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Nyheder og ændringer i F2 
5.0.1.2109 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.0.1.2109 til cBrain F2. 

Vi har i denne opdatering udvidet, forbedret og ændret mulighederne i F2 på 

følgende områder:  

 F2 Desktop:  

o Slå single sign-on fra i brugeropsætning.  

o Den tidligere knap til ”Genåbn sag” er erstattet af menupunktet 

”Afslut sag”/”Genåbn sag”. 

o Kopier e-mailadresser fra Excel til F2.  

o Dokumentfane ved ”Vis dokumenter” i F2s hovedvindue er fjernet.  

o Nyt ikon til usete påtegninger.  

o Preview af påtegninger i F2s hovedvindue. 

o Tastaturgenvej til oprettelse af dokumenter uden sagshjælp. 

o Nyt dokument og ny forelæggelse har byttet plads i højrekliksmenu. 

 Ekstern bestilling (tilkøbsmodul) 

o Bestillingsakt markeres som ulæst i bestillingsmodtagers og  

-udførerens indbakke, når bestillingsfrist ændres.  

 F2 Godkendelser (tilkøbsmodul) 

o Ændring af ikon ved genoptagelse.  

o Vælg godkendelsesfrist som kolonne. 
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F2 Desktop 

Slå single sign-on fra i brugeropsætning 

Der er indført mulighed for at slå single sign-on fra, så der skal indtastes 

adgangskode for at starte F2.  

Single sign-on slås fra ved at klikke på Opsætning på fanen ”Indstillinger” i F2s 

hovedvindue. I dialogen der åbner, klikkes der på fanen ”Bruger”, herefter fjernes 

hakket i feltet ”Brug single sign-on”.  

Der afsluttes med klik på OK. 

 

Figur 1: Slå single sign-on fra i brugeropsætning 

 

 

 

Figur 2: Vælg single sign-on ved login 

 

Bemærk: Selvom der ikke er sat hak i feltet ”Brug single sign-on”, er det stadig 

muligt at vælge single sign-on ved login. Det sker bare ikke automatisk som vist 

nedenfor. Med single sign-on bruges sit Windows-login til at logge på F2. 

 

 

Fjern hak 

for at slå 
single sign-
on fra 

Vælg Single Sign 

On ved login. 
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Den tidligere knap til ”Genåbn sag” er erstattet af menupunktet ”Afslut 

sag”/”Genåbn sag” 

Den tidligere knap til at genåbne sager er blevet fjernet og erstattet af 

menupunktet ”Afslut sag”/”Genåbn sag”. 

Version 5.0.0.64522 Version 5.0.1.2109 

 

  

Afslut 

sag 
 

Genåbn 

sag 

 

 

Kopier e-mailadresser fra Excel til F2  

Det er nu muligt at kopiere og indsætte e-mailadresser fra kolonner og rækker i et 

Excel-ark til f.eks. Til-feltet på en mail-akt i F2.  

 

    

 

Figur 3: Kopier data fra Excel-ark direkte ind i F2 

Dokumentfane ved ”Vis dokumenter” i F2s hovedvindue er fjernet 

Fanen ”Dokumenter” og de dertilhørende menupunkter som fremkom, når der i 

resultatvinduet var valgt ”Vis dokumenter” er nu fjernet i F2s hovedvindue.  



 

Side 5 af 8 

 

 

Figur 4: Dokumentfane er fjernet 
 

Nyt ikon til usete påtegninger  

Usete påtegninger visualiseres nu via en blå uset-markering på 

påtegningsikonet i F2s hovedvindue.   

 

Preview af påtegninger i F2s hovedvindue 

Det er muligt at se påtegninger i previewet i F2s hovedvindue som vist nedenfor.  

 

Figur 5: Preview af påtegning i hovedvindue 

Derudover har usete påtegninger fået højeste visningsprioritet, så usete 

påtegninger vises i hovedvinduet før usete noter og chats.  

Tastaturgenvej til oprettelse af dokumenter uden sagshjælp 

Dokumenter kan nu oprettes uden sagshjælp vha. tastaturgenvejen Ctrl + skift + D 

Nyt dokument og ny forelæggelse har byttet plads i højrekliksmenu  

For at strømline og gøre brugen af højrekliksmuligheder og menupunkter i 

hovedvinduets bånd mere intuitivt, har ”Nyt dokument” og ”Ny forelæggelse” byttet 

plads i højrekliksmenuen i F2s hovedvindue ved visning af akter.  

Dokumentfane 

Preview af påtegning Uset påtegning 
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Det betyder, at rækkefølgen under ”Ny” er tilsvarende rækkefølgen i hovedvinduets 

bånd som vist nedenfor.  

Funktioner i højrekliksmenu Funktioner i hovedvinduets bånd 

 

 

Figur 6: Ens rækkefølge i højrekliksmenu og hovedvinduets bånd 

Ekstern bestilling (tilkøbsmodul) 

Bestillingsakt markeres som ulæst i bestillingsmodtagers og –udførerens 

indbakke, når bestillingsfrist ændres.  

Det er muligt at ændre bestillingsfrist på en bestilling, efter at bestillingen er blevet 

accepteret af bestillingsmodtager. Bestillingsfristen kan kun ændres af 

bestillingsopretter.  

Skal bestillingsfristen ændres, klikker bestillingsopretter på Ny frist yderst i 

venstre side af bestillingsvinduet som vist nedenfor.  

 

Figur 7: Angiv ny bestillingsfrist 

Nedenstående dialog åbner. Bestillingsopretter klikker på Ja, og herefter ændrer 

bestillingsopretter bestillingsfristen. Der klikkes på Gem, og bestillingsvinduet 

lukkes.  

Ændr bestillingsfrist 
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Figur 8: Ændr bestillingsfrist 

Ændrer bestillingsopretter bestillingsfristen, notificeres bestillingsmodtager og  

-udfører i deres indbakke i F2. Bestillingsakten lægges således i bestillingsmodtager 

og –udførerens indbakke, markeres som ulæst og ved mouse-over på ikonet

fremgår det, at bestillingens frist er ændret. Se skærmbilledet nedenfor.  

 

Figur 9: Bestillingsmodtager og -udfører notificeres i deres indbakke 

Derudover fremgår det på selve bestillingen, at der er sket ændringer. Der noteres 

hvem og hvornår, der er foretaget ændringer på bestillingen.  

 

Figur 10: Evt. ændringer vises i bestillingshistorikken 

F2 Godkendelser 

Ændring af ikon ved genoptagelse 

Ikonet for en returneret godkendelse, der er rettet og genoptaget er ændret. Den 

lille pil på ikonet er fjernet.  

Notifikation på bestilling Tool-tip ved mouse-over 

Evt. ændringer vises i 

bestillingshistorikken  
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Gammelt ikon ved returneret og 

genoptaget godkendelse  
 

Nyt ikon ved returneret og genoptaget 

godkendelse 
 

Godkendelsesikonet for en returneret og genoptaget godkendelse er nu det samme, 

som da godkendelsen oprindeligt blev startet, da situationen reelt er den samme 

igen (godkendelsen er genstartet). 

Vælg godkendelsesfrist som kolonne  

Det er muligt at vælge godkendelsesfrist som kolonne i F2s hovedvindue ved 

visning af akter. Dette skal lette styring af godkendelsesprocessen, da der nu også 

kan sorteres efter tidsfrister på godkendelser.  

  

Figur 11: Kolonnen: Godkendelsesfrist 

 

Kolonnen 
”Godkendelsesfrist” 


