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Nyheder og ændringer i F2 6.2 

Kære F2-bruger 

Velkommen til version 6.2 af cBrain F2. Ny funktionalitet i 6.2 er et opdateringstillæg, 

der henvender sig til brugere af F2 Desktop og tilhørende tilkøbsmoduler.  

F2 version 6.2 byder blandt andet på følgende nye funktioner:  

F2 Desktop 

 Nyt velkomstbillede og ”Om F2”-vindue 

 Information om adgangsbegrænsning flere steder 

 Nye søgemuligheder 

 Slet sag 

 Nye opsætningsmuligheder 

F2 Aktindsigt, Avanceret 

 Statusindikator for dannelse af aktindsigt 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 Understøttelse af flere Digital Post-postkasser 

F2 Godkendelser 

 Godkendelsesbemærkninger er gjort mere synlige 

F2 Sagsskabeloner 

 Opret og rediger sagsskabeloner 

F2 Touch 

 Nyt design af en række funktioner i chats og noter 

 Tekstformatering i akt- og godkendelsesdokumenter 

 Redigér godkendelsesforløb 
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F2 Desktop  

Nyt velkomstbillede og ”Om F2”-vindue 

I F2 6.2 har en række vinduer fået nyt design. Det drejer sig om velkomstbilledet, 

loginvinduet, rollevælgervinduet, ”Sprog”-vinduet og ”Om F2”-vinduet. 

 

Figur 1: F2's velkomstbillede 

Desuden er der direkte adgang fra F2-menuen til en række funktioner, der tidligere lå i 

dropdown-menuen ”Hjælp” i ”Om F2”-vinduet. 

 

Figur 2: Menugruppen ”Om F2” 
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Højt hukommelsesforbrug 

Advarsel for højt hukommelsesforbrug bliver som standard ikke vist, da F2 nu kan 

udnytte endnu mere hukommelse. Det er muligt via konfiguration at vælge, at der skal 

vises en advarsel ved et valgt hukommelsesforbrug. Konfigurationen udføres i 

samarbejde med cBrain. 

Akter og kommunikation 

I forbindelse med arbejdet med akter og kommunikation i F2 er der indført en række 

forbedringer. 

Ændringer til chat 

Advarselsbesked når der chattes med sig selv 

Der vises en advarselsbesked i chatvinduet, hvis brugeren er den eneste deltager i en 

chatsamtale. 

 

Figur 3: Chatvinduets advarselsbesked 

Chatdeltagernes initialer vises som chatoverskrift 

Hvis en chat ikke er navngivet, vises deltagernes initialer som chattens overskrift. 

Deltagernes fulde navne kan ses ved at føre musen hen over initialerne. Er der kun to 

deltagere på chatten, vises modpartens navn som chattens overskrift. 

Listen af chatdeltagere er prioriteret efter seneste chatindlæg. Det vil sige, at den 

person, der senest har skrevet et indlæg, står forrest. 



 
   

Side 8 af 40 

 

Figur 4: Deltageres initialer og fulde navne i chatvindue 

Filstier i chattekst 

Der dannes nu et link, der kan klikkes på, hvis der er filstier i en chattekst. Det kan 

eksempelvis være nyttigt, hvis der i en chat er behov for at dele en fil, der ligger på et 

fællesdrev. 

 

Figur 5: Eksempel på filsti i chat 

Menupunktet ”Slet for alle” 

Menupunktet ”Slet for alle” kan tilgås fra båndet på akten af brugere, der har 

privilegiet ”Kan slette delte akter for alle”. Tryk på dropdown-pilen på menupunktet 

”Slet akt” for at tilgå ”Slet for alle”. 

 

Figur 6: Menupunktet ”Slet for alle” 

Deltageres  
initialer 

Deltageres  
fulde navne  
ved mouseover 
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Versionering 

I aktens oversigt over versioner på fanen ”Avanceret” vises nu oprettelsesdato og -

tidspunkt for de forskellige versioner. 

