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Nyheder og ændringer i F2 6.1 

Kære F2-bruger 

Velkommen til version 6.1 af cBrain F2. Ny funktionalitet i 6.1 er et 

opdateringstillæg, der henvender sig til brugere af F2 Desktop og tilhørende 

tilkøbsmoduler.  

F2 version 6.1 byder blandt andet på følgende nye funktioner:  

F2 Desktop 

 Ny præsentationsvideo  

 Søgning er gjort mere brugervenligt. 

 Slet akt / slet for alle. 

 Fjern fra liste. 

 Nyt design og nye muligheder i chat. 

F2 Administrator 

 Nye konfigurationsmuligheder. 

F2 AD FS 

 Nyt tilkøbsmodul til F2. 

F2 Funktionspostkasser 

 Send fra ekstra e-mailadresse. 

F2 Møder 

 Adgangsbegrænsning. 

 Offentlige og lukkede punkter. 

F2 Sagsskabeloner 

 Nyt tilkøbsmodul til F2. 

F2 Touch 

 Nyt design. 

 Nye søgemuligheder. 

 Opret godkendelser i F2 Touch. 

 Log-in med Face ID.  
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Nyt i F2 Desktop 

Ny video  

Der afspilles en video, der 

præsenterer nye funktioner i 

F2 version 6.1, når F2 

starter.  

I vinduet, hvor videoen vises, 

kan der sættes hak i ”Vis ikke 

igen”, hvis videoen ikke 

ønskes vist ved hver opstart. 

Videoen kan også findes 

under ”Video” i F2-menuen. 

Det er også muligt at slå 

funktionen ”Vis video 

automatisk ved opstart” til 

eller fra i brugeropsætning. 

 

Figur 1: Ny præsentationsvideo 

Søgning er gjort mere brugervenligt 

I F2 version 6.1 er der indført en række ændringer til søgning, som forbedrer 

brugervenligheden. Blandt andet er søgning med metadatafelter omdøbt til 

Avanceret søgning. Det er nu også muligt at filtrere i et søgeresultat via 

fritekstsøgefeltet.  

De enkelte forbedringer beskrives i detaljer i det følgende. 

Avanceret søgning 

Menupunktet "Avanceret søgning" i hovedvinduets bånd giver adgang til at søge 

efter indhold, der optræder i metadatafelter. Avanceret søgning gør det muligt at 

bruge søgefelter til at søge efter specifikt indhold. Under menupunktet ”Avanceret 

søgning” findes også funktionen ”Gem søgning”.  

En søgning via fritekstsøgefeltet alene, resulterer hurtigt i en meget bred søgning, 

hvorfor den avancerede søgning ofte giver et mere nøjagtigt resultat  

Tryk på Avanceret søgning i hovedvinduets bånd for at få vist grupperne af 

søgefelter. 
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Figur 2: Avanceret søgning 

Søgefelterne er opdelt i søgegrupper. Hver søgegruppe kan foldes ud, når der 

klikkes på den. Hver gruppe indeholder en række søgefelter. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 3: Søgegruppen "Generelt" 

Det er muligt at søge efter et søgefelt. Skriv søgeteksten i feltet lige over 

søgegrupperne. F2 viser alle de felter, hvor navnet på feltet indeholder 

søgeteksten. Det er ikke nødvendigt at taste Enter. 

Favoritsøgefelter kan markeres med stjerne: Hold musen hen over søgefeltet. Tryk 

på stjernen for at tilføje søgefeltet som favorit. Alle favoritsøgefelter vises øverst i 

gruppen ”Favoritsøgefelter”. Tryk på stjernen igen for at fjerne feltet som favorit. 

Avanceret søgning Visning Grupper af søgefelter Fritekstsøgefelt Favoritsøgefelter Søg i søgefelter 
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Figur 4: Favoritsøgefelter 

Rediger favoritsøgefelter 

Menupunktet ”Rediger favoritsøgefelter” er flyttet fra 

fanen ”Hovedvindue” til fanen ”Indstillinger”. Ikonet 

er i samme omgang blevet skiftet. 

Vinduet ”Rediger favoritsøgefelter” vises ved tryk på 

menupunktet Rediger favoritsøgefelter i båndet. 

Her er det også muligt at vælge hvilke søgefelter der 

skal vises i søgegruppen ”Favoritsøgefelter” i 

avanceret søgning. 

 

Figur 5: Menupunktet 
"Rediger favoritsøgefelter" 

Markering af udfyldte søgefelter 

Navnet på en gruppe af søgefelter markeres med fed skrift, hvis et eller flere af 

søgefelterne er udfyldt. Det gør det muligt at finde felter, der er udfyldt, hvis 

gruppen er foldet sammen. 

 

Figur 6: Grupper af søgefelter 

Når et søgefelt er udfyldt, vises ikonet for avanceret søgning over søgefelterne. 

Ikonet vises, så længe søgefelterne er udfyldt, også selvom søgefelterne skjules 

Et søgefelt er 

udfyldt  

i disse 
grupper. 

Dette ikon vises, når 
søgefelter er udfyldt 
i avanceret søgning. 

Ryd søgning 
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ved at fravælge ”Avanceret søgning” i båndet. Indtastede søgetermer kan fjernes 

fra søgefelterne ved tryk på Ryd. 

Fritekstsøgning søger nu med trunkering 

I alle søgninger i fritekstsøgefeltet søges der som standard efter alle ord, hvori det 

indtastede ord indgår og varianter heraf. Indtastes der f.eks. dag, søger F2 ikke 

kun efter ordet dag. Søgeresultater, der starter med dag, for eksempel dagsorden, 

daglig eller dagsbøde, vises også. 

Det svarer til, at der sættes en * efter ordet (trunkering). 

