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Nyheder og ændringer til F2 
Frasemodul 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2. 

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

Frasemodul. 

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

Frasemodul fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Frasemodul – Brugermanual 5.3 giver dette 

manualtillæg et godt overblik over modulet F2 Frasemodul 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 Frasemodul. 

 Låsemekanisme i fraseadministration 

 Fraser kan slettes i vinduet 

 Mere information ved import af fraser 

 Grupper kan rettes i vinduet 

 

God fornøjelse. 
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Der er indført flere funktioner i vinduet ”Fraseadministration”. Vinduet åbnes ved at 

klikke på menupunktet ”Fraseadministration” på fanen ”Indstillinger.” Det er kun 

brugere med privilegiet ”Fraseadministrator” og med adgang til modulet, der kan 

administrere fraser. 

Låsemekanisme i fraseadministration 

Der er indført en låsemekanisme, så kun én bruger ad gangen kan lave ændringer i 

vinduet "Fraseadministration".  

 

Figur 1: Låsemekanismen i fraseadministration 

Låsemekanismen betyder, at kun én bruger ad gangen kan redigere i fraserne. Hvis 

en bruger vælger ”Lås op” kan både den pågældende bruger og andre brugere 

miste ændringer, der ikke er gemt. Funktionen deaktiveres, hvis ingen andre 

brugere har låst vinduet. 

Fraser kan slettes i vinduet  

Det er nu muligt at slette fraser direkte i vinduet "Fraseadministration" via 

menupunktet ”Slet” i båndet. Kun fraser, der ikke er i brug, kan slettes. 

 

Figur 2: Slet fraser i vinduet ”Fraseadministration” 

Menupunktet ”Slet frase” 
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Mere information ved import af fraser  

Der er tilføjet mere information ved import af fraser. Det er nu muligt at se, hvilke 

fraser der overskrives, samt hvilke der er nye. 

Ved klik på Importér i vinduet ”Fraseadministration” åbner dialogen ”Importer 

fraser”. Her kan et Word-dokument med fraser importeres. Når der klikkes på 

Open eller Åbn, afhængigt af computerens opsætning, vises nedenstående dialog. 

 

Figur 3: Importér fraser 

Dialogen giver en oversigt over, hvor mange fraser der importeres, hvilke der bliver 

overskrevet, og hvilke der er nye. Her vælges enten Importér eller Fortryd. 

Grupper kan rettes i vinduet  

Det er nu muligt at rette en gruppe direkte fra vinduet ”Fraseadministration”. 

Klikkes der på menupunktet Ret gruppe i båndet, vises dialogen ”Vælg grupper”. 

 

Figur 4: Ret gruppe i vinduet "Fraseadministration" 

 

 

Menupunktet ”Ret gruppe” 

Dialogen ”Vælg gruppe” med dropdown-menu 


