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Release note til F2 version 6.1.0.46482 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.1.0.46482 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.  
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Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 I "Avanceret søgning" under "Øvrige felter" er det nu muligt at vælge, om en 

søgning via søgefelterne "Oprettet dato" og "Oprettet af" skal gælde for akter, 

sager eller begge. 

 Forbedret håndtering af Office-tilføjelsesprogrammer såsom Acadre, der 

tidligere kunne forhindre oprettelse af Word-dokumenter ud fra skabeloner. 

 Feltet "E-maildomænet tilhører parten" bliver ikke længere taget i betragtning 

ved visningsnavne ved svar, videresendelse og udskrivning af emails. 

 Ved at trykke "Enter" eller klikke på "Søg" behandler F2 indtastet tekst i 

fritekstsøgefeltet som et helt ord og ikke som en del af et ord. Hvis brugeren 

ønsker at søge efter den indtastede tekst som en del af et ord, tilføjes en 

stjerne (*). 

F2 Digital Post (M4) 

 cBrain har udviklet et nyt tilkøbsmodul, F2 Digital Post (M4). Modulet gør det 

muligt for kunder med både F2 og M4 at sende akter sikkert mellem de to 

systemer. I F2 sendes en akt til M4 via knappen "Ny M4-post" på båndet i 

hovedvinduet og i dropdown-menuen "Forsendelsestype" på fanen "Avanceret" i 

aktvinduet. 

F2 Flettekoder 

 Sagsvisningen kan nu også vise, hvis originalakten bliver fjernet, efter flet til 

sagsparter er blevet udført fra hovedvinduet. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en aktindsigt oprettet via knappen "Ny 

aktindsigt" i hovedvinduet blev åbnet i baggrunden i stedet for som aktivt 

vindue. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at man i "Avanceret søgning" under "Øvrige 

felter" ikke kunne vælge, om "Oprettet dato" skulle gælde for akter, sager eller 

begge.  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at knappen "Tilføj aktindsigt" i sagsvinduet 

kun var synlig, hvis sagen allerede havde en aktindsigt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sagspreview ikke blev vist ved klik på en 

allerede valgt sag i søgelisten i hovedvinduet. 

 Standardsorteringen for kontakter er nu alfabetisk efter navn. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede uventet ved klik på link 

til en bestillings svarakt i hovedvinduets preview. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at feltet "Ansvarlig" i preview af sagens 

metadata i hovedvinduet var tomt, hvis en enhed var anført som ansvarlig. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at svarakter importeret fra en 

enhedspostkasse fik tildelt et forkert adgangsniveau, så de ikke var synlige for 

brugerne i en installation med flere myndigheder. 

 Håndtering af fejl, der kunne forhindre automatisk hentning af PDF-preview ved 

tryk på "Gendan PDF". 

 Håndtering af fejl, der blokerede for valgmuligheder i feltet "Sikkerhedsgruppe 

for nye sager" under "Sager" i "Opsætning". 

F2 Bestilling 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede uventet ved klik på link 

til en bestillings svarakt i hovedvinduets preview. 

 

 

 

 

 