Der skal sættes et mellemrum efter ordet for kun at søge efter præcis det 

indtastede ord. Det vil sige, at hvis der kun ønskes søgeresultater, hvor ordet ”dag” 

indgår, skrives ”dag + [mellemrum]” i søgefeltet. 

Resultatvisning vælges over fritekstsøgefeltet 

Det kan vælges, om resultatlisten skal vises som en liste af akter, sager, 

dokumenter eller bestillinger. Der trykkes på den ønskede visning over 

fritekstsøgefeltet i hovedvinduet. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 7: Resultatvisning 

Filtrering er flyttet 

Det er muligt at anvende filtre for kun at vise en del af søgeresultaterne. Filtrene er 

tilgængelige, når resultatlisten vises som akter eller som sager. 

Tryk på ikonet  for at få vist filtreringsmulighederne i en dropdown-menu. 

Filtreringsmulighederne for aktvisning er:  

 Alle 

 Ulæste 

 Med chats 

 Med dokumenter 

 Med flag 

Visning af 

resultater 
Resultatlisten vist 

som akter 
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Figur 8: Filtrering af fremsøgte akter 

Filtreringsmulighederne for sagsvisning er:  

 Alle 

 Ulæste 

 Med chats 

 Med dokumenter 

 Med flag 

 Match 

 

Figur 9: Filtrering af fremsøgte sager 

Vis filtreringsmuligheder i 

aktvisning 
Aktvisning er valgt 

Sagsvisning er valgt 
Vis filtreringsmuligheder 

i sagsvisning 

Bemærk: Søgefiltret "Dem der matcher søgningen" ved visning af sager har i 

version 6.1 ændret navn til "Match". 
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Filtrer efter søgeord 

Det er også muligt at filtrere i det viste søgeresultat ved hjælp af fritekstsøgefeltet. 

Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis en søgning har givet et meget stort 

søgeresultat.  

Filtrering fungerer ved, at der skrives et ord i fritekstsøgefeltet. F2 begynder 

automatisk kun at vise de søgeresultater, hvori ordet i fritekstsøgefeltet indgår. 

Filtrering bruges til at give et hurtigt overblik i et stort søgeresultat. Filtrering 

udfører ikke en ny søgning, men filtrerer i den eksisterende søgning. Filtrering kan 

således også bruges til at søge i gemte lister, der indeholder mange akter eller 

sager. 

Filtrering bruger også automatisk trunkering. Læse mere i afsnittet Fritekstsøgning 

søger nu med trunkering. 

F2 foretager en ny søgning efter de valgte søgekriterier, når der trykkes på Enter 

eller søgeikonet. 

Filtrering kan slås fra i brugeropsætningen. Her kan vælges mellem søgning med 

filtrering eller standardsøgning. Standardsøgning betyder, at der skal trykkes på 

Enter for at søge. 

 

Figur 10: Brugeropsætning 

Udfør søgning på denne liste 

Funktionen "Udfør søgning på denne liste" tager søgekriterier med fra én søgning til 

en anden. Det gør det muligt at foretage samme søgning på en anden liste end den 

valgte.  

Funktionen "Udfør søgning på denne liste" kan nu kun bruges på standardlister. 

Standardlister er lister uden andre søgekriterier end standardsøgning.  

Vælg mellem  

”Søgning med filtrering” 
og ”Standardsøgning” 
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Udfør fritekstsøgning på denne liste 

Ønskes kun at søge med teksten i fritekstsøgefeltet på en anden liste, kan "Udfør 

fritekstsøgning på denne liste" i højrekliksmenuen bruges. I denne søgning tages 

det aktuelle indhold i fritekstfeltet og påføres på den søgeliste, der blev højreklikket 

på. Det er vigtigt at højreklikke, før listen markeres, da der ellers ville starte en ny 

søgning uden søgekriterierne. 

Billeder på brugere og parter 

Det er muligt at tilføje billeder på F2-brugere, enheder og eksterne parter. Billeder 

bliver vist i partsstamkortet for brugere, enheder og eksterne parter. For brugere 

vises billedet også i chatvinduet og i brugeridentifikationen øverst i højre hjørne i 

hoved-, akt- og sagsvinduet. 

 

Figur 11: Billede på partsstamkort 

Billeder tilføjes og skiftes ved at vælge ”Skift billede” i højrekliksmenuen på parten i 

partsregistret. Klik på Kontakter i navigationslinjen i hovedvinduet for at åbne 

partsregistret. Højreklik på en part, og vælg Skift billede. Skal et billede fjernes, 

vælges ”Fjern billede” fra højrekliksmenuen. 

Billede på part 
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Figur 12: Højreklik på part 

I dialogen ”Skift billede” vælges et billede fra et lokalt eller eksternt drev på 

computeren med klik på knappen Gennemse. Med zoom-knapperne - og + vælges 

størrelsen af det valgte billede. Herefter klikkes på OK. Billedet er tilføjet/skiftet. 

 

Figur 13: Dialogen ”Skift billede” 

F2-brugere kan også skifte billedet via brugeridentifikationen øverst i højre hjørne i 

hoved-, akt- og sagsvinduet. 

Skift billede 

”Kontakter” på 
navigationslinjen 

Fjern billede 

Klik på Gennemse for at vælge et billede 
fra computeren 

Med zoomknapperne vælges 
størrelsen på billedet 

OK 
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Figur 14: Skift billede via brugeridentifikation 

Nyt design og nye funktioner til chatvinduet 

Chatvinduet har fået nyt design og er udvidet med et overblik over samtlige chats 

og noter på akten eller sagen. Det nye chatvindue gør det muligt at springe mellem 

forskellige chatsamtaler i samme vindue.  