 

Figur 7: Versioner med oprettelsesdato 

Visning af dokumentområdet 

Når aktvinduet åbnes, har dokumentområdet som standard den senest valgte bredde 

for den pågældende aktvisningstype. Dette kan slås fra for hver enkelt aktvisningstype 

i dialogen "Opsætning". Læs mere i afsnittet Husk bredde af dokumentområdet.  

Bredden på dokumentområdet ændres ved at trække i det med musen. 

 

Figur 8: Aktens dokumentområde 

Adgang til akt fjernet for tidligere ansvarlige 

Brugere, der fjernes som ansvarlig eller supplerende sagsbehandler fra en akt, får nu 

også fjernet deres læseadgang til akten. Dette betyder, at når adgangen på akten er 

Aktens  
dokumentområde 

Træk her for at  
ændre bredden. 



 
   

Side 10 af 40 

sat til ”Involverede”, er det kun de aktuelt involverede, der har læseadgang til akten. 

Før denne ændring havde brugere, der tidligere havde været ansvarlig eller 

supplerende sagsbehandler på en akt, stadig læseadgang til akten, selvom de var 

fjernet fra akten. 

Information om adgangsbegrænsning flere steder 

Der er indført information om adgangsbegrænsning på akter flere steder. I 

sagshjælpen og i højrekliksmenuen og kolonnen ”Adgang” på aktlister markeres det nu 

også med en stjerne, om adgangen er begrænset. Holdes musen over 

spørgsmålstegnet i sagshjælpen, vises en hjælpetekst, der forklarer, hvad der påvirker 

adgangen til akten. 

 

Figur 9: Hjælpetekst til adgangsbegrænsning 

Adgang til enhed som standard ved e-mailimport 

Det er nu muligt at sætte e-mailimporten op til som standard at give importerede e-

mails adgangsniveauet ”Enhed”. Dette skal konfigureres i samarbejde med cBrain. 

Nye søgemuligheder 

Der er indført en række ændringer og forbedringer til søgemulighederne i F2 6.2. 

Brug f2p-links direkte i fritekstsøgefeltet 

Det er nu muligt at bruge f2p-links i fritekstsøgefeltet. F2p-links er links oprettet i F2, 

som leder direkte til enten en akt, sag eller dokument. Et f2p-link oprettes via 

menupunkterne ”Kopier link til akten”, ”Kopier link til sagen” eller ”Kopier link til 

dokument”. 

Et f2p-link kan sættes ind i 

fritekstsøgefeltet enten via 

højrekliksmenuen eller ved at bruge 

tastaturgenvejen Ctrl+V. Ved tryk på 

”Enter” åbnes den pågældende akt eller 

sag direkte. 

 
Figur 10: Eksempel på f2p-link 
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Nye dropdown-menuer for visse søgefelter 

Søgefeltet ”Oprettet af” i søgegruppen 

”Øvrige felter” har fået en dropdown-

menu, hvor der kan vælges mellem 

”Akten eller sagen oprettet af”, ”Akten 

oprettet af” eller ”Sagen oprettet af”. Det 

er nu også muligt at tilføje flere parter i 

søgefeltet på samme tid. 

 

Figur 11: Dropdown-menu for ”Oprettet af” 

Søgefeltet ”Oprettelsesdato” i 

søgegruppen ”Øvrige felter” har fået en 

dropdown-menu, hvor der kan vælges 

mellem ”Akten eller sagen oprettet”, 

”Akten oprettet” eller ”Sagen oprettet”. 

 

Figur 12: Dropdown-menu for ”Oprettet dato” 

Søgefeltet ”Ansvarlig enhed” under 

søgegruppen ”Ansvar” har fået en 

dropdown-menu, hvor der kan vælges 

mellem ”Akt-/sagens ansvarlige enhed”, 

”Aktens ansvarlige enhed” eller ”Sagens 

ansvarlige enhed”.  

Det er dermed muligt at søge efter sager, 

hvor den ansvarlige er enten en enhed 

eller en medarbejder i den enhed. Dette 

var tidligere kun muligt for akter.  

