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Nyheder og ændringer til F2 
Aktindsigt, Avanceret 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2. 

Denne manual henvender sig til eksisterende, nye og potentielle brugere af F2 

Aktindsigt, Avanceret. 

Manualtillægget dækker over nyheder og forbedringer, der er foretaget i F2 

Aktindsigt, Avanceret fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Aktindsigt, Avanceret 5.3 giver dette manualtillæg et 

godt overblik over modulet F2 Aktindsigt, Avanceret frem til den aktuelle version af 

F2. 

Manualen er skrevet således, at gengivelse af kommandoer. Det vil sige, de 

knapper, der klikkes på, er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller 

lister i F2 står i ”citationstegn”. 

Dette manualtillæg beskriver følgende nyheder og ændringer til F2 Aktindsigt, 

Avanceret: 

 Nyt ikon til ”Eksporter til Excel” 

 Dubletter kan vises og fjernes 

 

God fornøjelse. 
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Der er tilføjet en række brugerforbedringer til F2 Aktindsigt, Avanceret og flere nye 

funktionsmuligheder, som gennemgås i det følgende. 

Nyt ikon til ”Eksporter til Excel” 

Menupunktet "Eksporter til Excel" har fået nyt ikon. 

Menupunktet findes i højrekliksmenuen på en akt, 

sags- og dokumentliste samt i båndet på fanen 

"Aktindsigt", såfremt tilkøbsmodulet F2 Aktindsigt, 

Avanceret er installeret. 

 

Figur 1: Ikonet "Eksporter til 
Excel" 

Dubletter kan vises og fjernes 

F2 Aktindsigt, Avanceret undersøger nu automatisk, om identiske dokumenter 

(dubletter) optræder flere steder i en aktindsigt. Det er også muligt automatisk at 

fjerne dubletter i en aktindsigt. Fjernelse af dubletter kræver en særskilt licens. 

Dubletter er dokumenter, hvor indholdet er fuldstændigt identisk. 

Dubletter kan fremvises og fjernes ved følgende handlinger: 

 Dannelse af ny aktindsigt 

 Tilføjelse af akter til en eksisterende aktindsigt 

 Kopiering af aktindsigt 

Visning af dubletter 

F2 undersøger, om identiske dokumenter optræder flere steder i aktindsigten. 

Efterfølgende udpeger F2 et af dokumenterne til at være originaldokument for de 

identiske dokumenter. 

På aktindsigtsfanen er tilføjet to kolonner: ”Antal dubletter” og ”Akt-id for 

originaldokument”. Se figuren nedenfor. 
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Figur 2: Fremsøgte dubletter 

Kolonne Beskrivelse 

Antal dubletter Kolonnen viser, hvor mange dubletter der findes af et givent 

dokument. 

Akt-id for 

originaldokument 

Kolonnen viser, på hvilken akt originaldokumentet ligger. 

Udvælgelse af originaldokumenter 

F2 udpeger automatisk et originaldokument for hver 

dublet. Brugeren kan manuelt vælge et andet 

dokument som originaldokument. Til dette bruges 

knappen ”Vælg som originaldokument”, der findes på 

båndet på fanen ”Aktindsigt”. 

 

Figur 3: Menupunktet "Vælg 
som originaldokument" 

Fjernelse af dubletter (tilkøb) 

Dubletter fjernes ved at klikke på ikonet 

”Dan aktindsigt” og vælge ”Tilpas 

aktindsigt”. 

I dialogen ”Tilpas aktindsigt” sættes et 

hak i tjekboksen ”Fjern dublerede 

dokumenter”. Se figuren nedenfor. 
 

Figur 4: Menupunktet "Dan aktindsigt " 

Antal dubletter for 

hvert dokument 
Akt-id for originaldokument 
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Figur 5: dialogen "Tilpas aktindsigt" 

F2 Aktindsigt, Avanceret kan konfigureres til at fjerne dublerede dokumenter som 

standard. 

Information om dubletter i aktindsigtsrapporten 

På den endelige aktindsigtsrapport fremgår det, hvorvidt et dokument er dublet 

eller originaldokument, samt om dubletten er fjernet fra aktindsigten. 

Information om dubletter vises i de typer af aktindsigtsrapporter, der indeholder 

dokumenter: 

 Fuld aktindsigt 

 Oversigt: Sager, akter, dokumenter, m.m. 

På originaldokumentet vil det under ”Aktdetaljer” fremgå, hvor mange dubletter det 

pågældende dokument er original for. På dubletten vil det under ”Aktdetaljer” 

fremgå, at det pågældende dokument er en dublet, og på hvilken akt 

originaldokumentet findes. Hvis dubletten er fjernet fra aktindsigten vil dette også 

fremgå. 

I figuren nedenfor vises et eksempel på dubletkommentarer i en aktindsigtsrapport. 

 

Figur 6: Aktindsigtsrapport 