Hvis deltagerne i en chatsamtale har tilføjet et billede til deres brugerprofil, vil det 

fremgå på deltagerlisten i chatsamtalen. 

 

Figur 15: Nyt chatvindue 

Funktionerne for chatvinduet er samlet i en dropdown-menu. Her er det blevet 

muligt at navngive chatsamtaler, og funktionen ”Svar ønskes” er fjernet. 

Ændringer, der foretages her, gælder for den aktuelle akt. 

Skift billede 

Nuværende billede 

Oversigt over alle chats 
og noter på akten 

Billeder på chatdeltagere 
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Figur 16: Chatfunktioner samlet i dropdown-menu 

Slå notifikationer fra i chats 

Funktionen ”Slå notifikationer fra” er tilføjet. Her er det muligt at vælge at slå 

notifikationer fra for den specifikke chatsamtale i enten en time, otte timer, 24 

timer, eller indtil brugeren manualt slår notifikationerne til igen. Akter med chats, 

hvor brugeren har slået notifikationer fra, vil ikke blive placeret i den pågældende 

brugers indbakke ved nye indlæg. 

 

Figur 17: Slå notifikationer fra for chatsamtale 

Forbedret sagshjælp 

Der er indført en række ændringer og forbedringer til sagshjælpen i F2. 

Sagshjælpen anvendes til at understøtte en organisations regler og retningslinjer 

til, hvordan organisationen ønsker, at sagsbehandlingen skal håndteres. 

De enkelte ændringer og forbedringer til sagshjælpen beskrives i det følgende. 

Dropdown-menu med funktionerne for 
chatvinduet 

Ny funktion: Navngiv chatsamtalen 
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Ændringer til dialogen ”Sagshjælp” 

I dialogen ”Sagshjælp” er der nu tre muligheder: 

 ”OK”. Sagshjælpen udføres for den aktuelle akt. 

 ”Spørg igen senere”. Sagshjælpen udføres ikke for den aktuelle akt. 

Sagshjælpen er fortsat slået til på akten, og dialogen dukker op igen, hvis 

det bliver aktuelt. 

 ”Spørg ikke igen for denne akt”. Sagshjælpen udføres ikke, og sagshjælpen 

slås fra på akten. Sagshjælp kan slås til igen i på fanen "Avanceret" på 

akten. 

 

Figur 18: Fjern sagshjælp på akt 

Sagshjælp ved højreklik 

Det er muligt via konfiguration at slå sagshjælp til på højrekliksfunktioner i 

hovedvinduet. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. Som standard er 

sagshjælpen ved højrekliksfunktioner slået fra. 

Der kan indføres sagshjælp på akter i hovedvinduet, når følgende 

højreklikshandlinger udføres på en akt i resultatlisten i hovedvinduet: 

 Adgangskontrol  

 Tilknyt akt til sag 

 Journaliser akt 

 Afjournaliser akt 

 Ekstern adgang 

 Afslut akt 

 Genåbn akt 

 Tilføj supplerende sagsbehandler 

 Ændr ansvarlig. 

Advarsel ved flere akter 

Højreklikshandlinger i hovedvinduet for flere akter vil give en advarsel, hvis der 

ikke er taget stilling til sagshjælp for en eller flere af akterne. Herefter er det muligt 

at tage stilling til sagshjælpen individuelt for hver akt ved klik på enten Gentag 

eller Gentag for alle der kan gentages. 



 

Side 16 af 41 

 

Figur 19: Dialog ved manglende sagshjælp ved højreklikshandlinger 

”Status” ændres til OK, når sagshjælpen er udført for alle akter. Den oprindelige 

handling udføres på akterne, når der klikkes OK i dialogen. 

Dialogen vises også, selvom brugeropsætningen ”Vis advarsel når 

masseoperationer fejler” er fravalgt.  

Sagshjælp ved svarakter 

Følgende foretages, hvis det er defineret på installationsniveau, at akter skal 

oprettes med sagshjælp:  

 Akter, der oprettes som svar på eller videresendelse af en akt, der har 

sagshjælp slået til, får sagshjælp slået til. 

 Akter, der sendes som svar og videresendelse på akter uden sagshjælp, får 

sagshjælp slået til. 

 Sagshjælp vises nu også på den besvarede akt, når der svares på en akt. 

Distributionslister 

Der er indført en række ændringer og forbedringer til distributionslister i F2. De 

enkelte ændringer og forbedringer beskrives i det følgende. 

Nyt design til håndtering af distributionslister 

Dialogerne til håndtering af distributionslister har fået nyt design. 

Derudover har dialogen ”Distributionslister” fået indført kolonnerne: ”Navn”, 

”Senest ændret”, ”Oprettet” og ”Synlighed”. Kolonnen ”Synlighed” angiver, om 

distributionslisten er privat eller fælles. En privat liste angives med synlighed for 

"Mig", og en fælles distributionsliste angives med synlighed for "Alle". 

Tag stilling til sagshjælp for den 
markerede akt 

Tag stilling til sagshjælp for flere 
akter 

Status 

OK 
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Figur 20: Dialogen ”Distributionslister” 

Indholdet af distributionslisterne kan vises ved at udfolde listen i dialogen 

”Distributionslister”. Ønskes et mere detaljeret overblik over indholdet af 

distributionslisten, markeres den ønskede liste, og der klikkes på Vis indhold i 

båndet. Herefter åbner dialogen ”Vis indhold: [Distributionsliste]”, der viser, hvad 

distributionslisten indeholder på det tidspunkt, da indholdet bliver vist. 