Gemte søgninger, der bruger søgefeltet 

”Ansvarlig enhed”, er uændrede – de 

søger kun efter aktens ansvarlige enhed. 

 

Figur 13: Dropdown-menu for ”Ansvarlig 

enhed” 

Udvidede muligheder i visse søgefelter 

Det er nu muligt at bruge ”Uoplyst” som søgeord i søgefelterne til ”Akt-/sagens 

supplerende enheder”, Akt-/sagens supplerende sagsbehandler” og ”Akt-/sagens 

parter”. Med dette kan der søges efter akter eller sager, der f.eks. ikke har en 

supplerende enhed. 

I visse søgefelter i avanceret søgning, f.eks. felter med en frist, kan der søges i et 

dato-interval, dvs. der kan vælges en start- og en slutdato. Hvis der ikke vælges en 

Bemærk: Da et f2p-link altid refererer til en bestemt akt, sag eller dokument, 

vil den pågældende akt/sag blive åbnet, uanset om resultatlisten viser akter, 

sager, dokumenter eller bestillinger. 



 
   

Side 12 af 40 

slutdato, søges der fra startdatoen og ubegrænset frem i tiden og ikke kun på 

startdatoen. 

Supplerende sagsbehandlere som kolonnemulighed 

Der er tilføjet en ny kolonne i resultatlisten for akter og sager: "Suppl. 

sagsbehandlere". Denne kolonne viser supplerende sagsbehandlere på en akt eller sag. 

Søgetips for tomme lister 

På lister, hvor der ikke automatisk foretages en søgning, vises nu hjælpeteksten ”Lav 

en søgning og få vist resultatet her”. Disse lister er for eksempel ”Arkivet” og ”Søg 

overalt”, der som udgangspunkt ikke viser nogen resultater, når der klikkes på dem. 

For alle lister gælder det nu, at når der foretages en søgning, som ikke finder nogen 

resultater, vises hjælpeteksten ”Din søgning gav ingen resultater”. 

Arbejde med sager 

I forbindelse med arbejdet med sager, er der indført en række ændringer og 

forbedringer i F2 6.2. 

Slet sag 

I F2 6.2 er det under visse omstændigheder muligt at slette sager. Kriterierne for, at 

en sag kan slettes, gennemgås i det følgende. Brugere skal enten tildeles privilegiet 

”Kan slette sager” eller rollen ”Kan slette alt på sager”. Sletning af sager med 

henholdsvis privilegium eller rolle gennemgås i de følgende afsnit. 

Når en sag slettes, slettes alle akter på sagen direkte. Akterne overføres IKKE til f.eks. 

”Mine slettede akter” først, men forsvinder fra F2.  

Det er muligt via F2 cPort Analyse at lave dataudtræk for slettede sager, deres 

tilknyttede akter samt den opgivne begrundelse for sletning. Dette dataudtræk kan 

sættes op i samarbejde med cBrain. 

Privilegiet ”Kan slette sager” 

Brugere med privilegiet ”Kan slette sager” vil kunne slette en sag, hvis følgende 

kriterier er opfyldt: 

 Brugeren har adgang til alle akter på sagen. 

 Ingen af sagens akter er i redigeringstilstand eller på anden måde låst. 

En sag kan slettes via båndet i sagsvinduet. Tryk på Slet i menugruppen ”Ret”, som 

vist nedenfor, for at starte processen.  
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Figur 14: Menupunktet ”Slet” i sagsvinduet 

F2 undersøger derefter, om alle sagens akter må slettes af den pågældende bruger. 

Hvis en eller flere akter ikke kan slettes, eksempelvis fordi en akt er i 

redigeringstilstand, kan sagen ikke slettes. Hvis alle akter på sagen kan slettes, 

fremkommer dialogen ”Begrundelse for sletning”. Her er det påkrævet, at brugeren 

indtaster grunden til, at sagen slettes. 

