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Nyheder i 5.3 

Kære F2 bruger 

Velkommen til version 5.3 af cBrain F2.  

Denne version byder blandt andet på følgende nye og interessante funktioner:  

 F2 har fået et nyt og moderne udtryk med nyt layout og nye ikoner i 

listevisningen 

 Der er indført ”Udbakke” i listevisningen, der giver overblik over 

igangværende og evt. mislykkede forsendelser 

 Det er nu muligt at tilføje sager, som mapper i hovedvinduets 

mappestruktur 

 Tilgængeligheden i desktopklienten er yderligere udvidet og optimeret med 

indførslen af en række nye tastaturgenveje og bedre understøttelse af 

skærmoplæsere 

 F2 Manager 

o Der er indført hasterflag til godkendelser, der håndteres af et 

sekretariat 

 F2 Touch 

o Der kan nu bruges Touch ID (fingeraftryk) ved login  

o Handlinger såsom ”Arkiver” og ”Svar” kan nu udføres i push-

notifikationer 

På de næste sider kan du læse mere om de nye funktionaliteter og generelle 

optimeringer til desktopklienten og tilkøbsmoduler.   

God fornøjelse.  
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Nyt layout i F2 

Desktopklientens layout er blevet optimeret med version 5.3, så F2 nu minder mere 

om det grafiske udtryk i Microsoft Office 2016.  

cBrains genkendelige blå farve og de grå bånd bidrager således med et forstærket 

udtryk i hoved-, akt- og sagsvinduet. Ligesom tekst på faner og ikoner, der tilføjes i 

værktøjslinjen ”Hurtig adgang” er hvide.  

Formålet er at give F2 et moderne udtryk, der samtidig sikrer et fælles udtryk 

mellem desktopklienten og F2 Touch.  

 

Figur 1: Nyt layout i F2 

Nye ikoner i listevisningen  

Der er indført nye ikoner til lister og 

mapper i listevisningen i hovedvinduet:  

 Favoritter 

 Standard 

 Enhedssøgninger & Aktuel 

enhed 

 Personlige søgninger 

 Mapper 

 Diverse 

 

Figur 2: Nye ikoner i listevisningen 
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Få overblik over igangværende forsendelser  

Listen ”Udbakke” er tilføjet under 

standardlisterne i listevisningen i 

hovedvinduet.  

Når en bruger sender en forsendelse fra 

aktvinduet, ligger forsendelsen i 

udbakken, indtil forsendelsen er 

gennemført. Herefter fjernes 

forsendelsen automatisk fra ”Udbakke” 

og kan efterfølgende findes i ”Mine 

sendte akter”.  

Klik på Udbakke for at se alle 

igangværende forsendelser.  

Tallet ud for udbakken angiver hvor 

mange akter, der ligger i listen, som 

endnu ikke er blevet afsendt.  

Brugeren har derved et hurtigt overblik 

over evt. mislykkede forsendelser.  
 

Figur 3: ”Udbakke” i listevisningen 
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Tilføj sager som mapper i hovedvinduets mappestruktur 

Det er nu muligt at tilføje 

sager til sine personlige 

og delte mapper i liste-

visningen i hovedvinduet.  

Sager tilføjes til mapper 

ved at trække den 

pågældende sag fra 

resultatlisten til den 

valgte mappe i liste-

visningen. Slip sagen på 

den ønskede mappe og 

sagen vises med 

sagsikon, titel og 

sagsnummer under 

mappen, som vist i 

eksemplet til højre.  

En sags undermapper kan 

også foldes ud i 

mappestrukturen. Dog 

kan sagsundermapper 

ikke oprettes, slettes 

og/eller omdøbes via 

mappestrukturen.  

Sagen opdateres 

automatisk i takt med, at 

akter tilknyttes/fjernes 

fra sagen. 

 

Figur 4: Sager tilføjet til mappevisningen 

Øget tilgængelighed  

Der er indført en række udvidelser og optimeringer af tilgængelighed i 

desktopklienten med version 5.3.  

Optimeringerne skal bl.a. understøtte brugere med nedsatte funktionsevner 

herunder synshandicap.  

Blandt optimeringerne er:  

 Indførsel af en lang række nye tastaturgenveje i hovedvinduet og flere 

dialoger. Eksempelvis kan metadatafelter nu foldes ud med funktionstasten 

F4 

 Bedre understøttelse af skærmoplæsere 

De enkelte optimeringer beskrives i detaljer i underafsnittene nedenfor. 

Indførsel af resultatliste-genveje 

Der er bl.a. indført tastaturgenveje til følgende resultatlister i: 

Sager tilføjet 
under 

”Personlige 
mapper” 

Sag tilføjet til 
”Favoritter” 

Se sag med 

tilhørende 
undermapper 
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 Hovedvinduet 

 Sagsvinduet 

 Visning af ”Kontakter” i hovedvinduet 

 Fanen ”Parter” i akt- og sagsvinduet samt i hoved- og sagsvinduets 

preview 

 Dialogen ”F2 Konfiguration” 

 

Tastatur-

genvej 

Funktion 

Shift + F9 Åbner kolonnevælger og der vælges hvilke felter, der skal vises 

som kolonner i resultatlisten.  

Shift + F10 Åbner højrekliksmenu, der gør det muligt at udføre en lang 

række masseoperationer på en eller flere markerede akter, sager 

eller dokumenter.  

Shift + F11 Sorterer/fjerner sortering på udvalgt kolonne. 

Alle søgeresultater som fremkommer i resultatlisten, kan 

sorteres efter en valgt kolonne. Der kan sorteres stigende eller 

faldende, ligesom sortering på en given kolonne kan fjernes. 