Synlighed angiver privat eller 
fælles liste 

Udfold liste 

Vis indhold af markeret liste 

Kolonner 
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Figur 21: Dialogen ”Vis indhold: [Distributionsliste]” 

Distributionsliste som del af distributionsliste 

Det er muligt at tilføje en distributionsliste til en anden distributionsliste sammen 

med enheder, eksterne parter og enkelte brugere. Dette letter vedligeholdelsen af 

distributionslister. Hvis der sker ændringer i organisationen, er det nemlig kun 

nødvendigt at opdatere den oprindelige distributionsliste. Distributionslister, der 

indeholder den oprindelige liste, vil derefter automatisk opdateres. 

Unikke navne på distributionslister 

Det er ikke længere muligt for samme bruger at oprette to private 

distributionslister med det samme navn. Flere fælles distributionslister kan ikke 

have samme navn.  

I dialogen "Ny distributionslister" angives en privat liste med synlighed for "Mig". 

Den fælles distributionsliste angives med synlighed for "Alle". 

Vis indhold af distributionsliste fra preview i hovedvinduet 

Det er muligt at få vist det aktuelle indhold af en distributionsliste direkte i 

previewet i hovedvinduet. Vælg "Vis indhold" ved højreklik på distributionsliste i 

modtagerfeltet i preview i hovedvinduet. En dialog viser indholdet af 

distributionslisten. Se figuren nedenfor.  
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Figur 22: Højreklik ved distributionsliste i preview i hovedvinduet 

Distributionslistens indhold vises, som den ser ud på det tidspunkt, hvor dialogen 

åbnes. Den aktuelle distributionsliste kan være forskellig fra distributionslistens 

indhold på det tidspunkt, hvor distributionslisten blev tilføjet til akten, der bliver 

vist. 

Send fra en anden adresse  

Det er muligt via en brugeropsætning at vælge enten "Mig" eller "Min aktuelle 

enhed" som standardafsender på nyoprettede forsendelser. Opsætningen findes 

under ”Akter” i dialogen ”Opsætning”, som åbnes fra fanen ”Indstillinger” i 

hovedvinduet. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 23: Brugeropsætning af afsender 

Hvis det ønskes, er det muligt at konfigurere den samme standardopsætning for 

alle brugere i samarbejde med cBrain. 

Vis indhold 

Vælg standardafsender  
på forsendelser 
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Det er altid muligt at vælge en anden afsender i ”Fra”-feltet på en e-mailakt, 

uanset hvilken brugeropsætning der er valgt som standard. 

Ny genvejstast til sagsvinduet 

Det er muligt at benytte genvejstasten Ctrl + L i sagsvinduet for at vise alle felter 

på sagen. 

Vælg tidszone 

Det er muligt via konfiguration at indføre en opsætning, der gør det muligt for 

brugeren at vælge, om F2 skal vise dato og klokkeslæt i serverens eller F2-

klientens tidzone. Som standard bruges F2-klientens tidszone. Opsætningen findes 

under ”Bruger” i dialogen ”Opsætning”, som åbnes fra fanen ”Indstillinger” i 

hovedvinduet. 

Den valgte tidszone vises bl.a. i frister. Har brugeren valgt at vise F2-klientens 

tidszone, vil vedkommende se frister i sin lokale tid, hvis vedkommende for 

eksempel er udenlands. Det samme gør sig gældende, når der indtastes dato og 

klokkeslæt i for eksempel frister eller søgninger. Andre F2-brugere, der er i en 

anden tidszone, vil se dato og klokkeslæt i deres egen tidszone.  

Dato og klokkeslæt, der bliver genereret på serveren, vil altid blive vist i serverens 

tidszone. Det kan for eksempel være omdannelse af Word-filer til PDF med videre. 

Muligheden for denne opsætning er en konfigurationsindstilling, som skal 

konfigureres i samarbejde med cBrain. 

Mulighed for at alle kan oprette eksterne parter 

Det er nu via en konfigurationsindstilling muligt at give alle brugere adgang til at 

oprette og redigere i eksterne parter. Denne konfigurationsindstilling er som 

standard ikke slået til. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

  



 

Side 21 af 41 

 

Ændringer i F2 Desktop 

Fjern fra liste 

Der er oprettet en ny menugruppe i hovedvinduets bånd kaldet "Fjern", der 

indeholder knapperne "Arkiver", "Fjern fra liste" og "Slet akt".  

 

Figur 24: Menugruppen "Fjern" 

Funktionen "Fjern fra liste" har hidtil eksisteret 

som genvej i hovevinduet, ”Ctrl+E”. Den er nu er 

indført som menupunkt direkte i hovedvinduets 

bånd.  

”Fjern fra liste” kan bruges til at fjerne akter fra den aktuelle liste, der er vist i 

hovedvinduet. Funktionen er tilgængelig på følgende lister og søgelister oprettet ud 

fra disse: 

 Min indbakke 

 Mit skrivebord 

 Enhedens indbakke 

 Enhedens skrivebord. 

Fjernes en akt fra en liste, kan den stadig findes på andre lister, hvor den er blevet 

lagt. Akten kan findes i "Arkivet", "Mit arkiv" og i søgelister oprettet ud fra disse 

lister. 

Slet akt 

Det er ikke længere muligt for den enkelte bruger fuldstændigt at slette akter, der 

er eller har været delt. En akt er delt hvis den på et tidspunkt er blevet placeret i 

en anden bruger eller enheds indbakke (eller personlige arkiv). Det kan for 

eksempel være via en chat, note, e-mail eller supplerende sagsbehandler på akten. 

Menupunktet "Slet akt" fungerer på to forskellige måder, alt efter om akten er delt 

eller ikke delt.  

Sletning af delte akter 

Akter, der er eller har været delt, kan ikke slettes fra F2. Dette betyder for 

eksempel, at det ikke er muligt at slette en e-mailakt eller en akt, der er chattet på. 

