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Nyheder og ændringer i F2 

6.1.0.42628 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.1.0.42628.  

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

områder:  

F2 Desktop 

 Ny kolonne på fanen ”Parter”. 

 Sletning af ikke-delte akter. 

 Ny brugeropsætning til kalenderinvitationer. 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 Digital post på lukkede sager. 
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F2 Desktop  

Ny kolonne på fanen ”Parter” 

Fanen "Parter" i akt- og sagsvinduet har fået en ekstra kolonne, "Titel". Kolonnen 

kan bruges til at vise eventuelle præfikser på parten, hvis dette er konfigureret i 

forbindelse med F2 CPR-integration.  

 

Figur 1: Fanen "Parter" på en sag 

Er præfiks ikke konfigureret, vil kolonnen indeholde partens navn. For interne 

parter vises navn, jobrolle og enhed i denne kolonne. 

Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

Sletning af ikke-delte akter 

Når en ikke-delt akt slettes, fjernes den fra brugerens lister, og nu også fra alle 

personlige mapper, inkl. mapper med resultater fra F2 cSearch og F2 Styringsreol.  

Ny brugeropsætning til kalenderinvitationer 

Kalenderinvitationer, der modtages i F2, kan åbnes direkte i Microsoft Outlook. 

Dette forudsætter, at kalenderintegration er aktiveret på den pågældende F2-

installation. Som standard åbnes kalenderinvitationer i indbakken som en e-

mailakt, når den åbnes med ”Enter” eller dobbeltklik. 

Der er indført en brugeropsætning, "Åbn kalender invitationer eksternt". Sættes der 

hak i denne indstilling, kan kalenderinvitationer åbnes i Microsoft Outlook direkte 

fra indbakken med "Enter" eller dobbeltklik. Som standard er opsætningen valgt 

fra. 

Titel 
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Figur 2: Dialogen "Opsætning" 

F2 Digital Post (e-Boks) 

Digital post på lukkede sager 

Indkommen Digital Post, der er svar på en akt, der ligger på en lukket sag, kan 

ikke lægges på den pågældende sag. I stedet oprettes den Digitale Post som en akt 

med en note. Noten forklarer, at akten ikke er blevet sagstilknyttet og hvorfor. 