 

Figur 15: Dialogen ”Begrundelse for sletning” 

Når en begrundelse er indtastet, og der klikkes på Slet, vises dialogvinduet ”Generér 

rapport over sletning”.  

 

Figur 16: Dialogen ”Generér rapport over sletning” 

I dialogen kan brugeren vælge at danne en rapport med en liste over de slettede 

objekter, og det er muligt at lade F2 huske dette valg for kommende sletninger af 

sager. Valget kan til enhver tid ændres på fanen ”Sager” i dialogen ”Opsætning”, der 

findes på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet. 
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Figur 17: ”Slet sag-rapport” under ”Opsætning” 

Hvis brugeren vælger at danne en rapport, bliver denne lagt i brugerens indbakke.  

 

Figur 18: Eksempel på slet sag-rapport 

Rollen ”Kan slette alt på sager” 

Brugere, som får tildelt rollen ”Kan slette alt på sager” af en administrator, vil kunne 

slette en sag, uanset hvilken tilstand dens akter er i. Når en sag slettes med denne 

rolle, får brugeren vist et vindue med en liste over de fejlbeskeder, der ellers ville 

forhindre sletningen. Dermed har brugeren mulighed for at se konsekvenserne af en 

Bemærk: Slet sag-rapporten er skabelonbaseret og kan tilpasses den enkelte 

organisation. Muligheden for at danne en rapport kan desuden deaktiveres via 

konfiguration i samarbejde med cBrain. 
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sletning og eventuelt fortryde. Som med sletning via privilegiet ”Kan slette sager” skal 

brugeren give en begrundelse for sagens sletning. 

 

Figur 19: Overblik for slet sag 

Når sagen er slettet, lægges en rapport med sags- og aktinformationer for den 

pågældende sag i brugerens indbakke. 

Rapporten for en sag slettet via rollen ”Kan slette alt på sager” er identisk med den, 

som fremkommer ved sletning af en sag via privilegiet ”Kan slette sager”. 

Dialogen ”Relateret sag” har fået nyt design 

Dialogen ”Relateret sag”, hvor der kan oprettes nye relationer mellem sager, er blevet 

redesignet. Funktionerne i dialogen er ikke ændret. Den fremsøgte sags relation til den 

aktuelle sag fremgår af dropdown-menuen under ”Relation”. 

 

Figur 20: Dialogen "Relateret sag" 

Den fremsøgte 

sags relation til  
den aktuelle sag 
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Nye opsætningsmuligheder 

Den enkelte bruger har en række muligheder for selv at tilpasse, hvordan F2 vises. 

Dette kan sættes op i dialogen ”Opsætning” på fanen ”Indstillinger”. Nedenfor 

gennemgås de nye muligheder i F2 6.2. 

Husk bredde af dokumentområdet 

Når et aktvindue åbnes, har dokumentområdet som standard den seneste valgte 

bredde for hver enkelt aktvisningstype. Dette kan slås fra i dialogen "Opsætning" på 

fanen ”Aktvisning”, og medfører at dokumentområdet vises med en standardbredde. 

 

Figur 21: Fanen ”Aktvisning” i ”Opsætning” 

Fjern hakket ved 
hver enkelt 

aktvisningstype for 

ikke at huske 

bredden af 

dokumentområdet 
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Opsætning af rapport ved sletning af sag 

Brugere med enten privilegiet ”Kan slette sager” eller rollen ”Kan slette alt på sager” 

kan i deres personlige opsætning vælge, om der som standard skal dannes en slet sag-

rapport. På fanen ”Sager” i dialogen ”Opsætning” findes følgende valgmuligheder: 

 Spørg mig hver gang. 

 Dan aldrig en rapport. 

 Dan altid en rapport. 

 

Figur 22: Fanen ”Sager” på dialogen ”Opsætning” 

Det er muligt at konfigurere, at det ikke er muligt at danne en rapport over slettede 

sager. Er dette valgt, forsvinder denne indstilling fra dialogen ”Opsætning”. 

Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.  

Filtrering understøttes ikke for brugere med skærmlæser  

Søgning med filtrering understøttes ikke for brugere med skærmlæser. Brugere med 

skærmlæser skal vælge standardsøgning i den personlige opsætning for at undgå 

ekstra notifikationer ved søgning og filtrering. Standardsøgning betyder, at F2 ikke 

filtrerer søgeresultatet via fritekstsøgefeltet. 

Standardsøgning vælges i dialogen ”Opsætning” på fanen ”Generelt”. 

Vælg 
standardopførsel 

for slet sag-
rapport 
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Figur 23: Fanen ”Generelt” i ”Opsætning” 

Se uddrag af bemærkninger til godkendelse 

Uddrag af en bemærkninger på godkendelser vises som standard direkte i oversigten 

over godkendelsens trin. Der vises et uddrag af bemærkningen under navnet på den 

pågældende godkender. Hele bemærkningen kan ses ved at klikke på Læs mere. Læs 

mere om uddrag af bemærkninger i afsnittet Godkendelsesbemærkninger er gjort 

mere synlige. 

Visning af uddrag af bemærkninger slås fra i dialogen "Opsætning" på fanen ”Akter”. 

Vælg standardsøgning 

for brugere med 
skærmlæser. 
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Figur 24: Fanen ”Akter” i "Opsætning" 

Administrator 

For administratorer er der indført en række ændringer og forbedringer i F2 6.2. 

Ændringer til privilegier 

Brugere med privilegiet ”Administrator læseadgang til alle akter” kan fremsøge alle 

akter i den myndighed, hvor brugeren er tilknyttet, dog ikke andre brugeres akter i 

”Mine private akter”. Det er nu muligt at slå læseadgang til alle akter til og fra, hvis 

brugeren ønsker at foretage søgninger med eller uden læseadgang til alle akter. 

Læseadgang til alle akter er som standard 

slået fra. Adgangen kan slås til for den 

enkelte bruger via menupunktet på 

administratorfanen i gruppen ”Diverse”. 

 

Figur 25: Menupunktet "Læseadgang til alle 

akter" 

Teknisk administrators privilegier 

Den indbyggede rolletype ”Teknisk administrator” har nu som udgangspunkt følgende 

privilegier:  

 Resultatliste-administrator, der giver ret til at rette i globale 

kolonneindstillinger. 

 Søgningsadministrator, der giver ret til at oprette gemte søgninger for enheder. 

Fjern hak for ikke 

at vise uddrag af 

bemærkninger på 

godkendelser 
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Listeindstillinger som brugerindstilling 

Det er muligt at oprette en brugerindstilling af typen "Listeindstillinger". Dermed kan 

visning af preview og andre liste-specifikke indstillinger tildeles enkelte brugere eller 

rolletyper. Dette gøres af en bruger med privilegiet ”Indstillingsadministrator" i vinduet 

"Brugerindstillinger", som findes på fanen ”Indstillinger”. 

 

Figur 26: Ny brugerindstilling 

En ny brugerindstilling af typen ”Listeindstillinger” oprettes og føjes til listen over 

brugerindstillinger ved at angive følgende: 

 Navn på den nye brugerindstilling. 

 Navn på den bruger, hvis listeindstilling der tages udgangspunkt i. 

 Vælg type. 

 Sæt hak i feltet ”Synlig for brugerne”, så brugere kan hente opsætningen. 

Klik herefter på Næste. Dialogen ”Vælg listeindstillinger” vises. 
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I dialogen vælges, hvilke lister, mapper mv. 

der skal indgå i den nye listeindstilling. 

Indstillingerne for de valgte lister vil blive 

medtaget i den gemte listeindstilling. 

For hver valgt liste gemmes følgende 

indstillinger: 

 Preview, som afgør, hvor previewet vises, 

og om det er skjult. 

 Hvorvidt visningstilstanden er sat til 

akter, sager, dokumenter eller 

bestillinger. 

 Placering af sagsliste. 