Shift + F12 Sætter fokus i søgefilter fx i dialogerne ”Aktindsigt” og ”F2 

Konfiguration”, som vist nedenfor.  

 

Figur 5: Aktivér søgefilter i dialogen ”F2 Konfiguration” 

Tilføj flere menupunkter til værktøjslinjen ”Hurtig adgang” 

Det er nu muligt at tilføje flere menupunkter til værktøjslinjen "Hurtig adgang" fra 

akt-, sags- og hovedvinduets bånd i de pågældende vinduer.  

Det kan derfor være nødvendigt at genetablere genveje fra forrige version. 

Tilføjelse af ensrettede tastaturgenveje i søgedialoger 

Der er indført tastaturgenveje i følgende søgedialoger: 

 ”Vælg sager” 

Søgefilter aktiveres og markeres med blå 
kant, når der tastes Shift + F12 

Søgefiltre 
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 ”Vælg akt – Svar akt” 

 ”Vedhæft dokument fra F2”  

 ”Vedlæg akter”.  

For at ensrette og gøre brugen af tastaturgenveje mere intuitivt, er 

tastaturgenvejene i søgedialogerne tilsvarende dem i hovedvinduet.  

En bruger kan således navigere rundt i søgedialoger vha. følgende tastaturgenveje: 

Tastaturgenvej  Funktion 

Ctrl + 1 Navigation til listevisning 

Ctrl + 2  Navigation til aktliste 

Ctrl + 3  Skift mellem preview af akt 

og parter 

Ctrl + 4 Navigation til sagsliste 

Ctrl + F Navigation til fritekstsøgefelt 

F12 Navigation til preview for akt- 

eller godkendelsesdokument* 

*Bemærk: Tastes der efterfølgende pil ned/op på tastaturet, kan der scrolles i 

previewet for akt- eller godkendelsesdokumentet. 

Tastaturgenvejene er desuden illustreret i eksemplet nedenfor. 

 

Figur 6: Eksempel på brug af tastaturgenveje i dialogen "Vælg dokumenter" 

Ctrl + 1 navigerer 
til listevisningen 

Ctrl + 2 navigerer 
til aktliste  

Ctrl + 3 skift 

mellem akt 
og parter  

Ctrl + 4 navigerer 
til sagsliste 

Tast F12 for 

at aktivere 
preview  

Ctrl + F navigerer 

til fritekstsøgefelt 
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Udvid metadatafelter med F4 

Det er nu muligt at udvide 

metadatafelter med 

ikonet  vha. 

tastaturgenvejen F4 eller 

Alt + Ned i akt- og 

sagsvinduet. 

Tast F4 eller Esc for at 

lukke metadatafeltet igen.    

 

 

Figur 7: Eksempel på udvidet metadatafelt 

Naviger til partsliste i hovedvinduet med Ctrl + 2 

Det er nu muligt at navigere til 

listen af parter, når der er valgt 

en partsliste i hovedvinduet.  

Tast Ctrl + 2 for at få fokus i 

resultatlisten (dvs. listen med 

parter).  

Figur 8: Navigation til partsliste i hovedvinduet 

Bedre understøttelse af skærmoplæsere 

F2 understøtter nu, at skærmoplæsere såsom JAWS kan læse information om 

ikoner op i de forskellige resultatlister i hovedvinduet.  

Der er desuden tilføjet tool-tips til kolonnerne "Haster", "Dokumenter låst" og 

"Journaliseret" i hovedvinduet.  

Metadatafelt er udvidet 

Ctrl + 2 navigerer til listen over parter, 
når en partsliste er valgt  
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Naviger til chatdeltagere og knappen ”Fjern” i chatvinduet 

Når "Tilgængelighed - udvidet understøttelse for skærmlæser" er slået til via den 

personlige opsætning, kan en bruger nu navigere til chatdeltagere og knappen 

"Fjern" via Tab-tasten i chatvinduet. 

Chatdeltagere fjernes efterfølgende fra chatten ved brug af Enter-tasten.  

 

Tilføjelse af tastaturgenveje i aktvinduets skriverude og dialogen 
”Ret systembesked” 

Tilgængeligheden er generelt optimeret i skriveruden i aktvinduet og dialogen 

”Systembesked”. 

Tastaturgenvejen Ctrl + 4 sætter nu fokus i værktøjslinjen for skriveruden i 

aktvinduet og dialogen ”Systembesked”. 

Derudover er der tilføjet følgende tastaturgenveje til dialogen ”Systembesked”:  

 Ctrl + 1 navigerer til feltet ”Titel” 

 Ctrl + 3 eller F12 navigerer til skriveruden 

 

Figur 9: Tastaturgenveje i dialogen "Systembesked" 

Slet ”På vegne af mig”-rettighed med mellemrumstast 

Det er nu muligt at slette ”På vegne af mig”-rettigheder vha. tastaturet i dialogen 

”Opsætning”.  

Når der er fokus i cellen ”Fjern ”På vegne af mig”-knap”, tastes der på 

mellemrumstasten og den pågældende på vegne af-rettighed slettes. 

Bemærk: Opdatering af chatdeltagere er slået fra, når ”Tilgængelighed – 

udvidet understøttelse for skærmlæser” er slået til. En bruger skal derfor 

genåbne chatvinduet for at få vist seneste opdateringer for chatdeltagerne.  

