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Ny funktionalitet i 6.0 

Kære F2 bruger 

Velkommen til version 6.0 af cBrain F2. Dette manualtillæg henvender sig til 

brugere af F2 Desktop og tilhørende tilkøbsmoduler.  

Manualtillægget er skrevet således, at gengivelse af kommandoer dvs. de knapper, 

der klikkes på er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i F2 står 

i ”citationstegn”.  

Henvises der i manualtillægget til anden dokumentation, hvor yderligere 

informationer om en bestemt funktionalitet eller lignende kan findes, står 

dokumentets navn i kursiv. Manualtillægget indeholder desuden en række 

skærmbilleder, der skal være med til at understøtte den beskrevne funktionalitet. 

F2 version 6.0 byder blandt andet på følgende nye funktioner: 

F2 Desktop 

 Hurtig gem: Hurtig gem: Akter kan gemmes i redigeringstilstand. 

 Akt- og godkendelsesdokumenter gemmes automatisk. 

 Gem af ugemte akter ved opstart af F2. 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 Bilagstitler kan rettes inden afsendelse. 

F2 Frasemodul 

 Låsemekanisme i fraseadministration. 

F2 Godkendelse 

 Godkendelser i hovedvinduets preview. 

 Ekstra konfigurationsmuligheder til godkendelser. 

F2 Manager 

 Skjul mulighederne for at returnere godkendelser. 

 Flag kan konfigureres for godkendelser. 

F2 Touch 

 Hjælp til adgangsbegrænsningshjælp. 

 Sæt flag med swipe-handling. 

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

forbedringer til F2 Desktop og tilkøbsmoduler.   

God fornøjelse.  
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Nyheder i F2 Desktop 

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

gennemgås i det følgende. 

F2-ikon blinker 

På computerens proceslinje 

blinker F2-ikonet nu, hvis der 

modtages nye akter i 

indbakken, og F2-vinduet ikke 

har fokus. Notifikationer kan 

fjernes som personlig indstilling, 

hvis brugeren ønsker det. 

 

Figur 1: Proceslinjen 

Notifikationer indstilles i 

dialogen ”Opsætning”, på fanen 

”Indstillinger”. Vælg Generelt.  

Under ”Notifikationer” kan 

hakket fjernes i ”Blink med 

ikonet i bunden af skærmen, 

når der kommer en ny akt”.  

Der kan sættes hak i følgende 

to muligheder: 

 ”i min personlige 

indbakke” 

 ”i en af mine enheders 

indbakke”. 

 

Figur 2: Opsætning af notifikationer 

Hurtig gem: Akter kan gemmes i redigeringstilstand 

Det er nu altid muligt at trykke ”Gem” på en akt, også selvom der ikke er foretaget 

ændringer på akten. Akten kan dog ikke gemmes, hvis der er valideringsfejl. Er der 

valideringsfejl, fx ved ugyldig indtastning i et metadatafelt, bliver det pågældende 

felt rødt, og ikonet ”Gem” er inaktivt. 

Genvejene for gem er nu således: 

 Hurtig gem: "CTRL + S" gemmer akten, som forbliver i redigeringstilstand. 

 ”CTRL + SHIFT + S” gemmer akten og sætter den i visningstilstand 

(skrivebeskyttet). 

Akt- og godkendelsesdokumenter gemmes automatisk 

Der er indført automatisk gem af akt- og godkendelsesdokumenter. Som standard 

gemmes akt- og godkendelsesdokumenter automatisk hvert femte sekund.  

F2-ikonet blinker 
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Hyppigheden af automatisk gem 

kan indstilles i dialogen 

"Opsætning", på fanen "Akter". 

Der kan vælges mellem 

følgende: 

 Hvert 2. minut 

 Hvert 5. sekund 

 Aldrig. 

Hvis ”Aldrig” er valgt, gemmes 

akt- og 

godkendelsesdokumenter kun, 

når brugeren aktivt vælger det 

på selve dokumentet.  