Har akten først været delt én gang, kan den ikke slettes, selvom for eksempel 

chatten slettes. 

Er akten delt (eller har den været delt), sker følgende ved klik på Slet akt: 

 Akten fjernes fra "Min indbakke", "Mit skrivebord", "Mit arkiv" og fra 

søgelister oprettet ud fra disse  

 Akten lægges i "Mine slettede akter".  
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 Akten ligger fortsat i "Arkivet" og kan søges frem.  

 Alle andre brugere, som akten er delt med, kan fortsat se akten i deres 

lister.  

Sletning af ikke-delte akter 

Akter, der ikke er delt kan slettes fra F2. 

Er akten ikke delt, sker følgende ved klik på Slet akt: 

 Akten fjernes fra alle lister. 

 Akten lægges i "Mine slettede akter". Herfra kan den slettes permanent eller 

genskabes. 

Nyt privilegium: Slet for alle 

Menupunktet ”Slet for alle” gør det muligt at slette en akt for alle, selvom akten er 

delt. Kun brugere med privilegiet "Kan slette delte akter for alle" har adgang til 

”Slet for alle”. Menupunktet er ikke synligt for øvrige brugere. 

 

Figur 25: Menupunktet ”Slet for alle” 

"Slet for alle" er placeret i en dropdown-menu 

under "Slet akt". Det er her muligt at slette en 

akt for alle, selvom akten er delt. 

 

Følgende forhold betyder, at akten ikke kan slettes for alle: 

 Brugeren har ikke ret til at redigere akten. 

 Akten er i redigeringstilstand. 

 Der er en uset påtegning på akten. 

 Det er en forelæggelse, der er sendt ud på sin godkendelsesrute. 

 Akten har akt-nr. på en sag, dvs.: 

o Akten er knyttet til en sag. 

o Akten er journaliseret. 

Ændringer i aktvinduet 

Der er foretaget en række ændringer i aktvinduet. De gennemgås i det følgende. 

Nyt design til formatvælger 

Formatvælgeren ved vedhæftede dokumenter på forsendelsesakter har ændret 

design. Valg af det samme format for alle vedhæftede dokumenter er flyttet til 

øverst i dokumentvælgeren. 
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Figur 26: Formatvælger 

Ny menugruppe på aktfanen 

Menupunkterne "Vedhæft", "Udskriv" og "Lås dokumenter" er nu samlet i gruppen 

"Dokumenter" i båndet på aktfanen. "Lås dokumenter" bruges til at låse aktens 

dokumenter for rettelser midlertidigt. 

 

Figur 27: Ny menugruppe på aktfanen 

Mere information om e-mails 

I aktvinduet for akter, der er sendt eller modtaget som e-mails, fremgår det, 

hvornår de er henholdsvis sendt eller modtaget. Det fremgår også, om e-mailen er 

sendt eller modtaget eksternt eller internt. Derudover vil det også fremgå, hvis der 

er problemer med at sende e-mailen. Oplysningerne fremgår øverst under båndet 

på akten. 

Valg af det samme format for alle 
vedhæftede dokumenter 
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Figur 28: Information om sendt akt 

Ændringer for administrator 

Der er foretaget en række ændringer for administrator. De gennemgås i det 

følgende. 

Administratorroller delt op i privilegier 

Rollerne forretnings-, bruger- og teknisk administrator er nu delt op i privilegier. 

Det betyder, at det er muligt i hver enkelt F2-installation at oprette specialiserede 

administratorroller med nøjagtigt de privilegier, der ønskes. Desuden er det muligt 

at tilpasse, hvilke privilegier de enkelte administratorroller indeholder. 

De enkelte privilegier er delt ud til de fire administratorroller. Der er ikke ændret på 

de opgaver og muligheder, den enkelte administratorrolle har. 

Menupunkter er rykket 

Placeringen af menupunkter på administratorfanen i hovedvinduets bånd er ændret. 

Menupunkterne med relation til enheder, brugere og parter er opdelt i 

menugrupperne ”Enheder og brugere” og ”Parter”. 

 

Figur 29: Båndet på administratorfanen 

Nye konfigurationsmuligheder 

En række konfigurationsmuligheder er flyttet fra konfigurationsfiler til F2 

Konfiguration. Her er der adgang til dem med administrator-privilegier. Det gør det 

hurtigere både at sætte nye installationer op og løbende tilpasse F2, i takt med at 

der opstår nye behov. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

Information om sendt akt 

Gruppen ”Enheder og brugere” Gruppen ”Parter” 
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Lister og mapper udfoldes med dobbeltklik 

Det er muligt at udfolde underlister og undermappe ved at dobbeltklikke på lister 

og mapper med knuder i hovedvinduet. 

Ændring af supplerende sagsbehandlers rettigheder 

Standardværdien for brugerindstillingen for supplerende enheder og 

sagsbehandleres rettigheder er ændret fra "Læseadgang" til "Skriveadgang". Dette 

gælder fremover for nye brugere eller ved nulstilling af indstillinger. 

Standardværdien ændres ikke for eksisterende brugere. 
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Nyheder og ændringer til F2’s 

tilkøbsmoduler 

F2 ADFS 

F2 Desktop kan nu håndtere validering af brugere ved hjælp af ADFS. cBrain har 

udviklet tilkøbsmodulet F2 ADFS, som understøtter både OAuth og SAML 2.0. Dette 

er en opgradering af den måde, F2 validerer brugere på. F2 ADFS henvender sig til 

organisationer, hvor F2 bliver drevet af en cloud-løsning. 

ADFS sættes op i samarbejde med cBrain. 

