
Version 6.0.0.30934   22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

F2 Desktop 

Akter og 

kommunikation 

Manualtillæg fra 5.3 til 6.0 

Version 6.0 

  



 

Side 2 af 5 

Nyheder og ændringer til F2 Desktop 

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 – Akter og kommunikation fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Desktop – Akter og kommunikation 5.3 giver dette 

manualtillæg et godt overblik over F2 Desktop – Akter og kommunikation 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 – Akter 

og kommunikation: 

 Hurtig gem: Akter kan gemmes i redigeringstilstand 

 Gem ugemte akter ved opstart af F2 

 Bedre information om adgangsbegrænsning 

 Flyt part med ”drag and drop” 

 Fjern mislykkede forsendelser fra udbakken 

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

gennemgås i det følgende. 

Hurtig gem: Akter kan gemmes i redigeringstilstand 

Det er nu altid muligt at trykke ”Gem” på en akt, også selvom der ikke er foretaget 

ændringer på akten. Akten kan dog ikke gemmes, hvis der er valideringsfejl. Er der 

valideringsfejl, fx ved ugyldig indtastning i et metadatafelt, bliver det pågældende 

felt rødt, og ikonet ”Gem” er inaktivt. 

Genvejene for gem er nu således: 

 Hurtig gem: "CTRL + S" gemmer akten, som forbliver i redigeringstilstand. 

 ”CTRL + SHIFT + S” gemmer akten og sætter den i visningstilstand 

(skrivebeskyttet). 

Gem ugemte akter ved opstart af F2  

Er der ved opstart af F2 rettelser, der ikke er blevet gemt manuelt sidste gang, F2 

var åbnet, gives der nu mulighed for at gemme disse rettelser. Når F2 genstartes 

vises nedenstående dialog. Det vælges, om de ugemte rettelser skal gemmes eller 

slettes. 

 

Figur 1: Gem rettelser ved genstart 

I stedet for at gemme eller 

slette er det muligt i stedet at 

vælge at udsætte denne 

beslutning. Næste gang akt- 

eller godkendelsesdokumentet 

åbnes, vises dialogen, der er 

vist her til højre. F2 beder 

brugeren om at tage stilling 

til, om rettelserne til det 

pågældende akt- eller 

godkendelsesdokument skal 

gemmes eller ignoreres. 

 

Figur 2: Gem rettelser til akt- eller 
godkendelsesdokument 

 

Slet rettelser Gem rettelser 

Udsæt rettelser 
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Bedre information om adgangsbegrænsning  

Der er nu tilføjet flere oplysninger om adgangsbegrænsning i aktens 

metadatafelter. Hvis en akt er underlagt adgangsbegrænsning, vises nu en stjerne 

”*” i feltet "Adgang". Ikonet for "Yderligere information", ”?”, vises også. 

Holdes musen over feltet "Adgang" eller ikonet "Yderligere information", forklares 

sammenspillet mellem adgang og adgangsbegrænsning nu i tooltippet. 

 

 

Figur 3: Information om adgangsbegrænsning 

Flyt part med ”drag and drop” 

En part kan nu flyttes mellem til-, cc- og xbc-felterne på en akt ved at markere 

parten og holde venstre musetast nede, mens den flyttes ("drag and drop"). Parten 

kan kopieres fra et felt til et andet ved ligeledes at holde Ctrl-tasten nede, mens 

parten flyttes. 

 

Figur 4: Flyt part med "drag and drop" 

Fjern mislykkede forsendelser fra udbakken 

Det er nu muligt at fjerne mislykkede forsendelser fra udbakken. Det gøres ved at 

klikke på Udbakke i hovedvinduets listevisning og herefter højreklikke på den 

forsendelse, der skal fjernes.  

Tooltip 

Stjerne i feltet ”Adgang” Ikon for Yderligere information 

Parten i ”Til”-feltet er markeret og 

kan flyttes til ”Cc”-feltet nedenfor. 
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I højrekliksmenuen klikkes der på Fjern fra udbakke og forsendelsen fjernes fra 

udbakken. Forsendelsen ligger fortsat i ”Arkivet”.  

 

Figur 5: Fjern forsendelse fra udbakke 

 
Bemærk: Der markeres og fjernes en forsendelse ad gangen. 