 

Ctrl + 1 navigerer til feltet ”Titel” 

Ctrl + 3 eller F12 

navigerer til 

skriveruden 

Ctrl + 4 navigerer 
til værktøjslinjen 
for skriveruden 
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Figur 10: Slet på vegne af-rettighed 

F2 Manager 

Sæt hasterflag på godkendelser som sekretariatsfunktion 

Der er indført hasterflag til godkendelser, der håndteres af et sekretariat. Det er 

således op til sekretariatet at afgøre, hvorvidt en godkendelse haster. Dvs. selvom 

der ikke er sat hak i feltet ”Haster” på selve godkendelsen, så kan sekretariatet nu 

egenhændigt beslutte, om materialet haster og dermed lægge det til godkendelse 

på fx ministerens iPad. 

Opsæt styringsflag for sekretariatsfunktion i F2 

Det er nu muligt at opsætte de 

styringsflag, som skal benyttes af en 

sekretariatsfunktion.  

Styringsflagene administreres direkte i 

F2, da de ikke længere udpeges ud fra 

deres database id, men derimod deres 

eksterne id.  

Styringsflagene sættes op i samarbejde 

med cBrain ved at klikke på 

Værdilisteadministration på 

administratorfanen i hovedvinduet.  

I dialogen, der åbner, højreklikkes der 

på det styringsflag, som skal anvendes. 

Derefter klikkes der på Egenskaber i 

højrekliksmenuen. 

 

Figur 11: Egenskaber for styringsflag 

Angiv eksternt id Klik på OK for at 

gemme 
ændringerne 

Knappen til at fjerne på 
vegne af-rettighed 



 

Side 11 af 36 

I dialogen ”Egenskaber for [styringsflaget navn]” indsættes det relevante eksterne 

id: 

 SendToF2Manager: Godkendelsen sendes til F2 Manager som ”Haster 

ikke” 

 SendToF2ManagerAsImportant: Godkendelsen sendes til F2 Manager 

som ”Haster” 

 HandledOnF2Manager: Godkendelsen er blevet behandlet 

 SyncProblemOnF2Manager: Der forekom synkroniseringsproblemer 

under behandling af godkendelsen. 

Der afsluttes med klik på OK for at gemme ændringerne. Styringsflaget er dermed 

sat op til at virke i F2 Manager.  

F2 Touch 

Log ind med Touch ID (fingeraftryk) 

Det er nu muligt at logge ind med Touch 

ID (fingeraftryk) på enheder som fx 

iPhone 5s eller en nyere model, som 

understøtter dette. 

Angiv brugernavn, adgangskode og sæt 

hak i feltet ”Aktiver fingeraftrykslogin”. 

En bruger scanner herefter sin finger for 

at aktivere fingeraftrykslæseren. 

 

Når Touch ID er aktiveret, scanner 

brugeren sin finger for at logge ind i F2 

Touch.  

Login-siden husker den seneste bruger, 

medmindre der er blevet logget manuelt 

ud. 

 

Figur 12: Log ind med Touch ID 

Bemærk: Touch ID kan kun 

aktiveres ved login med en 
adgangskode. Sæt hak i feltet ”Aktiver 

fingeraftrykslogin” 
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Hvis funktionerne ”Husk mig” og 

fingeraftrykslogin begge er slået til i en 

pågældende organisations konfiguration, 

vælger den enkelte bruger selv hvilken 

loginmetode, der skal anvendes.  

Valget foretages ved login. 

Der skiftes bruger ved at annullere 

loginmetode og i stedet klikke på Skift 

bruger på loginsiden. 

 

Figur 13: Loginmuligheder 

Touch ID slås fra ved at fjerne 

hakket i ”Fingeraftrykslogin” i 

”Indstillinger” i F2 Touch, såfremt 

”Husk mig” ikke er slået til. 

Som en sikkerhed skal brugeren 

indtaste sin adgangskode, når der er 

gået 30 dage. Det skyldes, at de 

login-filer, der anvendes til at 

genkende og bekræfte en brugers 

identitet udløber. For at sikre let 

adgang til F2 Touch gentages 

aktiveringen derfor.  

Fejlede Touch ID-loginforsøg 

håndteres af den pågældende 

enheds styresystem. Fx tillader iOS 

tre fejlede loginforsøg, herefter skal 

der indtastes kode.  

 

Figur 14: Deaktiver Touch ID 

Lav handlinger via push-notifikationer 

Det er nu muligt at svare på chats eller arkivere e-mails og akter med chats direkte 

via push-notifikationer på iOS og Android.  

Modtages der en chat, som vises som push-notifikation på en låst skærm, som i 

eksemplet i figur 15, laves der et 3D touch på push-notifikationen. Dvs. brugeren 

holder sin finger nede på notifikationen i nogle få sekunder. 

Vælg loginmetode 

Deaktiver 
Touch ID 
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Herefter åbner genvejene ”Arkivér” og ”Svar”, som vist i figur 16.  

 

Trykker brugeren på Svar, kan brugeren skrive sit svar direkte uden, at F2 Touch 

først skal åbnes, som vist i figur 17.  

Tryk på Send og åbn den pågældende enhed for at sende svaret.  

Fremgangsmåden er stort set den 

samme, når en e-mail modtages og 

besvares via push-notifikationen.  

Forskellen er blot, at når brugeren 

trykker på Svar, åbner F2 Touch 

dialogen ”Svar”, som vist i eksemplet i 

figur 18.  

Trykkes der på Arkiver, når der 

modtages en chat eller e-mail, arkiveres 

akten.  