F2 Funktionspostkasser 

Det er nu muligt at vælge en ekstra e-mailadresse som afsender for enheder, der 

har tilknyttede ekstra e-mailadresser (funktionspostkasser). Det skal sættes op af 

en administrator, før de enkelte brugere kan vælge en ekstra e-mailadresse som 

afsender. 

Opsætning for administrator 

”Svar fra ekstra e-mail” kan vælges både ved oprettelse og redigering af ekstra e-

mail for enheder. Der sættes hak i Svar fra ekstra e-mail.  

 

Figur 30: Opret ekstra e-mail 

Brugere i den pågældende enhed har nu mulighed for at vælge den ekstra e-

mailadresse som afsender på udgående post. 

 

 

 

 

Svar fra ekstra e-mail 
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Valg af afsender 

Ekstra e-mailadresse vælges som afsender ved at højreklikke i feltet "Fra" på en e-

mailakt. Der sættes hak ud for den ønskede afsenderadresse.

 

Figur 31: Vælg mellem afsenderadresser 

F2 Møder 

Ikonet for mødefora bruges på administratorfanen 

Menupunktet ”Mødefora” på administrator vises med det 

samme ikon som mødefora andre steder.  

Figur 32: Menupunktet 
"Mødefora" 

Mødefora vises alfabetisk 

Alle aktive mødefora vises nu i alfabetisk rækkefølge i oversigten over aktive 

mødefora i en myndighed. Disse kan ses ved at klikke på Møder i 

navigationslinjen. 

Adgangsbegrænsning på mødefora 

Feltet "Sikkerhedsgruppe" ved oprettelse eller redigering af mødefora er ændret til 

en generel adgangsbegrænsning. Denne kan indeholde brugere, enheder, 

sikkerhedsgrupper og teams. 

Vælg ekstra e-mail som afsender Vælg mellem tilgængelige e-mailadresser 
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Figur 33: Redigering af mødeforum 

Nyt ikon til møder  

Ikonet for møder er skiftet. Ikonet vises blandt andet i 

navigationslinjen og på menupunktet "Læg på møde", der 

findes på fanen "Avanceret" på akter. 
 

Figur 34: Ikonet "Møder" 

Funktioner i mødevinduets bånd 

Det er muligt at skifte tilstand på alle dagsordenspunkter direkte fra båndet på en 

mødesag. Det er også muligt at tilføje et nyt punkt til dagsorden fra båndet. 

 

Figur 35: Båndet på mødefanen 

Kopier eller flyt dagsordenspunkter 

Det er muligt at kopiere eller flytte dagsordenspunkter fra enten dagsorden eller 

referat på ét møde til et andet møde.  

Funktionerne kopiér og flyt vises nu i samme dialog. Se figuren nedenfor.  

Adgangsbegrænsning 

Tilføj nyt dagsordenspunkt Skift tilstand  
for alle mødets punkter 
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Figur 36: Kopier eller flyt dagsordenspunkt 

Der kan vælges om dagsordenspunktet skal kopieres eller flyttes til det valgte 

møde. Dagsordens- og referatpunkter, som står i tilstand ”Endelig”, kan kun 

kopieres til andre møder, ikke flyttes.  

I referatteksten på det oprindelige møde tilføjes kommentaren ”Kopieret/Flyttet til 

mødet ’[navn på det valgte møde]’”.  

På dagsorden for det møde, hvor punktet er kopieret eller flyttet til, markeres 

punktet med kommentaren ”Kopieret/Flyttet fra mødet ’[navn på det oprindelige 

møde]’”.  

Se punktets titel, når punktet redigeres 

Titlen på det punkt, der redigeres, vises nu i tekstredigeringsvinduet for 

dagsordenspunkter og referatpunkter. 

 

Figur 37: Tekstredigeringsvindue 

Offentlige og lukkede punkter 

Det valgte møde 

Kopier eller flyt 

dagsordenspunktet  

til det valgte møde 

Titel på dagsordenspunkt 
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Et dagsordenspunkt kan markeres som "Offentligt punkt" eller "Lukket punkt". 

Dette gøres på hver enkelt punkt, når mødet er i rettetilstand. Se figuren nedenfor. 

 

Figur 38: Offentlige og lukkede dagsordenspunkter 

Et ikon på hvert enkelt punkt viser, om punktet er offentligt eller lukket, når 

ændringerne er gemt. Som udgangspunkt er punkterne offentlige. 

 

Figur 39: Offentligt dagsordenspunkt 

 

Figur 40: Lukket dagsordenspunkt 

Hvis et eller flere dagsordenspunkter på et møde er markeret som lukkede, vil der 

blive genereret to PDF'er med henholdsvis alle dagsordenspunkter og med kun 

offentlige punkter. Dette sker i alle tilfælde, hver der genereres en PDF med 

dagsorden eller referat. 

I menupunkterne "Vis dagsorden" og "Vis referat" er det muligt at vælge at vise en 

offentlig udgave af henholdsvis dagsorden og referat. Dette forudsætter, at et eller 

flere dagsordenspunkter på et møde er markeret som lukkede. 

 

Figur 41: Dagsorden og referat med offentlige punkter 

Se nummer på dagsordenspunkt på bilag i PDF 

I sidehovedet i PDF-versionen af dagsorden og referat vises nummeret på det 

relevante dagsordenspunkt for hver enkelt bilag. 

Følgende tekst sættes ind i sidehovedet: 

”MØDE [TITEL] ”PUNKT [PUNKTNUMMER] [TITEL] BILAG [BILAGSNUMMER]” 

Bogmærker i PDF 

Bilag i PDF-versionen af en dagsorden og et referat indeholder nu bogmærker. 

Bogmærker kan bruges som indholdsfortegnelse, som gør det nemmere at navigere 

mellem de forskellige bilag. Visningen af bogmærker kræver en PDF-læser, der kan 

vise bogmærker. 

