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Nyheder og ændringer til F2 
Godkendelser  

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2.  

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

Godkendelser. 

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

Godkendelser fra version 5.3.0.23411 til og med version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Godkendelser – Brugermanual 5.3 giver dette 

manualtillæg et godt overblik over modulet F2 Godkendelser 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 Godkendelser: 

 Godkendelser i hovedvinduets preview 

 Preview kan justeres 

 Aktens titel nævnes ved gem 

 Godkendelser uden aktdokument 

 Ret og opret godkendelsesskabeloner direkte i dialogen 

 Personlig indstilling for standard godkendelsesskabelon 

 Ekstra konfigurationsmuligheder til godkendelser 

 

God fornøjelse. 
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Der er tilføjet en række brugerforbedringer til F2 Godkendelser og flere nye 

konfigurationsmuligheder, der styrer brugernes adgang til funktionerne i F2 

Godkendelser. 

Godkendelser i hovedvinduets preview 

Det er nu muligt at foretage godkendelseshandlinger fra hovedvinduets preview i F2 

Desktop. Det er altså ikke nødvendigt at åbne godkendelsen først. Der kan skrives 

kommentarer, returneres og godkendes direkte fra previewet i hovedvinduet. 

Figur 1: Godkendelse i preview 

Hvis der vælges en anden akt i listen, eller previewet på anden måde skiftes, mens 

godkendelsen indeholder ugemte rettelser, spørger F2, om godkendelsesakten skal 

gemmes. Skift af previewet kan ikke fortrydes, så det er derfor vigtigt enten at 

gemme eller forkaste ændringerne. 

Preview kan justeres 

Det er nu også muligt at justere, hvor meget henholdsvis godkendelsens trin og log 

skal fylde i hovedvinduet. Se figuren ovenfor. Træk i stregen mellem de to områder 

for at justere størrelsen. Som udgangspunkt fylder trin og log lige meget, når 

godkendelsespreviewet åbnes. 

Aktens titel nævnes ved gem 

Dialogen "Vil du gemme ændringerne til godkendelsen?" nævner nu også 

godkendelsesaktens titel. 

 

Figur 2: Dialogen "Gem ændringer?" 

Ny godkendelse i indbakken Godkendelses-preview 

Godkendelsestrin Godkendelseslog 

Træk i stregen for at justere størrelsen på trin og log 
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Dialogen bliver vist, hvis godkendelsesakten lukkes uden at være gemt, eller hvis 

der navigeres væk fra godkendelsens preview i hovedvinduet. 

Godkendelser uden aktdokument 

Det er nu muligt at oprette godkendelser uden aktdokument. Dette gøres, når der 

oprettes en godkendelse ved at vælge menupunktet Ny godkendelse i 

hovedvinduets bånd. 

 

Figur 3: Dialogen "Ny godkendelse" 

 

Når godkendelsen åbnes vises nu i højre side ikon for godkendelsesdokument og for 

eventuelle vedhæftede dokumenter. 

Vælg, om der skal oprettes aktdokument 

Bemærk: Har en godkendelse intet aktdokument, kan godkendelsesakten ikke 

sendes som fx e-mail eller digital post. Ønsker man efterfølgende at sende 

godkendelsen, fx som e-mail eller digital post, skal der oprettes et aktdokument 

på akten. 
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Figur 4: Godkendelse 

I konfigurationen af F2 kan organisationen vælge, hvilke muligheder brugeren skal 

have i forbindelse med oprettelse af godkendelser: 

 Hvorvidt godkendelse som standard skal oprettes med eller uden 

aktdokument. 

 Hvorvidt brugeren skal have mulighed for at vælge, om godkendelsen skal 

oprettes uden aktdokument. 

 Hvorvidt brugeren skal have mulighed for at oprette et aktdokument, efter 

godkendelsen er oprettet. 

Ret og opret godkendelsesskabeloner direkte i dialogen 

For forretningsadministrator er der tilføjet mulighed for at oprette og rette i 

eksisterende godkendelsesskabeloner direkte i dialogen ”Godkendelsesskabeloner”. 

Godkendelsesdokument  

og vedhæftede dokumenter 
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Figur 5: Dialogen "Godkendelsesskabeloner" 

Personlige og delte godkendelsesskabeloner slettes ved at klikke på fanen 

Indstillinger i hovedvinduet og på pil ned i menupunktet ”Skabeloner”. 

Herefter åbner dialogen ”Godkendelsesskabeloner”, som viser en oversigt over de 

godkendelsesskabeloner, som brugeren har adgang til at rette, se og slette. Det er 

også muligt at vælge ”Ny godkendelsesskabelon” i denne dialog. 

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 6: Valg af standard godkendelsesskabelon 
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Ekstra konfigurationsmuligheder til godkendelser 

I konfigurationen af F2 er det nu muligt at slå en række funktioner fra, så brugeren 

ikke kan vælge dem. 

Følgende kan slås fra: 

 Opret godkendelser som ”Nyt tomt godkendelsesforløb”. 

 Opret personlige godkendelsesskabeloner. 

 Hav parallelle godkendere (det vil sige flere godkendere på et trin). 

 Tilføj godkendelser på eksisterende akter. 