Figur 3: Opsætning af hyppighed for gem 

Det er kun akt- og godkendelsesdokumenter, der gemmes automatisk. Metadata og 

vedhæftede dokumenter gemmes kun ved manuelt gem. 

Gem af ugemte akter ved opstart af F2  

Er der ved opstart af F2 rettelser, der ikke er blevet gemt manuelt sidste gang, F2 

var åbnet, gives der nu mulighed for at gemme disse rettelser. Når F2 genstartes 

vises nedenstående dialog. Det vælges, om de ugemte rettelser skal gemmes eller 

slettes.  

 

Figur 4: Gem rettelser ved genstart 

I stedet for at gemme eller 

slette er det muligt i stedet at 

vælge at udsætte denne 

beslutning. Næste gang akt- 

eller godkendelsesdokumentet 

åbnes, vises dialogen, der er 

vist her til højre. F2 beder 

brugeren om at tage stilling 

til, om rettelserne til det 

pågældende akt- eller 

 

Figur 5: Gem rettelser til akt- eller 
godkendelsesdokument 

Slet rettelser Gem rettelser 

Udsæt rettelser 



 

Side 7 af 22 

godkendelsesdokument skal 

gemmes eller ignoreres. 
 

Gem indstillinger for sagsmapper 

Det er nu muligt for den 

enkelte bruger at vælge, 

hvorvidt sagsmapper 

som standard skal vises, 

når sagsvinduet åbnes. 

Indstillingen for visning 

af sagsmapper kan 

vælges under 

”Opsætning”, på fanen 

”Sager”, som vist på 

billedet til højre. 

 

 

Figur 6: Opsætning af sager 

I sagsvinduets bånd er det fortsat altid muligt at vælge, om sagsmapper skal vises 

eller skjules. Denne mulighed findes uafhængigt af den personlige opsætning. 

F2 husker dog ikke, om sagsvinduet senest er vist med eller uden sagsmapper, hvis 

brugeren har ændret visningen i sagsvinduet. Efterfølgende sagsvinduer åbnes med 

den valgte personlige opsætning. 

Enhedsfelter på signaturskabeloner 

Der er tilføjet nye enheds-flettefelter til e-mailsignaturer. Flettefelter kan bruges af 

systemadministrator til at oprette signaturskabeloner, der kan bruges af de 

almindelige brugere i F2. 

I forbindelse med opsætning af F2 kan systemadministrator lægge en 

standardsignaturskabelon ind, som der kan tages udgangspunkt. Som 

udgangspunkt er den enkelte bruger fri til at kreere sine egne signaturer. 
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Ændringer i F2 Desktop 

"Vælg familiemedlemmer/Vis familietræ" findes nu nemmere 

Det er nu muligt at vise familietræet for en sags parter, også selvom sagen ikke er i 

rettetilstand. I højrekliksmenuen klikkes der på ”Vis familietræ”. Her er det ikke 

muligt at vælge parter. I stedet kan der hentes oplysninger fra CPR-registeret, 

hvilket opdaterer parten i partsregistret. Den "originale" udgave af parten, der 

ligger på akten opdateres ikke. 

Er sagen i rettetilstand kan der i højrekliksmenuen klikkes på ”Vælg 

familiemedlemmer”. I denne dialog kan der vælges familiemedlemmer. 

Funktionerne ”Vælg familiemedlemmer” og ”Vis familietræ” er også indført på akten 

på fanen ”Parter” og i dialogen ”Tilføj parter”, et menupunkt der vises ved højreklik 

på en sag i hovedvinduet. 

 

Figur 7: Højrekliksmenuen på parter 

Afsluttede akter kan genåbnes via højrekliksmenuen  

Afsluttede akter kan nu genåbnes via højrekliksmenuen i resultatlisten og aktlisten. 

Skal en akt åbnes igen, efter at være blevet afsluttet, højreklikkes der på akten i 

resultatlisten. I højrekliksmenuen vælges ”Genåbn akt”. Er der valgt både 

afsluttede og åbne akter, gives der mulighed for både at afslutte og genåbne dem. 