Punktet er offentligt Punktet er lukket 

Inkluder kun offentlige 
punkter i dagsorden 

Inkluder kun offentlige 
punkter i referat 
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Side til underskrifter i referat 

Det er nu muligt at tilføje et flettefelt i referatskabelonen, der i referater automatisk 

tilføjer en side med underskriftsfelter til hver deltager. Teams, enheder og 

sikkerhedsgrupper har et underskriftsfelt pr. gruppe. Systemskabeloner 

konfigureres i samarbejde med cBrain. 

F2 Sagsskabeloner 

cBrain har udviklet et nyt modul, F2 Sagsskabeloner.  

Vælg sagsskabelon ved oprettelse af ny sag 

Det er muligt at definere en række sagsskabeloner, som kan vælges ved oprettelse 

af en ny sag. Valg af sagsskabelon medfører at specifikke sagsfelter, som f.eks. 

journalplan, emneord og adgangsbegrænsning kan være præ-udfyldte, 

obligatoriske, valgfrie eller ikke-redigerbare for brugeren.  

F2 Sagsskabeloner sættes op i samarbejde med cBrain. 

F2 Touch 

Nyt design 

Brugergrænsefladen til 

F2 Touch har fået et helt 

nyt design, der giver let 

adgang til eksisterende 

og mange nye 

funktioner.  

 

 

Figur 42: Min indbakke 

Skift 
visningstilstand 

Avanceret søgning 
og cSearch 
(tilkøbsmodul) 

Ny akt 

Vis lister og 
mapper 

Fritekstsøgning i 
den viste liste 

Akttype 

Tilknyttede 

dokumenter, 

chats, noter 
eller 
påtegninger 

Brevdato 

Afsender 

Ansvarlig 
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Aktvisning 

Navigation mellem lister, akter og sager er blevet adskilt fra handlinger som 

oprettelse, rediger og arkiver. Brugen af F2 Touch er dermed blevet mere intuitiv 

og tidssvarende.  

Navigation til for eksempel chats 

og noter på en akt findes på det 

øverste bånd under den blå 

bjælke. 

Ved aktvisning vises ikoner for 

henholdsvis akt, godkendelser, 

chats, noter, bestillinger og 

påtegninger på det øverste bånd. 

En prik over ikonet angiver, at der 

er en notifikation på det 

pågældende element, for eksempel 

en ny chat eller påtegning . 

Tryk på  for at oprette: 

 Ny chat 

 Ny note 

 Ny godkendelse 

(tilkøbsmodul) 

 Ny bestilling (tilkøbsmodul) 

 Ny påtegning. 

 

Figur 43: Aktvisning 

På båndet i bunden af skærmen findes menupunkter, der giver forskellige 

handlingsmuligheder. 

På det nederste bånd findes følgende handlinger: 

 Arkiver 

 Redigér 

o Redigér akt 

o Redigér godkendelsesdokument 

o Redigér godkendelse 

o Ændr ansvarlig 

o Sæt supplerende 

o Sæt emneord 

 Svar 

o Svar 

o Svar alle 

o Videresend 

Handlinger 

Navigation  
 

Ny 

Gå til sag 

Aktdokument 



 

Side 33 af 41 

 Del 

o Kopier link til akten 

o Aktdokument som PDF 

o Godkendelsesdokument som PDF (tilkøb) 

o Dan kombineret PDF 

 Mere 

o Marker som læst/ulæst 

o Slet akt 

Sagsvisning 

I sagsvisning er der 

adgang til både 

fritekstssøgning, 

avanceret søgning. Og 

cSearch (tilkøbsmodul). 

Læs mere om søgning i 

F2 Touch i afsnittet Nye 

søgemuligheder. 

Tryk på  for at 

oprette en ny akt eller en 

ny godkendelse. 

 

Figur 44: Sagsvisning  

Sagens metadata 

Fra sagsvisning er det muligt at se og redigere i sagens metadata. Tryk på ikonet 

 Derefter vises sagens metadata. Se figuren nedenfor. 

Gå til sagens 
metadata 

Fold avanceret 
søgning ind/ud 

Sagens akter 

Ny akt/Opret 
godkendelse 

Avanceret søgning 
og cSearch 
(tilkøbsmodul) 

Bemærk: menupunkter, der vedrører godkendelser kræver tilkøbsmodulet F2 

Godkendelse. Menupunkterne til godkendelse vises kun på godkendelser, 

såfremt brugeren har de fornødne rettigheder til redigering af godkendelsen. 
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Her vises sagens 

metadata. 

Tryk på  for at 

oprette: 

 Ny akt  

 Ny F2 Manager 

(tilkøbsmodul) 

På det nederste bånd 

findes følgende 

handlinger: 

 Afslut sagen 

 Redigér 

 Kopier link 

 

Figur 45: Sagens oplysninger 

Vis overblik med swipe  

Det er muligt at vise overblikket 

over søgelister og mapper ved at 

swipe til højre fra indbakken eller 

en anden søgeliste. Overblikket 

skjules igen ved swipe til venstre. 

Øverst i overblikket vises 

brugeridentifikation. Her er der 

også adgang til brugerindstillinger. 

Det er muligt at filtrere de viste 

lister. Filtrering fungerer ved, at 

der skrives et ord i søgefeltet. F2 

Touch begynder automatisk at vise 

de lister, hvori ordet i søgefeltet 

indgår. Filtrering kan bruges til at 

give et hurtigt overblik i et stort 

antal lister. 
 

Figur 46: Vis søgelister 

Nye søgemuligheder 

Der er kommet flere søgemuligheder i F2 Touch. Der kan søges via 

fritekstsøgefeltet, avanceret søgning og cSearch (tilkøbsmodul). Søgning foretages 

på den viste liste, ligesom i F2 Desktop. 

