og notevinduet. Titel på 

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

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

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. 

 Adgangshjælp (dialogen "Parter har ikke adgang til akten") for enkelte akter 

udføres nu fra hovedvinduet i forbindelse med følgende 

højreklikshandlinger: Tilknyt akt til sag; Tilføj supplerende sagsbehandler; 
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Ændr ansvarlig; samt alle andre højreklikshandlinger, hvor sagshjælpen kan 

udføre sagstilknytning. 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. Der er også tilføjet akttitel og akt-id til 

adgangshjælpens brødtekst. Bemærk, at adgangshjælpen har fortryd-

funktion. Ved klik på "Fortryd" fortrydes både højreklikshandlingen og evt. 

sagshjælphandling. 

 Autosvar, der synkroniseres til Exchange, bibeholder nu linjeskift i den 

svarbesked, der er sat i F2. 

F2 cPort 

 Der er fjernet "404"-fejl i cPort for filer, der ikke længere benyttes i cPort. 

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 Procesunderstøttelse 

 Bredden på navigations-træet huskes. 

 Partsstamkortet kan vise dokumenter og lister fra sagsforløbet i CaseDetails-

elementet. 

 Pilen på skjulte opgaver er ændret fra lys grå til en mørkere grå. 

F2 Sagsskabeloner 

 Det er nu muligt at definere sagstitel i sagsskabeloner. 

F2 Selvbetjening 

 Selvbetjeningen logger ikke længere brugeren ud efter 20 minutter. 

 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 chats ikke blev markeret som læst i 

hovedvinduet, selvom de var læst. Markeres en chat som "Ulæst", lukkes 

chatvinduet automatisk. 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde kunne få F2 til at lukke pludseligt, 

når en chat blev åbnet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at sætte fokus i 

akt- og sagslister via F6. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at PDF-generering af HTML-filer kunne 

reagere langsomt eller slet ikke (time-out). 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at F2 lukkede 

pludseligt, hvis en fane blev lukket. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsagede, at tekstfelter, der kan benyttes til 

at filtrere værdier i en liste nedenfor, mistede fokus efter indtastning af det 

første bogstav. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at sagstitler ikke blev vist, for 

eksempel i sagsvinduet. Fejlen kunne opstå, hvis PC'en blev vækket fra 

dvale. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at søge på 

"Uoplyst" i aktens eller sagens adgansgbegrænsning. 

 Der er forbedret stabilitet ved brug af F2 Desktop med Fjernskrivebord. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at flettefeltet "ansvarlig" ikke var 

tilgængelig. Fejlen kunne opstå, hvis en enhed stod som ansvarlig på akten. 

 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. 
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 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 ADFS 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at login med SAML/ADFS krævede 

genstart af IdentityHub efter hvert login. 

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. 

 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. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sagsforløb reagerede langsomt, når 

der blev trykket på "Ret", "Gem", eller "Fortryd". 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede fejl, når Selvbetjeningen blev brugt 

gennem Internet Explorer. 
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F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagde, at F2 Touch viste skrifttypen Times New 

Roman i akt- og godkendelsesdokumenter.  
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


