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Side 2 af 4 

Nyheder og ændringer til F2 Manager  

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2.  

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

Manager. 

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

Manager fra version 5.3.0.23411 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Manager – Brugermanual 5.3, giver dette manualtillæg 

et godt overblik over modulet F2 Manager 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 Manager 

 Skjul mulighederne for at returnere godkendelser  

 Flag kan konfigureres for godkendelser  

 Godkendelseslog viser ikke kommentar for brugere med sekretariatsfunktion 

God fornøjelse. 

  



 

Side 3 af 4 

I F2 Manager er der indført en række nye eller ændrede muligheder, som 

gennemgås i det følgende. 

Skjul mulighederne for at returnere godkendelser 

Det er nu muligt at konfigurere, at en F2 Manager-bruger, der har sekretariat, kun 

har to valg i forbindelse med behandling af en godkendelse: ”Godkend” eller 

”Returner”. 

Som standard kan en F2 Manager-bruger vælge, hvilket trin i godkendelsesforløbet 

der skal returneres til. Nu kan dette valg altså skjules for brugeren. En godkendelse 

vil stå som returneret til den ansvarlige, når sekretariatet modtager den. 

 

Figur 1: Godkendelse med returner-mulighed 

 

Figur 2: Godkendelse uden returner-mulighed 

Flag kan konfigureres for godkendelser 

Det er nu muligt at konfigurere et ubestemt antal flag, som sender godkendelser til 

iPad med sekretariatsfunktion slået til. Det kan fx være, at en minister ønsker en 

tredje kategori i F2 Manager udover ”Haster” og ”Standard”. Der konfigureres et 

nyt flag, fx med navnet ”Prioriteret”. I konfigurationen af hvert flag er det desuden 

muligt at vælge, hvilken farve godkendelsen med det nye flag får på iPaden, samt 

sorteringsrækkefølgen for flagene. 

Godkendelseslog viser ikke kommentar for brugere med 
sekretariatsfunktion 

For F2 Manager-brugere med sekretariatsfunktion vil det i godkendelsesloggen for 

godkenderes godkendelseshandlinger nu kun fremgå, hvorvidt godkenderen har 

behandlet godkendelsen. En eventuel bemærkning til godkendelsen vil ikke fremgå 

af loggen. 

Denne ændring i funktionaliteten kan for eksempel være en fordel, når en 

godkender, der er minister, enten godkender eller returnerer en godkendelse i F2 

Manager. Denne handling vises herefter i F2 Desktop hos ministerens sekretariat.  



 

Side 4 af 4 

I eksemplet i billedet til højre har 

ministersekretær Maria Molodi åbnet 

en godkendelse, der er godkendt af 

minister Hanne Nielsen.  

Hanne Nielsens kommentar fremgår 

ikke på loggen. I stedet fremgår 

følgende: ”Hanne Nielsen behandler, 

sender bemærkning”. 

Andre brugere, der har adgang til 

godkendelsen, kan heller ikke se 

bemærkningen. 

  

Figur 3: Godkendelsens log 

 

Ministerens sekretær, Maria Molodi i 

eksemplet, kan se ministerens 

bemærkning, hvis hun trykker på Trin 

på godkendelsen, som vist på billedet 

til højre. 

 

  

Figur 4: Godkendelsens trin 

 

Godkendelsens 
log er vist  

Godkenders 

bemærkning 
vises ikke 

Godkendelsens 
trin er vist 

Godkenders 

bemærkning 
vises her 


