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Nyheder og ændringer i F2 
6.1.0.46482 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.1.0.46482. 

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

F2 Desktop 

 Ny funktionalitet i fritekstsøgefeltet. 

 Udvidede søgemuligheder i søgefelterne ”Oprettet dato” og ”Oprettet af”. 

F2 Digital Post (M4) 

 Nyt modul. 
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F2 Desktop  

Ny funktionalitet i fritekstsøgefeltet 

Fritekstsøgefeltets nye funktionalitet gør det lettere for brugeren at søge udelukkende 

på hele ord i stedet for dele af et ord. Ved at indtaste f.eks. ”dag” i fritekstsøgefeltet 

og trykke ”Enter” eller klikke på Søg indsætter F2 automatisk et mellemrum efter 

søgeordet. Det betyder, at F2 fremsøger de resultater på listen, som indeholder præcis 

dette ord, mens ord som ”daglig” og ”dagsorden” ikke medtages.  

Hvis brugeren ønsker at søge efter ord, som starter med ”dag”, tilføjer brugeren en 

stjerne efter søgeordet (”dag*”), og der trykkes på ”Enter” eller klikkes på Søg. 

Dermed fremsøger F2 både resultater, som indeholder ”dag” og resultater med ord, 

som starter med ”dag”, f.eks. ”daglig” og ”dagsorden”. 

Udvidede søgemuligheder i søgefelterne ”Oprettet dato” og ”Oprettet 

af” 

Søgemulighederne i søgefelterne ”Oprettet dato” og ”Oprettet af”, som findes i 

søgegruppen ”Øvrige felter” under ”Avanceret søgning” er blevet udvidet. For begge 

felter er det nu muligt at vælge, om søgningen skal gælde for akter, sager eller begge. 

 

Figur 1: Ny dropdown-menu for søgefelterne ”Oprettet af” og ”Oprettet dato” 

F2 Digital Post (M4) 

Nyt modul 

F2 Digital Post (M4) er et nyt 

tilkøbsmodul til F2. Modulet gør det 

muligt for kunder med både F2 og 

cBrains CRM-system M4 at sende akter 

med eksempelvis personfølsomme data 

mellem F2 og M4 på sikker vis. F2 Digital 

Post (M4) kan betragtes som et 

alternativ til tilkøbsmodulet Digital Post 

(e-Boks). 

 
Figur 2: Ikonet for Digital Post (M4) 
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I hovedvinduets bånd er der tilføjet et menupunkt til forsendelse af digital post til M4, 

som vist nedenfor. 

 

 

Figur 3:  Menupunktet ”Ny M4-post” i hovedvinduet 

Det er også muligt at oprette forsendelser til M4 i aktvinduet. I aktvinduet klikkes der 

på Forsendelsestype på fanen ”Avanceret”. En dropdown-menu åbner, og der klikkes 

på M4-post. 

 

Figur 4: Knappen ”M4-post” i aktvinduet 

Ny M4-post 

M4-post 


