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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 – Søgninger i F2 fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Desktop – Søgninger i F2 5.3 giver dette manualtillæg 

et godt overblik over F2 Desktop – Søgninger i F2 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 – 

Søgninger i F2: 

 ”Fremtidige” er ny gruppe i resultatlisten 

 ”Vælg kolonner” er gjort mere brugervenlig 

 "Vælg familiemedlemmer/Vis familietræ" findes nu nemmere 

 Søg alene på akts nuværende titel 

 Udfoldning af søgefelter huskes for hver liste 

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

gennemgås i det følgende. 

”Fremtidige” er ny gruppe i resultatlisten 

I F2 er det muligt at sætte en brevdato på en akt i fremtiden. For eksempel kan en 

sagsbehandler benytte sig af denne funktion som forberedelse, hvis et brev skrives, 

inden den dato det skal afsendes. 

Det er nu muligt at få vist akter, der har brevdato i fremtiden, som en gruppe i 

resultatlisten. Det kræver, at autogruppering er slået til. 

Gruppen ”Fremtidige” vises øverst i resultatlisten, når resultaterne er sorteret efter 

brevdato. 

 

Figur 1: Sortering efter brevdato i resultatlisten 

”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. 

Gruppen ”Fremtidige” Kolonnen ”Brevdato” ”Autogruppering” er slået til 
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Figur 2: 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. 

"Vælg familiemedlemmer/Vis familietræ" findes nu nemmere 

Det er nu muligt at vise familietræet for en sags parter, også selvom sagen ikke er i 

rettetilstand. I højrekliksmenuen klikkes der på ”Vis familietræ”. Her er det ikke 

muligt at vælge parter. I stedet kan der hentes oplysninger fra CPR-registeret, 

hvilket opdaterer parten i partsregistret. Den "originale" udgave af parten, der 

ligger på akten opdateres ikke. 

Er sagen i rettetilstand kan der i højrekliksmenuen klikkes på ”Vælg 

familiemedlemmer”. I denne dialog kan der vælges familiemedlemmer. 

Funktionerne ”Vælg familiemedlemmer” og ”Vis familietræ” er også indført på akten 

på fanen ”Parter” og i dialogen ”Tilføj parter”, et menupunkt der vises ved højreklik 

på en sag i hovedvinduet. 

Søgefelt 

Vis kun valgte kolonner 
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Figur 3: Højrekliksmenuen på parter 

Søg alene på akts nuværende titel  

Søges der i arkivet via søgefeltet ”Aktens titel” i søgegruppen ”Generelt”, søges der 

som udgangspunkt altid på aktens oprindelige titel og aktens aktuelle titel. Det 

sikrer, at eksempelvis indkomne e-mails, hvis titel ændres af en sagsbehandler, 

kan fremsøges. 

Der er nu tilføjet et søgefelt, så der alene kan søges på ”Aktens nuværende titel”.  

Søgefeltet er ikke en del af F2 standardopsætning, men tilføjes på systemniveau i 

samarbejde med cBrain. Søgefeltet ”Aktens nuværende titel” findes herefter i drop 

down-menuen under ”Aktens eller sagens titel” i søgegruppen ”Generelt”, som vist 

nedenfor.  

”Vis familietræ” 
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Figur 4: Søgefeltet "Aktens nuværende titel" 

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. 

 

Figur 5: 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. 

Søgegruppen 

”Generelt” 

Søgefeltet 

”Aktens 
nuværende titel” 

Søgefelter for ”Forsendelse” er foldet ud 

Vis/skjul søgefelter Valgt liste 
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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 6: Opsætning af hovedvindue 

 