Handlinger 
Ny 

Sagens 

oplysninger 

Søgefelt 

Søgelister 

Bruger-
identifikation 

Bruger-
indstillinger 
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Figur 47: Fritekstsøgning i F2 Touch 

Klik på pilen ved siden af søgefeltet for at folde den avancerede søgning ud. 

I avanceret søgning er det muligt at søge ved hjælp af følgende metadata: 

 Titel 

 Part 

 Alle/læst/ulæst 

 Personligt flag / Enhedens flag. 

Titelfeltet søger på henholdsvis akt- og sagstitel. 

 

Figur 48: Avanceret søgning i F2 Touch 

Fold avanceret 
søgning ind/ud 

Aktvisning valgt 

Fritekstsøgefelt 

Aktvisning valgt 

Skift til cSearch 
(tilkøbsmodul) Ryd søgning 

Fold avanceret 
søgning ind/ud 
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Nyt design og nye funktioner i chat 

Chatfunktionen har fået flere muligheder 

og viser flere informationer. Det er 

muligt at se chatsamtalens titel. Det er 

også blevet mere overskueligt at se 

deltagere i chatsamtalen. 

Nye beskeder i en chat markeres med 

en prik over chatikonet  i 

aktvisningen. 

Klik på den enkelte chat for at åbne den. 

 

Figur 49: Oversigt over chats 

 

Alle chats 
på akten 
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Chatten tilbyder en række funktioner. 

I det nederste bånd er der følgende 

funktioner: 

 Skriv chatbesked 

 Tilføj deltagere til chat 

 Arkivér chat 

 Menu 

Klik på ikonet  for at se følgende 

funktioner: 

 Marker chat som ikke set. 

 Navngiv chat / Ret titel på chat 

 Slå notifikationer fra/til. 

 Slå "Slettes efter 30 dage" 

til/fra. 

 

Figur 50: Chat 

Vælg tidszone 

Det er muligt via konfiguration at indføre 

en opsætning, der gør det muligt for 

brugeren at vælge, om F2 Touch skal 

vise dato og klokkeslæt i serverens eller 

enhedens tidszone. Som standard 

bruges enhedens tidszone. Valg af 

tidszone sker under ”Indstillinger” i 

appen. Som standard bruges enhedens 

tidszone. 

Den valgte tidszone vises bl.a. i frister. 

Har brugeren valgt at vise enhedens 

tidszone, vil vedkommende se frister i 

sin lokale tid, hvis vedkommende for 

eksempel er udenlands. Det samme gør 

sig gældende, når der indtastes dato og 

klokkeslæt i for eksempel frister eller 

søgninger. Andre F2-brugere, der er i en 

anden tidszone, vil se dato og 

klokkeslæt i deres egen tidszone.  

 

 

Figur 51: Brugerindstillinger i F2 Touch 

Titel 

Menu 

Klik her for 
at se mere 

Tilføj 
deltagere 
til chat 

Se deltagere i 
chatten 

Arkivér  
akt 

Skriv 
chatbesked 

Klik her for 
at se akten 

Vælg  
tidszone 
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Dato og klokkeslæt, der bliver genereret på serveren, vil altid blive vist i serverens 

tidszone. Det kan for eksempel være omdannelse af Word-filer til PDF med videre. 

Muligheden for denne opsætning er en konfigurationsindstilling, som konfigureres i 

samarbejde med cBrain. 

Internet Explorer understøttes ikke 

Internet Explorer kan ikke længere bruges til at køre F2 Touch på PC og Mac. Der 

vises advarsel om understøttet enhed, hvis det forsøges at tilgå F2 Touch med en 

browser, der ikke er understøttet. Nyere browsere (Chrome, Firefox, Edge eller 

Safari) kan bruges i stedet. 

Log-in med Face ID 

F2 Touch til iOS understøtter Face ID på iPhone X (eller nyere). Dette gør det 

muligt at logge ind i F2 via ansigtsgenkendelse. 

Ændringer til dialogen ”Sagshjælp” 

I dialogen ”Sagshjælp” er der nu tre muligheder: 

 ”Spring over”. Sagshjælpen udføres ikke 

for den aktuelle akt. Sagshjælpen er 

fortsat slået til på akten, og dialogen 

dukker op igen, hvis det bliver aktuelt. 

 ”OK”. Sagshjælpen udføres for den 

aktuelle akt. 

 ”Spørg ikke igen for denne akt”. 

Sagshjælpen udføres ikke, og 

sagshjælpen slås fra på akten. 

 

Figur 52: Sagshjælp 
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Opret godkendelse i F2 Touch (tilkøbsmodul) 

Det er muligt via konfiguration at 

indføre mulighed for at oprette en 

godkendelse ud fra eksisterende 

skabeloner i F2 Touch. Hidtil har det 

kun været muligt at oprette en 

godkendelse på en eksisterende akt. 

Godkendelsen kan således oprettes 

uden aktdokument, hvis denne 

valgmulighed er konfigureret. 

Som standard er det ikke muligt at 

oprette nye godkendelser og redigere 

eksisterende godkendelser i F2 Touch. 

Dette konfigureres i samarbejde med 

cBrain. 

Tryk på  i en hvilken som helst 

liste. Vælg Opret godkendelse i 

menuen. 

 

Figur 53: Opret godkendelse i F2 Touch 

I dialogen ”Opret godkendelse” kan 

der vælges, om der skal oprettes et 

aktdokument. 

 

Figur 54: Vælg aktdokument til/fra 

 

  

Opret 
godkendelse 

Vælg, om der skal 

oprettes et 
aktdokument 
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