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Side 2 af 3 

Nyheder og ændringer til F2 Møder  

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2.  

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

Møder. 

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

fra version 5.3.0.25591 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Møder – Brugermanual 5.3 giver dette manualtillæg et 

godt overblik over modulet F2 Møder 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 Møder: 

 

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

i det følgende.  

 Forbedret tekstredigering 

 Flyt bilag med ”drag and drop” 

 

God fornøjelse. 

  



 

Side 3 af 3 

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

i det følgende.  

Forbedret tekstredigering 

Der er tilføjet understøttelse af formateret tekstredigering i tekstfelterne for både 

dagsorden og referat. I det grå bånd på hvert punkt på dagsordenen ses et lille 

redigeringsikon, som vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 1: Det grå bånd på dagsordenspunkt 

Tryk på redigeringsikonet for at redigere teksten på det enkelte punkt. 

Mulighederne for at redigere tekst svarer til mulighederne i aktens skrivefelt, dog 

kan der ikke indsættes billeder i tekstfeltet på dagsordenspunkt.  

 

Figur 2: Skrivefelt på dagsordenspunkt 

Flyt bilag med ”drag and drop” 

Det er muligt at ændre rækkefølgen på et dagsordenspunkts bilag ved at markere 

bilaget og holde venstre musetast nede, mens det flyttes ("drag and drop"). 

Mødefanen skal være i ”gemt”-tilstand. Det er lige meget om dagspunktet er i 

kladde, udkast eller endeligt. Dagsordenspunktet skal være foldet ud, for at 

bilagsrækkefølgen kan ændres. 

 

Figur 3: Flyt bilag med ”drag and drop” 

 

Tryk her for at redigere tekst. 