 Avanceret søgning, hvorvidt det er slået 

til eller ej.  

Kun de listeindstillinger, der er gemt af den 

bruger, hvis brugeropsætning der tages 

udgangspunkt i, vil være synlige. 

 

Figur 27: Dialogen ”Vælg 

listeindstillinger” 

Der afsluttes med klik på OK. Listeindstillingerne lægger sig i listen over tilgængelige 

brugerindstillinger, som brugere selv kan hente, eller som administrator kan tildele 

udvalgte brugere og rolletyper.  

Notifikation ved ændring af brugerindstillinger 

Brugere der anvender, opdaterer eller 

tildeler brugerindstillinger får nu en 

Windows-notifikation i stedet for en 

besked i dialogen ”Brugerindstillinger”. 

 

Figur 28: Windows-notifikation 

Sortering af værdilister 

Det er muligt at sortere værdilisteelementer alfabetisk på hvert niveau i dialogen 

"Administration af værdilister". Der højreklikkes på den liste, der skal sorteres. I 

højrekliksmenuen vælges Sortér. F2 sorterer nu den pågældende liste alfabetisk. Det 

er kun værdierne under det valgte niveau, der sorteres. Eventuelle underliggende 

værdier sorteres ikke. 
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Figur 29: Administration af værdilister 

Eksterne e-mails uden suffiks 

Som standard kan administrator indstille, at alle udgående e-mails fra en myndighed 

indeholder akt-id og/eller sagsnummer i emnefeltet. Det er nu muligt via konfiguration 

at fjerne denne mulighed for administratorer og vælge, at F2 ikke skal sætte suffiks i 

udgående e-mails. Er dette slået fra, vil svar og efterfølgende korrespondance stadig 

blive forbundet til den sendte e-mail i F2.  

Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. 

 

  

Højrekliksmenu 

Værdier under 

det valgte 

niveau kan 
sorteres. 

Bemærk: Kommunikeres der med andre ældre F2-systemer, vil det først være 

muligt at forbinde e-mails, når det andet system er opgraderet til 6.2. 
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F2 Aktindsigt, Avanceret 

Statusindikator for dannelse af aktindsigt 

Når der dannes en PDF af en aktindsigt, vises fremdriften på opgaven som en 

statusindikator nederst i højre hjørne af aktindsigtsvinduet. 

 

Figur 30: Statusindikator 
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F2 Bestilling 

Flere informationer om godkendt bestilling 

Det er nu via en konfiguration muligt at få vist på en bestilling, når godkendelsen på 

en svarakt til bestillingen bliver godkendt. Det bliver vist ved, at der tilføjes en linje på 

bestillingen, og bestillingens status sættes til ”Udført”.  

 

Figur 31: Godkendelse af svarakt vises i bestillingens historik 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

  

Ikon for ”Udført”-status Svaraktens godkendelse er godkendt 
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F2 Digital Post (e-Boks) 

Understøttelse af flere Digital Post-postkasser 

Der er indført en konfigurationsindstilling, der gør det muligt at understøtte flere 

Digital Post-postkasser, så indkommende digital post kan fordeles til valgte enheder 

eller brugeres indbakker. 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 
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F2 Godkendelser 

Godkendelsesbemærkninger er gjort mere synlige 

Uddrag af en bemærkninger på godkendelser vises nu som standard direkte i 

oversigten over godkendelsens trin. Der vises et uddrag af bemærkningen under 

navnet på den pågældende godkender. Hele bemærkningen kan ses ved at klikke på 

Læs mere. 

Bemærkning fra kopi-orienteret bruger er nu også synlig i godkendelsesoversigten.  

Knappen ”Kopier bemærkning” er også tilføjet. 

 

Figur 32: Uddrag samt den fulde bemærkning 

Visning af uddrag af bemærkninger slås fra i dialogen "Opsætning". Læs mere i 

afsnittet Se uddrag af bemærkninger til godkendelse. 

