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Nyheder og ændringer til F2 Desktop 
- Administrator  

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2.  

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

Desktop. 

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

Desktop – Administratormanual fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Desktop – Administratormanual 5.3 giver dette 

manualtillæg et godt overblik over F2 Desktop – Administrator 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 Desktop – 

Administratormanual: 

 Flere ikoner har fået ny placering i administratorbåndet  

 Farver på flag kan manuelt opdateres med Ctrl+F5 

God fornøjelse! 
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I F2 Desktop er der indført en række nye eller ændrede muligheder, som 

gennemgås i det følgende. 

Flere ikoner har fået ny placering i administratorbåndet 

Der er sket ændringer på administratorbåndet. Menupunkterne "cPort" og 

"Dokumentimport fra serveren" er ikke længere at finde i gruppen "Flag m.m." 

"cPort" og "Dokumentimport fra serveren" ligger nu i den ny gruppe ”Diverse”. 

Gruppen "Flag m.m." er blevet fjernet fra administratorbåndet.  

"Flag til styringslinjer" er fortsat at finde i gruppen "Værdilister". 

 

Figur 1: Administratorbåndet 

Administration af partstyper er fjernet 

fra administratorbåndet som 

selvstændigt menupunkt, og 

administreres nu under menupunktet 

”Værdilisteadministration.” 

 

 

Figur 2: Administration af værdilister 

Farver på flag kan manuelt opdateres med Ctrl+F5 

Ved tryk på CTRL + F5 genindlæses nu også konfigurationsændringer til flagenes 

farver i resultatlisten. Personlig styring og enhedens styring opdateres fortsat først 

ved genstart af F2. 

Administratorer kan ændre farven på personlige flag og på enhedens flag. Dette 

gøres under menupunktet ”Flag til styringslinjer” på administratorfanen. 

Administratorfanen 

Værdilisteadministration 

Gruppen ”Værdilister” Gruppen ”Diverse” 
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Figur 3: Flag til styringslinjer på administratorfanen 

I dialogen ”Flag til styringslinjer” er det muligt at oprette, slette og redigere flag. 

 

Figur 4: Dialogen "Flag til styringslinjer" 

Ændrer administrator farven på et flag, kan farveopdateringen straks vises i 

resultatlisten ved at taste på Ctrl+5. 

I figuren nedenfor er farven på flaget ”Haster” blevet ændret til gult. Akter, der har 

det pågældende flag, vises nu med gul farve i resultatlisten. 

Administratorfanen Flag til styringslinjer 
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Figur 5: Flag i hovedvinduet før genstart 

På hovedvinduets bånd og i højrekliksmenuen opdateres flagets farve fortsat først 

ved genstart af F2. 

På figuren ovenfor er flaget ”Haster” endnu ikke ændret til rød i hovedvinduets 

bånd, da F2 ikke er blevet genstartet. 

 

Flag på hovedvinduets bånd er gult Flag på resultatlisten er røde 