”Vis familietræ” 
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Figur 8: Højrekliksmenuen i hovedvinduet 

Udfoldning af søgefelter huskes for hver liste  

Søgelister kan nu huske, hvorvidt søgefelter var foldet ind eller ud på den 

pågældende liste, sidst listen blev vist. Når en liste vælges i hovedvinduets venstre 

side, enten vises eller skjules søgefelter nu på samme måde, som da listen senest 

blev vist. 

 

Figur 9: Søgefelter er foldet ud i resultatlisten 

Det er fortsat muligt at vælge at vise eller skjule søgefelter på feltet Vis 

søgefelter/Skjul søgefelter over resultatlisten. 

Genåbn akt fra højrekliksmenuen 

Søgefelter for ”Forsendelse” er foldet ud 

Vis/skjul søgefelter Valgt liste 
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Visning af søgefelter som 

standard kan slås fra i 

"Opsætning", på fanen 

"Hovedvindue". Her 

fjernes hakket ved den 

nye indstilling "Skjul altid 

mine søgefelter når jeg 

skifter liste". 

 

 

Figur 10: Opsætning af hovedvindue 

Nyt ikon til ”Eksporter til Excel”  

Menupunktet "Eksporter til Excel" har fået nyt ikon. 

Menupunktet findes i højreklikmenuen på en akt, 

sags- og dokumentliste samt i båndet på fanen 

"Aktindsigt", såfremt tilkøbsmodulet F2 Aktindsigt er 

installeret. 

 

Figur 11: Ikonet "Eksporter til 
Excel" 

Åbn liste i ny fane fra højrekliksmenu  

Det er nu muligt at vælge 

"Åbn i ny fane" ved at 

højreklikke på en liste, en 

styringsreol eller interne 

parter. Vælges Åbn i ny 

fane åbnes den valgte liste i 

en ny fane.  

 

 

Figur 12: Højreklik på liste 

”Vælg kolonner” er gjort mere brugervenlig  

Der er tilføjet en mere brugervenlig dialog til "Vælg kolonner". Dialogen vises, når 

der højreklikkes på en kolonne i resultatlisten. Dialogen giver et overblik over alle 

de kolonner, der kan vælges. Det er nu også muligt at søge efter kolonnenavn i 

dialogen. 

Åbn liste i ny fane 
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Figur 13: Dialogen "Vælg kolonner" 

Som standard vises alle kolonnenavne i dialogen. Sættes der hak i ”Vis kun valgte 

kolonner”, vises kun de valgte kolonnenavne i dialogen. 

Bedre information om adgangsbegrænsning  

Der er nu tilføjet flere oplysninger om adgangsbegrænsning i aktens 

metadatafelter. Hvis en akt er underlagt adgangsbegrænsning, vises nu en stjerne 

”*” i feltet "Adgang". Ikonet for "Yderligere information", ”?”, vises også. 

Holdes musen over feltet "Adgang" eller ikonet "Yderligere information", forklares 

sammenspillet mellem adgang og adgangsbegrænsning nu i tooltippet. 

 

Figur 14: Information om adgangsbegrænsning 

Søgefelt 

Vis kun valgte kolonner 

Tooltip 

Stjerne i feltet ”Adgang” Ikon for Yderligere information 
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Informationspop-up mulig uden skærmlæser 

Det er nu muligt at slå enten 

pop-op eller hjælpeballon til 

uden samtidigt at slå øvrige 

funktioner for tilgængelighed til.  

Dette kan vælges i dialogen 

"Opsætning", under fanen 

"Bruger”. Under 

”Tilgængelighed” kan der sættes 

hak ved ”Giv mig information 

om antal søgeresultater, fejl i 

indtastning mv.” I dropdown-

menuen vælges, om 

informationen skal gives i 

hjælpeballon eller pop-op. 

Svagtseende kan med fordel 

benytte denne indstilling til at få 

pop op-beskeder om 

valideringsfejl ved navigering 

væk fra felter og ved et stort 

antal søgeresultater. 

 

Figur 15: Opsætning af tilgængelighed 
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Nyheder og ændringer til F2’s 

tilkøbsmoduler 

Nedenfor beskrives optimeringer foretaget til F2’s tilkøbsmoduler i version 6.0. 