 

Figur 18: Svar på oprindelig meddelelse 

  

 

Figur 15: Push-notifikation 
på låst skærm 

 

Figur 16: Vælg handling via 
push-notifikation 

 

Figur 17: Svar via push-
notifikation 

Bemærk: Det kan være forskelligt, hvordan en push-notifikation åbnes 

afhængigt af styresystemet på enheden. 
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Appendiks 

Nye/ændrede muligheder i 5.3 

Introduktion til begrebet ”Forsendelsestype” 

Grundet de mange forskellige måder, hvorpå F2 kan sende informationer ud af F2, 

er informationsværdien for brugeren optimeret, så denne nu direkte på akten kan 

se hvilken type forsendelse, der foretages eller er foretaget. Eksempler på 

forsendelsestyper er: 

 E-mail 

 Fjernprint 

 Digital post 

 Byg og miljø 

Formålet hermed er at have en fælles betegnelse for de akter (som ikke er e-

mails), der planlægges at blive sendt, sendes eller er blevet sendt/modtaget. 

Således anvendes betegnelsen ”E-mail” fremover kun om e-mails.  

I praksis betyder det, at der fx i hoved- og aktvinduet samt dialogen ”Opsætning” 

er sket nogle funktionelle og sproglige optimeringer: 

1) I aktvinduet er menupunktet ”Forsendelsestype” indført i båndet på fanen 

”Avanceret”.  

Klikkes der på Forsendelsestype, åbner der en drop down-menu, hvor 

den enkelte bruger skal tage stilling til hvilken slags forsendelse, at akten 

skal sendes som. Valget foretages i drop down-menuen. 

Afhængigt af valget tilføjes der relevante metadatafelter til akten. 

Derudover tilføjes der et ikon i midten af aktvinduet, der indikerer, hvad 

det er for en type forsendelse, der er valgt. 

 

Figur 19: Eksempel på akt valgt som Digital Post-forsendelse 

 

Valgt forsendelsestype 

Ikonet viser den valgte 
forsendelsestype 

Bemærk: Valgmulighederne i drop down-menuen afhænger af de 
tilkøbsmoduler, som den enkelte organisation har installeret.  
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2) Klikkes der på 

Aktvisning i dialogen 

”Opsætning” er 

betegnelsen ”E-mail” og 

”E-mailfelter” erstattet 

med betegnelsen 

”Forsendelse” og 

”Forsendelsesfelter”.  

 

 

Figur 20: Sproglige optimeringer til dialogen 
"Opsætning" 

3) Søgegruppen "E-mail", som 

vises ved klik på pil ned i feltet 

”Vis søgefelter” i hovedvinduet 

er blevet omdøbt til 

"Forsendelse". 

 

 

Figur 21: Søgegruppen "Forsendelse" 

Ny opførsel ved skift af forsendelsestype 

Når der skal skiftes forsendelsestype på en akt, er det ikke længere et krav, at 

akten skal være i redigeringstilstand og gemmes for at ændre til en ny 

forsendelsestype. 

Forsendelsestypen kan nu ændres, selvom akten ikke er i redigeringstilstand.  

Derudover vil et skift af forsendelsestype ske med det samme. En bruger skal 

således ikke først gemme akten, før ændringer til forsendelsestype slår igennem. 
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Nyt ikon til ”Mine sendte akter” 

Der er indført nyt ikon til listen ”Mine sendte 

akter”, da det tidligere ikon nu anvendes til 

”Udbakke”.   

Figur 22: Ikoner til "Mine sendte akter" 
og "Udbakke” 

Menupunktet ”Kontakter” eksisterer ikke længere i 

hovedvinduet 

Menupunktet ”Kontakter” er blevet fjernet fra hovedvinduets bånd.  

F2s partsregister tilgås nu ved klik på menupunktet  nederst i hovedvinduet 

eller ved hjælp af genvejen Ctrl + K.  

 

Figur 23: Navigation til partsregister 

Åbn partsregister 
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Når partsregistret åbnes, skifter 

menupunktet farve fra  til , som vist 

i figuren til højre.  

 

 

Figur 24: Partsregister åbnet 

Indførsel af nye menupunkter på administratorfanen 

Funktionerne ”Importér parter” og ”Erstat aktparter” er nu tilføjet båndet på 

administratorfanen.  

 

Figur 25: Menupunkterne "Importér parter" og "Erstat akt-parter" 

 

Menupunktets blå farve indikerer, at 
partsregistret er åbnet 

Bemærk: De to funktioner blev tidligere tilgået i dialogen ”Partssøgning”, der 

fremkom ved klik på Kontakter i hovedvinduets bånd. Som nævnt ovenfor er 
menupunktet ”Kontakter” nu fjernet. 
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Filtrer på parter i F2s partsregister  

Der er tilføjet 

filtreringsfunktionalitet i 

F2s partsregister. Det 

gør det muligt at 

filtrere på parter. 

Det gøres ved klik på:  

 Alle: Alle 

parter vises  

 Aktive: Alle 

aktive parter 

vises 

 Deaktiverede: 

Alle 

deaktiverede 

parter vises. 

 

Figur 26: Filteringsfunktionalitet i partsregistret 

Lav relateret søgning og se kun resultater, hvor alle 

parter optræder 

Det er nu muligt at lave en søgning på en akts og/eller sags parter, som kun viser 

resultater, hvor samtlige parter optræder. Dvs. der skal være et helt specifikt 

match mellem alle parter og ikke kun nogle af dem.  

Forudsætningen herfor er en konfigurationsindstilling, som gør det muligt for en 

bruger at vælge, om:  

1) Alle søgeresultater, hvor mindst en af parterne optræder skal vises. 

2) Alle søgeresultater, hvor samtlige parter optræder skal vises.  

Når konfigurationsindstillingen er slået til, foregår søgningen, som beskrevet 

nedenfor. 

1) Åbn søgegruppen ”Sagsrelevant” i hovedvinduet ved klik på pil ned i feltet 

”Vis søgefelter”. Klik på Sagsrelevant i drop down-menuen og 

søgegruppen åbner.  

2) Find søgefeltet ”Akt-/sagens parter”. Angiv en eller flere parter i 

søgefeltet. 

