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Release note til F2 version 

6.1.0.42628 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.1.0.42628 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 

 Det er muligt at se, hvilke privilegier rolletypen "Administrator" har 

tilknyttet. Dette vises i dialogen "Roller og privilegier" ved valg af den 

pågældende rolletype. 

 Partslisten bliver nu opdateret, når en part slettes eller oprettes. 

 Fejl ved søgninger bliver nu vist til brugeren. 

 Søgning på "Uoplyst" for "Akten eller sagens emneord" er indført, således at 

der herved fremsøges: "Akter uden emneord samt akter der ligger på sager 

der ikke har emneord". 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at fokus blev fjernet, når en ny chat 

blev oprettet. 

 Der er indført understøttelse for at køre op mod en fjernserver over LDAPS 

med SSL-autentificering. 

 Ikke-delte akter fjernes også fra alle personlige mapper, inkl. mapper med 

resultater fra F2 cSearch og F2 Styringsreol, når de slettes. 

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

Sættes der hak i denne indstilling, kan kalenderinvitationer, der modtages i 

F2, åbnes eksternt med "Enter" eller dobbeltklik. Brugeropsætningen er kun 

synlig, hvis kalenderintegration er aktiveret på installationen. Som standard 

er opsætningen valgt fra. 

 Angivelsen af antal ulæste akter i indbakken opdateres nu hurtigere, hvis 

indbakken er valgt. Forbedringen gælder også for enhedsindbakker. 

 Lagergrænsen i F2 Desktop er øget. Det anbefales fortsat at genstarte F2 

Desktop, hvis den har fået allokeret 1 GB, og lagerpladsen ikke frigives ved 

at lukke søgefaner og vinduer. Denne anbefaling skyldes, at den høje 

lagerallokering kan medføre nedsat performance. 

 Indsættelse af tekst i skriveruden på akten er ikke længere afhængig af 

internetindstillinger på klientcomputeren. 

 Der tilføjes nu en forklarende note til en akt, hvis akten er en indkommen e-

mail, der ikke kunne tilknyttes en sag, fordi sagen er afsluttet. Dette gøres, 

hvis F2 er konfigureret med fuld sagssemantik. 

 Fanen "Parter" i hovedvinduet og på akter og sager har fået en ekstra 

kolonne, "Titel", som kan benyttes til at vise eventuelle præfikser.  

 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.  

 Indsættelse af tekst i skriveruden på akten er ikke længere afhængig af 

internetindstillinger på klientcomputeren. 
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 Der tilføjes nu en forklarende note til en akt, hvis akten er en indkommen e-

mail, der ikke kunne tilknyttes en sag, fordi sagen er afsluttet. Dette gøres, 

hvis F2 er konfigureret med fuld sagssemantik. 

F2 CPR-integration 

 Der er indført en ny konfiguration i F2, som afgør, hvor mange niveauer af 

relationer, der skal vises dialogerne ”Vis familietræ” og ”Vælg 

familiemedlemmer”. Dialogerne kan vises, når der højreklikkes på en part i 

enten ”Sagens parter” eller ”Aktens parter”. Som standard vises to niveauer 

af relationer. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.   

 Præfiks på parter medtages nu i søgefelter med autofuldførelse, når der 

foretages en relateret søgning. Dette gælder også for relaterede søgninger, 

der udføres via f2p-link. Fanen "Parter" i hovedvinduet og på akter og sager 

har fået en ekstra kolonne, "Titel", som kan benyttes til at vise eventuelle 

præfikser. Ydermere er muligheden for at udføre relaterede søgninger med 

begrænsede parter fjernet i tilfælde, hvor brugeren ikke har adgang til den 

begrænsede part. 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 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. 

F2 Manager 

 Forespørgslen, der udtrækker mødedokumenter i F2 Manager, er optimeret. 

I det aktuelle eksempel gik udførslen fra 1 minut til 100 ms. 

F2 Persondata 

 Der er nu automatisk fokus i det første element i persondataoversigten og 

på søgeknappen i persondatasøgningen. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Kolonnen "Sagsforløbstype" kan nu også vises, når filtreringen "Sager" er 

valgt. 

 Det vises nu tydeligt, når en opgave i sagsforløb har status som skjult. 

F2 REST 

 F2-REST har fået tilføjet aktnummeret på "Matter" og "MatterStructure" som 

feltet "CaseMatterNumber". 

F2 Touch 

 På iOS er markøren nu hvid. I alle andre browsere/enheder end iOS er 

markeringsfarven på teksten blå med lyseblå baggrund.  



 

 

 

Side 5 af 9 

 

 

Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage problemer med visning i Firefox og 

Edge. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en administrator ikke kunne gemme 

søgninger ”For alle” og ikke kunne gemme standardkolonneindstillinger. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en administrator eller 

brugeradministrator ikke kunne rette i eksterne parter. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en administrator ikke kunne gøre 

brug af ”Slet for alle”." 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Desktop holdt op med at reagere, 

hvis der var elementer i "Hurtig adgang". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at parter, der blev oprettet under en 

adgangsbegrænset part, ikke også blev adgangsbegrænset. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsgade, at F2 Desktop lukkede pludseligt 

ved adgangsbegrænsningshjælp med mange manglende brugere i 

adgangsbegrænsningen. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage tomme felter i historikken for 

opgavehandlinger. 

 Håndtering af fejl, der kunne give nedbrud ved søgning på uoplyst. 

 Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde kunne betyde, at gemte søgninger 

ikke viste nogen resultater. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at skrive for 

eksempel "+7" eller "i dag" i dato-søgefelter i hovedvinduet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at aktbilag fejlagtigt blev kaldt 

"aktdokument" i dokumentområdet på akten. 

 Håndtering af fejl, der kunne betyde, at undermapper i "Personlige mapper" 

ikke var synlige, når en knude blev valgt i venstre side af hovedvinduet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det var muligt at have flere chat- eller 

notevinduer åbent på den samme akt eller sag. 

 Der er indført optimering af fejlhåndtering på serveren, der sørger for at 

flette aktdokumenter til sagsparter. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sortering af kolonner i resultatlisten 

ikke blev husket ved skift til nyt faneblad. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der blev vist to søgespinnere, hvis en 

ny søgning blev startet, inden den gamle var færdig. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at visningen "Vis for alle" (tilgængelig 

for administrator ved højreklik i navigationslinjen på ikonet "Akter") skiftede 

visning tilbage til "Vis som bruger" ved gem af en søgning. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at gendanne akter 

fra "Mine slettede akter" via højrekliksmenuen, hvis brugeren ikke havde 

skriveadgang til den pågældende akt. Dette gælder kun akter, der ikke er 

slettet for alle. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det var muligt at se egenskaber for 

andre brugeres private distributionslister. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at det vandrette rullepanel rykkede 

sig, hvis en sagsmappe blev valgt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at de samme favoritsøgefelter ikke blev 

vist henholdsvis i hovedvinduet og søgevinduet (fx i vinduet "Vælg 

dokumenter" på en akt). 

 Håndtering af fejl, der kunne få F2 Desktop til at lukke pludseligt ved 

søgninger på aktnummer. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at der ikke blev filtreret korrekt, når 

teksten indgik i søgefeltets navn. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at profilbilledet for nogle brugere ikke 

blev vist i chats.  

 Håndtering af fejl, der kunne opstå i forbindelse med søgning på akt-id. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at kolonneindstillinger ikke blev 

gemt for listen "Seneste dokumenter". 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at cachen i F2 Desktop blev tømt 

ved opstart, hvis klienten var installeret fra en MSI-pakke. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at noter blokerede for at slette chats 

efter 30 dage uden nye indlæg. 

 Myndighedsniveau for AdXmlImport opsættes nu i konfiguration, i stedet for 

at det udledes på kørselstidspunkt. Dette er indført for at undgå, at 

importen stopper ved fejl i data. 

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

på .NET version 4.7.3607.0 og nyere. 

F2 Bestilling 

 Håndtering af fejl, der kunne opstå, hvis en bestilling blev returneret til en 

bruger, der var blevet deaktiveret, mens bestillingen blev behandlet. 

Bestillingen returneres nu i stedet til brugerens enhed. Hvis dette fejler, 

returneres bestillingen til den enhed, der er defineret som standardmodtager 

for bestillinger via F2 Konfiguration. 

F2 Fjernprint 

 Der er indført bedre håndtering af dublet-gensendelser af fjernprint. 
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F2 Fraser 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en nyoprettet gruppe i 

fraseadministration ikke blev vist i kolonnen "Gruppe", selvom gruppen er 

knyttet til en frase. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at godkendelsens nederste trin ikke 

blev vist på akten. 

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

dokumentversioner for aktbilag i godkendelsesforløb blev vist. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at søgefeltet "Ansvarlig" i søgegruppen 

"Godkendelser" søgte efter alle akter, ikke kun akter med godkendelse. 

 Fejlbeskeden, der vises, hvis oprettelsen af en ny aktversion i forbindelse 

med en godkendelseshandling fejler, hvis en anden bruger har akten i 

rettetilstand, er blevet forbedret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ikonet for e-mails ikke blev vist rigtigt 

i resultatlister, hvis "Til"-feltet på e-mailen ikke var udfyldt. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, de forårsagede, at delreferater for mødepunkter ikke blev 

lagt på de relaterede sager, når mødet blev lukket. Dette kunne ske, hvis 

den, der lukkede mødet, ikke havde adgang til den relaterede sag. 

 Ikoner er genindført på møders referatfane, der viser et dagsordenspunkts 

type (beslutningspunkt eller informationspunkt). 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede pludseligt, når en 

mødesag blev åbnet. Fejlen opstod i installationer, der ikke havde licens til 

F2 Møder. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at skrive referat 

på et møde, hvis der var oprettet en akt på sagen, hvor alle mødedeltagere 

ikke havde adgang. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage tomme felter i historikken for 

opgavehandlinger. 

F2 Søgeskabeloner 

 Håndtering af fejl på boolske kolonner i søgeskabeloner. 

 Håndtering af fejl på datakolonner i søgeskabeloner. 
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F2 Selvbetjening 

 Selvbetjeningens evne til at håndtere session-timeouts og dobbelt-

indsendelser uden at ende med at lave blanke/tomme indsendelser er blevet 

forbedret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det var muligt at logge ind på F2 

Selvbetjening med medarbejdercertifikat, der ikke indeholdt et CPR-

nummer. 

F2 Timeregistrering 

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

timeregistreringer direkte i resultatlisten via dobbeltklik eller "Enter". 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at ændre akttitlen 

på akter, der var knyttet til en sag. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at feltet "Fortsæt" manglede på en 

ændret godkendelse. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at enhedens online-/offline-status 

ikke vises korrekt i F2 Touch. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


