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Nyheder og ændringer til F2 Touch  

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette manualtillæg til cBrain F2.  

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

Touch. 

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

fra version 5.3.0.19843 til version 6.0.0.30934. 

Sammen med manualen F2 Touch – Brugermanual 5.3, giver dette manualtillæg et 

godt overblik over modulet F2 Touch 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 Touch 

 ”Tilføj billede” er ændret til ”Tilføj”  

 Hjælp til adgangsbegrænsningshjælp  

 Nemmere adgang til fil-vælger i aktredigering  

 Sæt flag med swipe-handling 

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

I det følgende.  

”Tilføj billede” er ændret til ”Tilføj” 

Hvis det I F2 Touch, ønskes at vedhæfte en fil til en akt, kaldes knappen nu for 

"Tilføj" i stedet for "Tilføj billede". Ændringen er foretaget, fordi man nu også kan 

vælge andre filtyper end billeder at vedhæfte til akter. 

 

Figur 1: Vedhæft fil til  akt 

Hjælp til adgangsbegrænsningshjælp 

Der er nu indført hjælp til adgangsbegrænsning i F2 Touch, således at det er muligt 

at tilføje personer uden adgang til en akt.  

Der gives mulighed for at give en deltager adgang til en akt, der er underlagt 

adgangsbegrænsninger i følgende situationer: 

 Sende en chat 

 Tilføj chatdeltager 

 Gemme en akt 

 Tilknyt akt til sag 

 Sende en akt 

 Godkende godkendelse 

Er der adgangsbegrænsning på en akt, når den åbnes i F2 Touch, vises en dialog, 

som vist i nedenstående figur. 

Filvælger 



 

Side 4 af 5 

 

Figur 2: Hjælp til adgangsbegrænsning i F2 Touch 

I dialogen er det muligt at tilføje parter til aktens adgangsbegrænsning. Tilføjes 

parten ikke, kan vedkommende ikke se akten eller chatten. 

Læs mere om adgangsbegrænsning på akter og sager i brugermanualen F2 Desktop 

– Akter og Kommunikation. 

Nemmere adgang til fil-vælger i aktredigering 

Pop op-vinduet "Vælg fil" under aktredigering er blevet fjernet. Når der trykkes på 

"Tilføj" åbnes nu standard-filvælgeren på enheden direkte. 

Skal der vedhæftes en eller flere filer til en akt i F2 Touch, klikkes der på Tilføj 

under ”Dokumenter” på akten. Herefter vises nu enhedens standard-filvælger.  

I figuren til højre er vist et eksempel fra 

iPad. Her gives følgende muligheder: 

 Tag ny foto, eller optag video. 

 Overfør et eller flere billeder 

eller videoer fra fotobiblioteket. 

 Overfør en fil fra en anden app 

via Browse. Her søges der i 

alle dokumenter, der ligger på 

enheden. 

 
 

Figur 3: Filvælgeren på iPhone 

På iPad kan en eller flere filer også tilføjes ved at blive trukket hen på knappen 

"Tilføj" fra en anden app med ”drag and drop” i Split View. Se figuren nedenfor.  

Filvælger 
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Figur 4: Tilføj dokument i Split View 

Split-View understøttes af iPad Pro, iPad (5. generation), iPad Air 2 og iPad mini 4. 

Sæt flag med swipe-handling 

Det er nu muligt at sætte et flag på 

akter direkte fra aktlisten med en swipe-

handling. Swipe til venstre med én 

finger for at vise valgmulighederne Slet, 

Sæt flag og Arkiver. 

Vælges Sæt flag, vises de mulige flag 

nederst på skærmen, som vist i figuren 

til højre. 

På personlige lister kan personlige flag 

vælges, og på enhedslister kan 

enhedens flag vælges. 

 

 

Figur 5: Sæt flag direkte i aktlisten 

 

 