3) Klik på for at fremsøge akter, hvor mindst en af parterne i søgefeltet 

(foreningsmængden) optræder eller klik på for at fremsøge akter, hvor 

alle parter i søgefeltet (fællesmængden) optræder, som vist nedenfor.  

Den søgemulighed, der vælges, markeres med blåt, som vist nedenfor. 

Filtrer i 
partsregistret  
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Figur 27: Vis resultater, hvor mindst en af parterne optræder 

 

Tilføj primær part via dialogen ”Partstyper” 

Metadatafeltet ”Primær part” i sagsvinduet er fjernet.  

Skal en part tilføjes som primær part sker det nu via dialogen ”Partstyper”:  

1) Klik på Partstyper i sagsvinduets bånd eller anvend tastaturgenvejen 

CTRL+SHIFT+T i sagsvinduet 

2) Marker den part, som skal tildeles partstypen ”Primær part” og find 

kolonnen ”Partstype”, som vist nedenfor.  

3) Klik på pil ned i feltet og klik på Primær part i drop down-menuen.  

 

Figur 28: Angiv primær part i dialogen ”Partstyper” 

4) Afslut med at klikke på OK og den udvalgte part er nu angivet som 

”Primær part”.  

Vis resultater, hvor 

mindst en af parterne 

optræder (slået til) 

Vis kun 

resultater, 

hvor samtlige 
parter 

optræder 
(slået fra) 

Søgegruppen 
”Sagsrelevant” 

Bemærk: Konfigurationsindstillingen laves på systemniveau i samarbejde med 

cBrain.  
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Tilføj sag i mappestruktur til ”Favoritter” 

Højreklikkes der på en sag, der er 

tilføjet mappestrukturen, er det 

muligt at:  

1) Føje sagen til ”Favoritter”  

 

2) Åbne den pågældende sag  

3) Fjerne sagen fra den 

pågældende mappe. 

 

Figur 29: Højrekliksmenu på sager i 

mappestruktur 

Lav sagstilknytning via mappestruktur 

Det er nu muligt at sagstilknytte akter ved at trække en eller flere akter fra 

resultatlisten over på en sag i mappestrukturen i hovedvinduet.  

Når akten slippes på den ønskede sag, åbner nedenstående dialog.  

Klik på OK for at knytte akten til den pågældende sag.  

Bemærk: 

Sagsundermapper 

alene kan ikke tilføjes 

til ”Favoritter”.  

Bemærk: Primære parter ændres med opgraderingen til 5.3 til involverede 
parter med partstypen ”Primær part”.  
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Figur 30: Tilknyt akt til sag via mappestruktur 

Slippes akten på en sagsundermappe, vises sagsundermappens navn i dialogen, 

som vist ovenfor.  

Hvis en akt allerede er knyttet til en given sag, flyttes akten til den nu valgte sag. 

Funktionen svarer til højrekliksfunktionen ”Tilknyt akt til sag” i resultatlisten.  

 

Nye ikoner i sagsvinduets mappestruktur 

Der er indført nye ikoner i sagsvinduets mappestruktur. Således vises sagsikonet 

 for selve sagen, mens ikonet  vises for sagsundermapper, som vist i 

eksemplet nedenfor.  

 

Figur 31: Nyt ikon for sagsundermapper i sagsvinduet 

Ikonerne vises også i mappestrukturen i listevisningen i hovedvinduet.  

Akt, der 
sagstilknyttes 

Den valgte sag 
Navn på 
sagsundermappe  

Klik på ”OK” for at sagstilknytte akten  

Bemærk: Akter kan frit flyttes mellem sagsundermapper ved at trække dem 
over på den ønskede sagsundermappe. 

Den åbne 
sag 

Sagens 
undermapper 
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Se oversigt over genvejstaster  

Brugen af genvejstaster kan gøre arbejdet i F2 hurtigere og smartere.  

For at få et overblik over F2s genvejstaster, er der nu indført en oversigt over de 

enkelte genvejstaster i hoved-, akt- og sagsvinduet.  

Oversigten med genvejstaster findes ved at klikke på fanen ”F2” i det respektive 

vindue.  

Klik herefter på Genvejstaster i drop down-menuen og en dialog med vinduets 

genvejstaster åbner, som vist nedenfor.  

 

Figur 32: Oversigt over genvejstaster i hovedvinduet 

 

 
 

 

Figur 33: Vælg fane og se fanens alt-genveje 

Ny standard for adgangsniveau i forbindelse med 

”Svar/Videresend” 

Der er indført en ny standard for adgangsniveau for akter, der besvares eller 

videresendes.  

Tidligere blev adgangsniveauet fra den oprindelige akt kopieret over til den akt, der 

blev oprettet i forbindelse med en aktbesvarelse eller videreforsendelse.  

Bemærk: Der findes også en lang 

række genvejstaster ved at klikke 

på Alt efterfulgt af fanens 

respektive bogstav i hoved-, akt- 

og sagsvinduet. 
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Nu får akter, der besvares eller videresendes automatisk samme adgangsniveau, 

som når en ny akt oprettes og dermed samme mulighed for aktivering af 

sagshjælp. 

 

 

Udskriv bilag via preview i hovedvinduet  

Det er nu muligt at printe det bilag, som der 

vises preview af i hovedvinduet.  

Klik på den akt, som der skal vises 

preview af i resultatlisten. Klik herefter på 

det bilag, der skal udskrives i previewet 

og klik herefter nederst på menupunktet 

”Udskriv” i hovedvinduets bånd.  

I drop down-menuen klikkes der på Udskriv 

bilag og det valgte bilag udskrives. 

 

Funktionen ”Udskriv” udskriver fortsat den 

valgte akts aktdokument.  