F2 Digital Post (e-Boks) 

Bilagstitler kan rettes inden afsendelse  

F2 giver nu mulighed for, før afsendelse til e-Boks, at rette titlen på bilag, såfremt 

der er sammenfald i titlen på flere bilag. Hermed undgås det, at e-Boks afviser 

forsendelsen. 

Nedenstående advarsel vises, hvis der forsøges at sende en digital post, der 

indeholder flere bilag med samme titel. 

 

Figur 16: Advarsel om flere bilag med samme navn 

F2 Frasemodul 

Der er indført flere funktioner i vinduet ”Fraseadministration”. Vinduet åbnes ved at 

klikke på menupunktet ”Fraseadministration” på fanen ”Indstillinger.” Det er kun 

brugere med privilegiet ”Fraseadministrator” og med adgang til modulet, der kan 

administrere fraser. 

Låsemekanisme i fraseadministration 

Der er indført en låsemekanisme, så kun én bruger ad gangen kan lave ændringer i 

vinduet "Fraseadministration".  
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Figur 17: Låsemekanismen i fraseadministration 

Låsemekanismen betyder, at kun én bruger ad gangen kan redigere i fraserne. Hvis 

en bruger vælger ”Lås op” kan både den pågældende bruger og andre brugere 

miste ændringer, der ikke er gemt. Funktionen deaktiveres, hvis ingen andre 

brugere har låst vinduet. 

Fraser kan slettes i vinduet  

Det er nu muligt at slette fraser direkte i vinduet "Fraseadministration" via 

menupunktet ”Slet” i båndet. Kun fraser, der ikke er i brug, kan slettes. 

 

Figur 18: Slet fraser i vinduet ”Fraseadministration” 

Mere information ved import af fraser  

Der er tilføjet mere information ved import af fraser. Det er nu muligt at se, hvilke 

fraser der overskrives, samt hvilke der er nye. 

Ved klik på Importér i vinduet ”Fraseadministration” åbner dialogen ”Importer 

fraser”. Her kan et Word-dokument med fraser importeres. Når der klikkes på 

Open eller Åbn, afhængigt af computerens opsætning, vises nedenstående dialog. 

Menupunktet ”Slet frase” 
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Figur 19: Importér fraser 

Dialogen giver en oversigt over, hvor mange fraser der importeres, hvilke der bliver 

overskrevet, og hvilke der er nye. Her vælges enten Importér eller Fortryd. 

Grupper kan rettes i vinduet  

Det er nu muligt at rette en gruppe direkte fra vinduet ”Fraseadministration”. 

Klikkes der på menupunktet Ret gruppe i båndet, vises dialogen ”Vælg grupper”. 

 

Figur 20: Ret gruppe i vinduet "Fraseadministration" 

F2 Godkendelser 

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. 

Menupunktet ”Ret gruppe” 

Dialogen ”Vælg gruppe” med dropdown-menu 
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Figur 21: 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 22: Dialogen "Gem ændringer?" 

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. 

Ny godkendelse i indbakken Godkendelses-preview 

Godkendelsestrin Godkendelseslog 

Træk i stregen for at justere størrelsen på trin og log 
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Figur 23: Dialogen "Ny godkendelse" 

 

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

eventuelle vedhæftede dokumenter. 

 

Figur 24: Godkendelse 

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. 

 

Godkendelsesdokument  
og vedhæftede dokumenter 
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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”.  

 

Figur 25: 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. 
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Figur 26: Valg af standard godkendelsesskabelon 

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. 

F2 Manager 

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 skulle returneres til. Nu kan dette valg altså skjules for brugeren En 

godkendelse vil stå som retureneret til den ansvarlige, når sekretariatet modtager 

den. 
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Figur 27: Godkendelse med returner-
mulighed 

 

Figur 28: 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. 

F2 Touch 

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. 
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Figur 29: 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 30: 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 31: 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 32: Sæt flag direkte i aktlisten 

 

 