Advarsel ved redigering af akt med igangværende godkendelse 

Det er muligt via konfiguration at indføre en advarsel, hvis en bruger forsøger at 

redigere en akt med en igangværende godkendelse. Advarslen vises, hvis brugeren 

ikke selv er godkender på det aktuelle trin. 

Uddrag af bemærkning 

Hele bemærkningen vises 
ved klik på ”Læs mere” 

”Læs mere” 

”Kopier bemærkning” 
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Figur 33: Advarsel ved redigering af igangværende godkendelse 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 
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F2 Manager 

Ændringer til push-notifikationer 

Push-notifikationer vises med en titel. Endvidere inkluderes akttitlen i notifikationer om 

chats og noter. 

 

Figur 34: Push-notifikationer på F2 Manager 

Behold chatorienterede godkendelser 

F2 Manager fjerner som standard godkendelser, der er blevet chattet, efter at de er 

blevet endeligt godkendt. Det er muligt at konfigurere, at chatorienterede 

godkendelser bliver liggende på iPad’en, selvom de er endelig godkendt. Benyttes 

denne konfiguration, vil godkendelser blive liggende på iPad’en i et begrænset antal 

dage, som udgangspunkt syv dage. 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain.  
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F2 Sagsskabeloner 

F2 Sagsskabeloner er med til at kvalitetssikre sagsoprettelse ved at understøtte 

brugeren i at opmærke sager korrekt. 

Ved oprettelse af en ny sag er det muligt at vælge en sagsskabelon, som medfører at 

specifikke sagsfelter, som f.eks. journalplan, emneord og adgangsbegrænsning kan 

være præ-udfyldte, obligatoriske, valgfrie eller ikke-redigerbare for brugeren.  

Opret og rediger sagsskabeloner 

I F2 6.2 er det muligt at oprette og vedligeholde sagsskabeloner direkte i F2. 

 

Figur 35: Dialogen ”Ny sag” 

Det er muligt for brugere med privilegiet 

”Kan oprette sagsskabeloner” at oprette 

og redigere sagsskabeloner og tilhørende 

installationsreferencer.  

Brugere med dette privilegium har adgang 

til menupunktet ”Sagsskabeloner” fra 

menugruppen ”Skabeloner” på fanen 

”Indstillinger” i hovedvinduet. 

 
Figur 36: Menugruppen ”Skabeloner” 

I vinduet ”Sagsskabeloner” er det muligt at oprette, redigere og slette sagsskabeloner 

og importere eller eksportere dem til og fra F2. Vinduet giver et overblik over allerede 

oprettede sagsskabeloner, som kan sorteres efter kolonner. Under hver kolonne er der 

et søgefelt, som kan bruges til at søge efter en specifik sagsskabelon. 

Dropdown-menu  
for sagsskabeloner 

Vælg sagsskabelon 
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Figur 37: Vinduet ”Sagsskabeloner” 

  

Kolonner 
Søgefelt 
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F2 Tilgængelighed 

Der er indført en række forbedringer i F2 6.2 forhold til tilgængelighed. Det drejer sig 

især om forbedringer i forbindelse med brug af skærmlæser og mulighederne for høj 

kontrast. 

Derudover er der indført følgende ændringer. 

Tilgængelighedsnotifikationer 

Tilgængelighedsnotifikationer i F2 foregår udelukkende via Windows-notifikationer, da 

disse giver mulighed for bedre tilgængelighed i F2. 

Tilgængelighed for systembeskeder 

Tilgængeligheden er forbedret for systembeskeder fra administratorer. Det er muligt at 

trykke ”F12” til at få fokus i systembeskedens brødtekst. Herefter kan der ved hjælp af 

tabulatortasten rykkes videre til tjekboksen ”Vis ikke igen” og knappen ”Luk”. 