  

Figur 34: Udskriv bilag fra preview i 
hovedvinduet 

Bemærk: Bilag kan ikke udskrives, hvis 

previewet ikke er slået til i hovedvinduet. 

 

 

Klik på bilag i 
preview, der skal 

udskrives  Udskriv bilag 

Bemærk: Det enkelte adgangsniveau vil variere fra organisation til organisation 
afhængigt af konfiguration.  

Bemærk: Ved hjælp af en konfigurationsopsætning som foretages af cBrain, er 

det muligt at fastholde den tidligere opførsel, hvor adgangsniveauet blev 
kopieret fra den oprindelige akt, når akter besvares eller videresendes.  
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Ny indstilling for udvidede felter (extensionsfelter) i 

dialogen ”Opsætning” 

I dialogen "Opsætning" er 

der tilføjet indstillingen: 

"Vis kun, hvis 

aktens/forsendelsens 

udvidede felter er ændret 

siden aktens oprettelse". 

Indstillingen anvendes til 

at angive, at 

aktens/forsendelsens 

udvidede felter (dvs. 

extensionsfelter) kun skal 

vises, hvis der er 

ændringer til de udvidede 

felter i aktvinduet.  

Slå indstillingen til ved at 

klikke på Opsætning på 

fanen ”Indstillinger” i 

hovedvinduet.  

Klik på Aktvisning og 

sæt hak i feltet ”Vis kun, 

hvis aktens udvidede 

felter er ændret siden 

aktens oprettelse” under 

den relevante aktvisning. 

 

 

Figur 35: Ny indstilling i dialogen "Opsætning" 

Opdater aktoversigt i sagsvinduet 

Det er nu muligt at opdatere oversigten over akter i sagsvinduet ved brug af 

genvejen F5. 

Indførsel af valideringsbesked i hovedvinduets statusbar 

Der er nu indført en valideringsbesked, der informerer om, hvorfor den automatiske 

genopfriskning af indbakkesøgningen ikke gennemføres, når en bruger laver en 

søgning i fx ”Min indbakke”.  

 

Figur 36: Valideringsbesked i statusbar 
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Åbn sag, selvom akt er i skrivebeskyttet tilstand 

Det er nu muligt at åbne en sag fra 

aktvinduet, selvom den akt, som 

sagen ligger på, er i skrivebeskyttet 

tilstand.  

Højreklik på sagsfeltet i aktvinduet og 

klik på Åbn sag i højrekliksmenuen, 

som vist i eksemplet.  

Herefter åbner sagen med tilhørende 

akter.  

 

 

Figur 37: Åbn sag via aktvinduet, selvom akt er 
i skrivebeskyttet tilstand 

Tilføj påtegninger på sager ved læseadgang 

Det er nu muligt at tilføje påtegninger på sager, hvis en bruger har læseadgang til 

sagen.  

Nyt ikon for ”Send supportinformation” 

Der er indført nyt ikon for ”Send 

supportinformation”.  

Funktionen tilgås i drop down-menuen 

efter klik på fanen ”F2” i 

hovedvinduet.  

 

 

Figur 38: Funktionaliteten "Send 
supportinformation" 
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Opdateringer til tilkøbsmoduler 

Nedenfor beskrives optimeringer foretaget til flere af F2s tilkøbsmoduler i version 

5.3. 

F2 Bestilling inkl. ekstern 

Bestillingsfrist foreslås som godkendelses- og aktfrist på svarakter 
oprettet som godkendelser  

Når en svarakt oprettes som en godkendelse som svartype, foreslås bestillingens 

frist som godkendelses- og aktfrist.  

Se eksempel nedenfor.  

 

Figur 39: Frist på bestilling 

 

Figur 40: Bestillingens frist foreslås som 
godkendelses- og aktfrist 

Læs mere herom under i afsnittet F2 Godkendelser –Bestillingsfrist foreslås nu som 

akt- og godkendelsesfrist ved bestillingssvar. 

F2 cPort Brugerstatistik 

Træk statistik på cLearning videoer 

Det er nu muligt at trække statistik på cLearning videoer, så det er muligt at se i 

hvor stort omfang, at brugere i en organisation anvender cLearning videoer.  

I databasen logges det således hver gang, at en cLearning video aktiveres. Af 

loggen fremgår:  

 Brugernavn 

Hvilken bruger, der har aktiveret en cLearning video 

 Tidspunkt 

Hvornår cLearning videoen er blevet aktiveret 

 Navn på cLearning video 

Hvilken cLearning video, der er blevet aktiveret 

Det er rapporttypen ”Hændelseslog” i cPort, der anvendes til rapportdannelse af 

cLearning visninger pr. måned.  
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Læs mere herom i brugermanualen F2 cPort Analyse – Brugermanual 5.3.  

F2 CPR-Opslag 

Opret ny part med CPR-nummer via felterne ”Sagens parter” og 
”Aktparter” 

Det er muligt at oprette en ny part med 

CPR-nummer via felterne ”Sagens 

parter” og ”Aktparter”.  

Fremgangsmåden er som følger:  

1) Indtast et CPR-nummer, der 

ikke allerede er oprettet i 

F2s partsregister i feltet 

”Aktparter i aktvinduet eller 

”Sagens parter” i sagsvinduet 

2) Tast Enter og dialogen ”Opret 

ny part” åbner 

3) Udfyld dialogen med partens 

oplysninger og klik på OK 

4) Parten er nu oprettet i 

partsregistret og partens navn 

vises nu i feltet ”Sagens parter” 

eller ”Aktparter” 

 

Figur 41: Dialogen "Opret ny part" 

 

F2 cSearch 

Der gives nu besked, hvis et søgeresultat ikke indeholder akter 

Listen af søgeresultater i cSearch-vinduet kan overføres til F2s hovedvindue ved at 

klikke på  i cSearch-vinduet. 

