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Release note til F2 version 

6.1.0.44696 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.1.0.44696 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. 

  



 

 

 

Side 3 af 7 

Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Der er indført en fejlbesked, der vises, hvis der tilføjes et eksternt ID til 

element i værdiliste, der allerede er i brug for den liste.   

 F2-links til akter, sager og dokumenter vises nu som klikbare hyperlinks 

flere steder, for eksempel når de indsættes i Word eller Outlook. Linket vises 

som: [Titel (F2-url)]. 

 Performance er forbedret ved oprettelse af nye aktversioner, hvor der er 

store bilag på akten. 

F2 Møder 

 Begrænsningen for mængden af formateret tekst i felterne "Generelle 

kommentarer til dagsordenen" og "Generelle kommentarer til referatet" er 

fjernet. 

F2 Søgeskabeloner 

 I søgeresultater baseret på søgeskabeloner er der nu indført en mulighed for 

at den samme sag kan optræde flere gange. Det gør det muligt at vise en 

sags variationer i sagsforløbsprocessen. 

F2 Touch 

 F2 Touch understøtter nu login med klientcertifikat. Opsætningen udføres i 

samarbejde med cBrain. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at funktionen "Dan akt som PDF" 

dannede PDF med forkert filnavn.  

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

pludseligt ved brug af "Klip", "Kopier" og "Indsæt" i aktdokumenter. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at links der indeholdt bindestreger blev 

vist forkert i chatbeskeder og derfor ikke linkede korrekt. 

 Optimering af hukommelsesforbrug. 

 Forbedring af fejlbesked, der vises ved e-mailafsendelse af akt til eksterne 

og interne modtagere, hvor mindst én af de interne modtagere ikke har 

angivet en gyldig e-mailadresse. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede pludseligt. Fejlen 

kunne opstå, hvis et dokument, der lige er blevet slettet via aktvinduet, blev 

forsøgt åbnet fra hoved- eller sagsvindue.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at funktionen "Opret ny part" var 

deaktiveret ved knuden "Ekstern part" i partsregistret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ved oprettelse af ny akt i 

sagsvinduet ikke var muligt at vedlægge en valgt akt som aktbilag. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en bruger ikke blev gjort 

opmærksom, hvis vedkommende fjernede sin egen adgang til en akt.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ved simpel AD-import blev brugere, 

der var blevet tildelt jobrolle med angivet synkroniseringsnøgle, deaktiveret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2's e-mailimport ikke kunne indlæse 

vedhæftede filer, hvis en vedhæftet fil havde et tomt navn.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at e-mails, hvor "<?xml" optrådte i 

kildeteksten, kunne blive vist som en liste af kinesiske tegn. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der blev udført en ny søgning, hvis 

felterne til ”Avanceret søgning” blev skjult. 

 Forbedret forbindelse til chatvindue efter computer vækkes fra dvale. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at tjekbokse og radioknapper i PDF-filer 

genereret fra HTML var meget små. 

 Forbedret visning af anvendte menupunkter til tekstformatering i aktens 

skriverude. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at samme sag blev vist flere gange i 

resultatlisten efter opdatering ved hjælp af genvejstasten F5. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at åbne dialogen 

til valg af emneord i sagsvinduet ved klik på ikon. 

 Håndtering af fejl i relation til Word på serveren, der kunne forårsage, at 

Word havde problemer med at starte. Fejlen kunne opstå, hvis der var 

installeret flere tjenester til PDF-generering i det samme servermiljø. 
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F2 Aktindsigt, Avanceret 

 Forbedringer til fejlbesked, der vises hvis generering af en ny 

aktindsigtsrapport skal erstatte en eksisterende aktsigtsrapport, der enten 

er blevet slettet, eller som brugeren ikke har adgang til. 

F2 Bestilling 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fokus ikke skiftede til svarakt, når der 

blev klikket på link til svarakt i bestillingsvinduet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at oprette en 

svarakt på en bestilling, hvis brugeren i feltet "Returner til" var blevet 

deaktiveret, imens bestillingen var under behandling. Svaraktens modtager 

bliver i sådanne tilfælde opretteren af bestillingen. Hvis opretteren også er 

deaktiveret, indsættes i stedet opretterens enhed som modtager. Hvis 

enheden også er deaktiveret, indsættes den enhed, der er defineret som 

standardmodtager for bestillinger via F2 Konfiguration.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at oprette eller 

tilknytte en svarakt til en bestilling, hvis brugeren i feltet 

"Bestillingsmodtager" var blevet deaktiveret, imens bestillingen var under 

behandling. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at oprette eller 

tilknytte en svarakt til en bestilling, hvis brugeren i feltet "Bestillingsudfører" 

var blevet deaktiveret, imens bestillingen var under behandling. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne forårsage, at det fremgik, som 

om en kommentar var skrevet af den godkendelsesansvarlige, selvom den 

var skrevet af en anden bruger med skriveadgang til akten. Den 

godkendelsesansvarliges navn fremgår nu ikke længere, når kommentaren 

vises. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at ikonet for vedhæftede bilag ikke blev 

vist ud for godkendelsesakter i resultatlisten. Fejlen kunne opstå, hvis 

godkendelsesakten ikke havde et aktdokument. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at indholdet i et 

godkendelsesdokument ikke blev gemt, hvis akten var i rettetilstand, mens 

godkendelsen blev ændret af den ansvarlige. Fejlen kunne opstå, hvis det 

var konfigureret, at der skulle oprettes nye aktversioner ved alle 

godkendelseshandlinger. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at det ikke var muligt at oprette 

flere sager med sagsforløb efter hinanden inden for kort tid. Fejlen kunne 

opstå efter opstart af server. 

F2 Sagsskabeloner 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det ikke var muligt at have mere end 

én installationsreference af typen "Titel". 
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F2 Søgeskabeloner 

 Knuden i hovedvinduet for søgeskabeloner oversættes nu til det valgte sprog 

for F2-installationen. 

F2 Tilgængelighed 

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

læse chatbeskeder i chatvinduet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at brug af genvejstasten "Ctrl+F" 

åbnede dialogen "Find", men uden fokus i dialogen. Dialogen kan bruges til 

at søge efter tekst i det valgte dokument. 

 Tastaturgenvejene for hhv. ny digital post, ny fjernprint og ny aktindsigt er 

erstattet med hhv. ”Alt+H, N, O” (Ny digital post), ”Alt+H, N, R” (Ny 

fjernprint) og ”Alt+H, N, I ” (Ny aktindsigt). 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