Filtrering understøttes ikke for brugere med skærmlæser 

Søgning med filtrering understøttes ikke for brugere med skærmlæser. Brugere med 

skærmlæser skal vælge standardsøgning i den personlige opsætning for at undgå 

ekstra notifikationer ved søgning og filtrering. Standardsøgning betyder, at F2 ikke 

filtrerer søgeresultatet via fritekstsøgefeltet. 
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F2 Touch 

Nyt design af en række funktioner i chats og noter 

I F2 Touch har en række elementer til chats og noter fået et nyt design, så de matcher 

F2 Desktop. 

Deltagerfanen på chats og noter viser deltagernes billeder, set-markering af det 

seneste chatindlæg samt deltagernes onlinestatus og ”ikke til stede”-indstilling. 

 

Figur 38: Deltagerfanen på chats og noter 

Yderligere gives der nu en advarsel, hvis en bruger skriver i en chatsamtale, hvor der 

ikke er andre deltagere tilføjet. 

 

Set-markering 
Onlinestatus 

”Ikke til stede” 

Advarsel 
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Figur 39: Advarsel når en bruger chatter til sig selv 

I oversigten over chats og noter på en akt er det nu muligt at se, hvem der har sendt 

det seneste indlæg. Derudover vises deltagernes initialer som titel, hvis chatsamtalen 

eller noten ikke er navngivet. 

 

Figur 40: Chatoversigt 

Tekstformatering i akt- og godkendelsesdokumenter 

Der er indført mulighed for at formatere teksten, når der redigeres i akt- og 

godkendelsesdokumenter. Det er blandt andet muligt at vælge tekstens størrelse, 

skrifttype eller farve. Der kan også indsættes punktopstilling eller hyperlinks. 

 

Figur 41: Tekstformatering i aktdokument 

Brugeren, der har 

skrevet det senest 
chatindlæg 

Vælg oversigt 
over chats 

Nye formateringsmuligheder 
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Dokumenter åbnes i PDF-preview i browser 

Tilgås F2 Touch via en desktop-browser (Chrome, Safari, Firefox og Edge), åbnes 

vedhæftede dokumenter nu i et PDF-preview, såfremt filen er i et format der kan vises 

som PDF. Previewet åbner, når der klikkes på et dokument i dokumentlisten på akten, 

og brugeren kan fra previewet vælge at gemme dokumentet på computeren i original- 

eller PDF-version. 

 

Figur 42: Dokument i PDF-previewvindue 

  

Gem originalversion Gem PDF-version 
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Information om adgangsbegrænsning 

Hvis en akt er underlagt adgangsbegrænsning i felterne ”Adgang begrænset til” eller 

”Sagsadgang begrænses til”, vises en stjerne ”*” i feltet "Adgang" på akten. 

 

Figur 43: Information om adgangsbegrænsning 

  

Information om 
adgangsbegrænsning 
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Ændringer til push-notifikationer 

Push-notifikationer vises med en titel. Endvidere inkluderes akttitlen i notifikationer om 

chats og noter. 

 

Figur 44: Information om adgangsbegrænsning 

Redigér godkendelsesforløb 

I F2 Touch er der tilføjet yderligere muligheder for at redigere i et godkendelsesforløb. 

Brugeren kan tilføje nye trin og redigere i metadatafelter på trin, hvor godkendelsen 

endnu ikke er været. 

I den simple godkendelsesredigering kan der tilføjes nye trin og brugeren kan ændre 

og tilføje godkendere og kopi-modtagere til eksisterende trin. 
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Figur 45: Redigér godkendelse - simpel 

Trykkes på Vis avanceret, udfoldes de avancerede redigeringsmuligheder, hvor der 

kan redigeres i metadatafelterne ”Underret godkendere”, ”Begrænset synlighed” og 

”Giv godkendere skriveadgang til sagen”. 

 

Figur 46: Redigér godkendelse – avanceret 

Tilføj trin før ”Trin 1” 

Tilføj trin efter ”Trin 1” 

Vis avancerede 
redigeringsmuligheder 

Redigér i metadatafelter 

Skjul avancerede 
redigeringsmuligheder 
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Tekniske ændringer 

Windows Phone understøttes ikke længere. 
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