Nedenstående dialog er nu tilføjet og vises, hvis listen af søgeresultater ikke 

indeholder nogen akter (fx hvis listen kun indeholder sager).  

Bemærk: Det er ikke længere muligt for en bruger, der ikke er 

”Brugeradministrator” at oprette en ny part via felterne "Sagens parter" og 

"Aktparter". 
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Figur 42: Dialogen "Resultat ikke overført" 

F2 Digital Post/F2 Fjernprint 

Opret forsendelser til fjernprint og Digital Post via hovedvinduet 

I hovedvinduets bånd er der tilføjet menupunkter til forsendelse af Digital Post og 

fjernprint, som vist nedenfor. 

 

Figur 43: Menupunktet "Ny digital post" og "Ny fjernprint" 

Det er desuden også muligt at oprette 

Digital Post- og fjernprintsforsendelser 

vha. højreklik i hovedvinduet:  

1) Højreklik på en akt eller sag i 

hovedvinduet 

2) Vælg Ny i højrekliksmenuen 

3) Klik på Digital Post eller 

Fjernprint afhængigt af 

forsendelse 

 

Figur 44: Opret Digital Post- og 
fjernprintsforsendelse via højrekliksmenu i 

hovedvinduet 
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F2 Godkendelser 

Bestillingsfrist foreslås nu som akt- og godkendelsesfrist ved 
bestillingssvar 

Når en svarakt til en bestilling oprettes 

som en godkendelse, foreslås 

bestillingsfristen nu som standard som 

akt- og godkendelsesfrist på svarakten. 

Bestillingsaktens frist foreslås som 

erindringsdato. 

 

 

Figur 45: Bestillingsfrist foreslås som akt- og 
godkendelsesfrist 

Der vises nu klokkeslæt på godkendelsesfrister 

Der vises nu klokkeslæt ud for feltet 

”Frist” på fanen ”Godkendelse” i 

aktvinduet, hvis der er angivet et 

klokkeslæt sammen med 

godkendelsesfristen. 

 

Figur 46: Godkendelsesfrist med visning af 
klokkeslæt  

Bemærk: Det kan 

konfigureres, at 

bestillingsaktens frist skal 

anvendes som akt- og 

godkendelsesfrist på svarakten 

i stedet, mens bestillingsfristen 

skal foreslås som 

erindringsdato.  
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Giv godkendere skriveadgang til aktens sag 

Det er nu muligt at give 

godkendere skriveadgang til den 

sag, som den pågældende akt med 

godkendelsen ligger på.  

Valget foretages ved at sætte hak i 

feltet ”Giv godkendere på dette trin 

skriveadgang til aktens sag” på 

hvert enkelt godkendelsestrin.  

Dette gøres, når en godkendelse 

oprettes eller redigeres.  

Indstillingen kan også gemmes, 

når et godkendelsesforløb gemmes 

som godkendelseskabelon.  

 

Figur 47: Giv godkendere skriveadgang til aktens 
sag 

 

Når der sættes hak i feltet ”Giv godkendere på dette trin skriveadgang til aktens 

sag” får den pågældende godkender skriveadgang til den sag, som akten ligger på.  

 

Godkenders skriveadgang til aktens sag fjernes automatisk, når akten er endeligt 

godkendt.  

 

Giv godkendere skriveadgang til 
den sag, som akten ligger på 

Bemærk: Godkendere der allerede har modtaget godkendelsen kan ikke 
efterfølgende få skriveadgang til aktens sag.  

Bemærk: Er en sag underlagt en adgangsbegrænsning, får brugere der ikke er 

en del af adgangsbegrænsningen fortsat ikke adgang til sagen - heller ikke, 

selvom der sættes hak i feltet ”Giv godkendere på dette trin skriveadgang til 

aktens sag”.  

 

Bemærk: En bruger der kan håndtere godkendelser på vegne af en anden 

bruger får ikke skriveadgang til en akts sag.  
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Godkendere bliver nu bedt om at gemme deres ugemte rettelser til 
akter før, at de laver deres godkendelseshandlinger 

Der er indført en dialog, der giver 

godkender mulighed for at 

gemme sine ændringer til 

godkendelsesakten og/eller dens 

evt. vedhæftede dokumenter 

inden, at godkenderen udfører sin 

godkendelseshandling.  
 

Figur 48: Dialogen ”Gem ændringer?” 

Klikkes der på Ja i dialogen, gemmes godkenders ændringer til akten og dens evt. 

vedhæftede dokumenter. Dermed undgås det, at næste godkender få besked om, 

at der er lavet ændringer til akten efter, at godkendelsen ramte hans 

godkendelsestrin, fordi nuværende godkender ikke har gemt sin ændringer til akten 

inden han udførte sin godkendelseshandling. 

Tool-tip til ”Ret godkendelse” 

Der er indført tool-tip til dialogen ”Ret godkendelse på [aktens navn]”, der 

informerer om, at en bruger ikke kan gemme rettelser til godkendelsen, hvis 

brugeren ikke har skriverettigheder til akten.  

 

Figur 49: Tool-tip der informerer brugeren om, hvorfor der ikke kan gemmes ændringer til 
godkendelsesforløbet 
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Optimering af tool-tip ved klik på advarselsikon 

Det tool-tip, der vises ved klik på 

advarselsikonet  på en godkendelse, 

når godkendere på ikke aktive 

godkendelsestrin har foretaget ændringer 

i godkendelsesaktens 

dokumenter/metadata er nu visuelt 

optimeret.  

