
Version 6.0.0.30934   22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 Desktop 

Indstilling og 

opsætning 

Manualtillæg fra 5.3 til 6.0 

Version 6.0 

  



 

 

Side 2 af 8 
 

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 – Indstilling og opsætning fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Desktop – Indstilling og opsætning 5.3 giver dette 

manualtillæg et godt overblik over F2 Desktop – Indstilling og opsætning 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 – 

Indstilling og opsætning: 

 F2-ikon blinker 

 Udfoldning af søgefelter huskes for hver liste 

 Gem indstillinger for sagsmapper 

 Akt- og godkendelsesdokumenter gemmes automatisk 

 Personlig indstilling for standard godkendelsesskabelon 

 Teksten ”Tilgængelighed –” er fjernet fra brugerindstillinger 

 Informationspop-up mulig uden skærmlæser 

 ”Vælg kolonner” er gjort mere brugervenlig 

 

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

gennemgås i det følgende. 

F2-ikon blinker 

På computerens proceslinje 

blinker F2-ikonet nu, hvis der 

modtages nye akter i 

indbakken, og F2-vinduet ikke 

har fokus. Notifikationer kan 

fjernes som personlig indstilling, 

hvis brugeren ønsker det. 

 

Figur 1: Proceslinjen 

Notifikationer indstilles i 

dialogen ”Opsætning”, på fanen 

”Indstillinger”. Vælg Generelt.  

 

Under ”Notifikationer” kan 

hakket fjernes i ”Blink med 

ikonet i bunden af skærmen, 

når der kommer en ny akt”.  

 

Der kan sættes hak i følgende 

to muligheder: 

 ”i min personlige 

indbakke” 

 ”i en af mine enheders 

indbakke”.  

Figur 2: Opsætning af notifikationer 

Udfoldning af søgefelter huskes for hver liste  

Søgelister kan nu huske, hvorvidt søgefelter var foldet ind eller ud på den 

pågældende liste, sidst listen blev vist. Når en liste vælges i hovedvinduets venstre 

side, enten vises eller skjules søgefelter nu på samme måde, som da listen senest 

blev vist. 

F2-ikonet blinker 
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Figur 3: Søgefelter er foldet ud i resultatlisten 

Det er fortsat muligt at vælge at vise eller skjule søgefelter på feltet Vis 

søgefelter/Skjul søgefelter over resultatlisten. 

Visning af søgefelter som 

standard kan slås fra i 

"Opsætning", på fanen 

"Hovedvindue". Her 

fjernes hakket ved den 

nye indstilling "Skjul altid 

mine søgefelter når jeg 

skifter liste". 

 

 

Figur 4: Opsætning af hovedvindue 

  

Søgefelter for ”Forsendelse” er foldet ud 

Vis/skjul søgefelter Valgt liste 
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Gem indstillinger for sagsmapper 

Det er nu muligt for den 

enkelte bruger at vælge, 

hvorvidt sagsmapper 

som standard skal vises, 

når sagsvinduet åbnes. 

Indstillingen for visning 

af sagsmapper kan 

vælges under 

”Opsætning”, på fanen 

”Sager”, som vist på 

billedet til højre. 

 

 

Figur 5: Opsætning af sager 

I sagsvinduets bånd er det fortsat altid muligt at vælge, om sagsmapper skal vises 

eller skjules. Denne mulighed findes uafhængigt af den personlige opsætning. 

F2 husker dog ikke, om sagsvinduet senest er vist med eller uden sagsmapper, hvis 

brugeren har ændret visningen i sagsvinduet. Efterfølgende sagsvinduer åbnes med 

den valgte personlige opsætning. 

Akt- og godkendelsesdokumenter gemmes automatisk 

Der er indført automatisk gem af akt- og godkendelsesdokumenter. Som standard 

gemmes akt- og godkendelsesdokumenter automatisk hvert femte sekund.  

 

Hyppigheden af automatisk gem 

kan indstilles i dialogen 

"Opsætning", på fanen "Akter". 

Der kan vælges mellem 

følgende: 

 Hvert 2. minut 

 Hvert 5. sekund 

 Aldrig. 

Hvis ”Aldrig” er valgt, gemmes 

akt- og 

godkendelsesdokumenter kun, 

når brugeren aktivt vælger det 

på selve dokumentet.  

Figur 6: Opsætning af hyppighed for gem 

Det er kun akt- og godkendelsesdokumenter, der gemmes automatisk. Metadata og 

vedhæftede dokumenter gemmes kun ved manuelt gem. 
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Personlig indstilling for standard godkendelsesskabelon 

Det er nu muligt for den enkelte bruger at vælge, hvilken godkendelsesskabelon 

der bruges som standard. 

Den personlige indstilling findes ved at klikke på fanen Indstillinger i 

hovedvinduet, vælge menupunktet Opsætning og fanen Bruger. Under teksten 

”Standard godkendelsesskabelon” kan der vælges en godkendelsesskabelon fra 

dropdown-menuen. 

Det kan for eksempel være nyttigt, når en administrator opsætter skabeloner eller 

redigerer i brugerindstillinger. 

 

Figur 7: Valg af standard godkendelsesskabelon 

Teksten ”Tilgængelighed –” er fjernet fra brugerindstillinger 

På fanen ”Bruger” i dialogen 

”Opsætning” stod der tidligere 

”Tilgængelighed –” foran hver 

indstilling, der havde med 

tilgængelighed at gøre. 

Teksten ”Tilgængelighed –” er nu 

fjernet. 

Tilgængelighedsindstillingerne 

tilgås ved at åbne menuen 

Opsætning på fanen 

”Indstillinger” i hovedvinduet. 

Herefter vælges fanen ”Bruger”. 

Her gives en række muligheder 

for at opsætte og tilpasse F2’s 

tilgængelighed, for eksempel for 

brugere med synshandikap. 

 

Figur 8: Brugeropsætning 
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Informationspop-up mulig uden skærmlæser 

Det er nu muligt at slå enten 

pop-op eller hjælpeballon til 

uden samtidigt at slå øvrige 

funktioner for tilgængelighed til.  

Dette kan vælges i dialogen 

"Opsætning", under fanen 

"Bruger”. Under 

”Tilgængelighed” kan der sættes 

hak ved ”Giv mig information 

om antal søgeresultater, fejl i 

indtastning mv.” I dropdown-

menuen vælges, om 

informationen skal gives i 

hjælpeballon eller pop-op. 

Svagtseende kan med fordel 

benytte denne indstilling til at få 

pop op-beskeder om 

valideringsfejl ved navigering 

væk fra felter og ved et stort 

antal søgeresultater. 

 

Figur 9: Opsætning af tilgængelighed 

”Vælg kolonner” er gjort mere brugervenlig  

Der er tilføjet en mere brugervenlig dialog til "Vælg kolonner". Dialogen vises, når 

der højreklikkes på en kolonne i resultatlisten. Dialogen giver et overblik over alle 

de kolonner, der kan vælges. Det er nu også muligt at søge efter kolonnenavn i 

dialogen. 
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Figur 10: Dialogen "Vælg kolonner" 

Som standard vises alle kolonnenavne i dialogen. Sættes der hak i ”Vis kun valgte 

kolonner”, vises kun de valgte kolonnenavne i dialogen. 

Søgefelt 

Vis kun valgte kolonner 


