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Nyheder og ændringer i F2 
5.0.0.64522 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillæg nr. 5.0.0.64522 af cBrain F2. 

Med opdatering 5.0.0.64522 har vi, ud over rettelser af uhensigtsmæssigheder, 

forbedret F2 via en række funktionelle udvidelser og optimeringer. Der kan være 

tale om både generelle F2 Desktop funktionalitet og funktionalitet i et eller flere 

tillægsmoduler:  

 F2 Desktop:  

o Nye menupunkter: Afslut og genåbn akt og sag.  

o Ret/Gem/Fortryd på Avanceret-fanen i aktvinduet. 

o Nyt ikon for Arkivet og søgninger i Arkivet. 

o Ensartede tastaturgenveje i akt- og sagsvinduet. 

F2 Desktop 

Nye menupunkter: Afslut og genåbn akt og sag 

For at gøre det lettere at afslutte og genåbne akter og sager, er der indført et 

menupunkt til hhv. ”Afslut akt” og ”Afslut sag” på båndet i akt- og sagsvinduet. 

Dvs. akter og sager kan afsluttes og genåbnes med et enkelt klik på båndet i hhv. 

akt- og sagsvinduet.  

Klikkes der på ”Afslut akt” eller ”Afslut sag” skifter menupunkterne automatisk til 

hhv. ”Genåbn Akt” og ”Genåbn Sag”. 

 

Det betyder, at statusfeltet i hhv. akt- og sagsvinduet fremover udelukkende viser, 

hvilken tilstand akten eller sagen er i.  

Skal aktens eller sagens status ændres direkte i sags- eller aktvinduet, anvendes 

de nyoprettede menupunkter.  

Godt at vide 

Menupunkterne ”Afslut akt” og ”Genåbn akt” ligger i båndet på fanen ”Akt” i 

aktvinduet. 

Menupunkterne ”Afslut sag” og ”Genåbn sag” ligger i båndet på fanen ”Sag” i 

sagsvinduet. 

Afslut akt 

 

 

Genåbn akt 

 

Afslut sag 

 

 

Genåbn sag 
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Ret/Gem/Fortryd på Avanceret-fanen i aktvinduet 

Der er tilføjet menupunkterne ”Ret”, ”Fortryd” og ”Slet” i aktvinduets bånd på fanen 

”Avanceret”.  

Menupunkterne gør det muligt at sætte en akt i redigeringstilstand, fortryde 

ændringer samt gemme en akt på fanen ”Avanceret” uden først at skulle gå tilbage 

til fanen ”Akt” i aktvinduet.  

”Ret”, ”Fortryd” og ”Slet” på fanen 

”Avanceret” 

 

Godt at vide 

Menupunkterne ”Ret”, ”Fortryd” og ”Slet” findes nu både på fanen ”Akt” og 

”Avanceret” i aktvinduet. 

Nyt ikon for Arkivet og søgninger i Arkivet 

Arkivet og søgninger i Arkivet har fået nyt ikon. Fremover vises Arkivet og 

søgninger i Arkivet med et arkiv-ikon.   

Arkiv-ikonet erstatter dermed det tidligere forstørrelsesglas-ikon.  

Gammelt Arkiv-ikon 
 

Nyt Arkiv-ikon 

 

Ensartede tastaturgenveje i akt- og sagsvinduet 

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

tastaturgenvejene for ”Ret” og ”Gem” nu ensartede i akt- og sagsvinduet.  

Sæt akt i redigeringstilstand i akt- og 

sagsvinduet 

CTRL-E 

 

Gem ændringer i akt- og sagsvinduet CTRL-S 

 