Tool-tippet er således udvidet, så der er 

plads til flere linjers tekst.  

 

Figur 50: Eksempel på tool-tip efter klik på 
advarselsikon 

 

Figur 51: Advarselsikon på godkendelse 

F2 Møder 

Der er tilføjet nye ikoner til mødefora 

Der er tilføjet nyt ikon  til mødefora i 

listevisningen i hovedvinduet. 

 

Figur 52: Nyt ikon til mødefora 

Klik på 

advarselsikon 

for at se tool-

tip 
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F2 Touch 

Tilgå bilag offline 

Det er nu muligt at tilgå bilag offline, da F2 

Touch nu gemmer bilag vha. caching.  

Klik på  ud for det bilag, som skal åbnes og 

som dermed gemmes (caches), mens F2 

Touch er online. 

Bilag, der er mindre end 1 MB caches 

automatisk, når en akt åbnes eller hvis en akt 

hentes i baggrunden i forbindelse med en 

indbakkesynkronisering. 

 

 

Figur 53: Åbn vedhæftet dokument 

Når bilaget er gemt på enheden (smartphone/tablet), bliver ikonet grønt :  

1) Originalbilag er gemt:  

 

2) PDF-version er gemt:  

 

3) Originalbilag og PDF-version er gemt:  

 

Er ikonet ikke grønt, kan bilaget ikke åbnes, når F2 Touch er offline. 

 

Bemærk: Der er ingen begrænsninger på 

antallet eller størrelsen af cachet bilag. 

Brugeren kan indstille antallet af 

indbakkesynkroniserede akter under 

”Indstillinger”. Læs mere herom i F2 

Touch – Brugermanual 5.3. 

 

Åbn original 
dokumentversion 

Åbn PDF-version af dokument 

Bemærk: F2 Touch betragter PDF-versionen samt originalversionen af et bilag 

som to forskellige versioner. Det betyder, at de to versioner bliver cachet hver 

for sig. En bruger skal derfor vælge, om bilaget skal kunne tilgås i PDF-version 

og/eller originalversion, når F2 Touch er offline. 
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Indstil synkronisering af bilag i indbakke 

Det er nu muligt at indstille, hvornår 

bilag, der er mindre end 1 MB, skal 

synkroniseres i indbakken.  

Tryk på  Indstillinger og tryk på pil 

ned under feltet ”Download dokumenter 

i indbakken automatisk”.  

Vælg blandt følgende muligheder: 

 Aldrig: Bilag synkroniseres 

ikke 

 Kun Wi-Fi: Bilag synkroniseres 

kun, mens brugeren er på Wi-Fi 

 Altid: Bilag synkroniseres altid 

ved internetforbindelse. 

Afslut med tryk på OK og indstillingen 

gemmes. 

 

Figur 54: Indstil indbakkesynkronisering 

Indførsel af ikoner i listevisningen 

Der er indført ikoner i listevisningen i F2 

Touch.  

Ikonerne er tilsvarende dem i 

desktopklienten.  

Opdateringen sikrer et fælles udtryk 

mellem desktopklienten og F2 Touch. 

 

Figur 55: Ikoner i listevisningen 

Indstil indbakkesynkronisering 
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Se sager i listevisningen  

Som følge af, at det nu er muligt at 

tilføje sager som mapper i 

hovedvinduets mappestruktur, er det nu 

også muligt at se sager i listevisningen i 

F2 Touch.  

 

 

Figur 56: Se sager som mapper i F2 Touch 

Visuel visning af sendte chatbeskeder 

Der er indført et afsendelsesikon , der 

vises, når en chat sendes.  

Når chatten er sendt, skifter ikonet til .  

Ikonet vises ud for chatbeskeden, som 

vist i eksemplet til højre. 

Ikonet forsvinder efter et kort øjeblik.  

 

 
 

Figur 57: Ikon viser, at chatbesked er 
sendt 

Læst-markering af meddelelser til enheden følger nu samme 
standarder som i desktopklienten 

Det er nu indført, at en akt markeres 

som læst for enheden, når en ulæst akt 

åbnes i enhedens indbakke, skrivebord 

eller arkiv i F2 Touch.  

Tidligere blev en sådan akt markeret 

som personligt læst, men F2 Touch 

følger nu samme standarder som 

desktopklienten. 

 

Figur 58: Swipe-handlinger i 
enhedslistegælder nu også for enheden og 

ikke personligt som før 

Bemærk: Sagsundermapper 

vises ikke i listevisningen i F2 

Touch. 

Bemærk: Tilsvarende ikon vises 

også, når en godkendelseshandling er 
udført. 
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Det betyder også, at swipe-handlinger i F2 Touch nu følger enheden. Eksempelvis 

arkiveres en akt nu i enhedens arkiv og ikke længere i brugerens arkiv (”Mit 

arkiv”). Se figuren ovenfor.  

 

Tryk på statusbar på iPhone for at scrolle til tops 

Der kan nu trykkes på statusbaren på 

iPhone for at scrolle til tops i en åben 

listevisning, akt, chat osv. 
 

Figur 59: Statusbar på iPhone 

Se godkendelsesdetaljer 

Der er lavet visuelle optimeringer til 

visning af godkendelser.  

På godkendelser er det således muligt at 

se felterne:  

 ”Status” 

 ”Frist”  

 ”Haster” 

 ”Type” 

 

Figur 60: Se godkendelsesdetaljer 

 

Statusbar på iPhone 

Bemærk: Det logges, hvem der læst-/ulæst-markerer akter i enhedens 

indbakke, skrivebord og arkiv. Oversigten vises ved klik på Historik på fanen 
”Avanceret” på den pågældende akt i desktopklienten.  


