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Nyheder og ændringer i F2 
5.1.0.5142 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.1.0.5142 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 Adgangsbegrænsning på parter (Nyt tilkøbsmodul) 

o Det er muligt at sætte adgangsbegrænsning på eksterne parter i F2s 

partsregister, så kun specifikke enheder kan fremsøge og se disse 

parter. 

 F2 Desktops tilgængelighed for brugere med et synshandicap er øget  

o F2 Desktops tilgængelighed er blevet optimeret, så brugere med et 

synshandicap lettere kan betjene F2 vha. en skærmlæser.  

 F2 Desktop 

o Indførsel af Calibri som standardskrifttype og enkelt linjeafstand i 

aktdokumentet (aktens skriverude).  

o PDF-generatoren understøtter nu LibreOffice 5.  

o Bedre previewvisning af chats, noter, påtegninger og bestillinger i 

hoved-, akt- og sagsvinduet. 

o Indførsel af tool-tips på chats og noter i previewvisningen i hoved-, 

akt- og sagsvinduet. 

o Automatisk visning af sagsnummer i sagsvælgeren.  

o Tilføj akter til sagsmapper vha. højrekliksmenuen i sagsvinduet. 

o Visning af antal resultater i hver undergruppering i hoved-, akt- og 

sagsvinduet, herunder også antallet af ulæste resultater. 

 F2 Touch  

o Højere grænse for upload af filstørrelser i F2 Touch. 

o Bedre ydeevne ved baggrundssynkronisering.  

o Opsæt ”Ikke til stede” og ”På vegne af” i F2 Touch. 

o Ved tildeling af supplerende sagsbehandler i F2 Touch gives der nu 

samme skriverettigheder som i F2 Desktop. 

o Layoutmæssige ændringer i dialogen ”Log ud” i F2 Touch. 

o Arkiver akt fra chatvinduet i F2 Touch.  
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Adgangsbegrænsning på parter (nyt tilkøbsmodul) 

Med tilkøbsmodulet F2 Adgangsbegrænsning på parter er der indført mulighed for 

at sætte adgangsbegrænsning på eksterne parter i F2s partsregister, så udvalgte 

parter kun kan fremsøges og anvendes af den enhed, som har sat 

adgangsbegrænsningen.  

På den måde kan kontorer i en organisation, der har parter, som ikke skal være 

synlige for hele organisationen begrænse adgangen til disse parter. Det er dermed 

kun medarbejdere, der er logget ind i F2 med en jobrolle i enheden, der kan se og 

anvende parterne. Dvs. andre brugere kan ikke sætte parter med en 

adgangsbegrænsning på som parter på akter og/eller sager, ligesom de heller ikke 

kan fremsøge dem vha. partsregistret.    

Anvendes en part med en adgangsbegrænsning på en akt og/eller sag, kan andre 

brugere se parten, hvis de har adgang til akten og/eller sagen. Men ved højreklik 

på parten kan de ikke se egenskaber for parten (registerudgaven).  

Forudsætningen for at sætte en adgangsbegrænsning på parter er, at en bruger har 

privilegiet ”Partsredaktør” og er tilknyttet til den enhed, som parten med 

adgangsbegrænsningen skal tilknyttes til. Privilegiet anvendes også til at oprette 

nye parter i F2s partsregister.  

Der kan også laves adgangsbegrænsning på interne parter. Hvordan en intern part 

gøres til en part med en adgangsbegrænsning beskrives i afsnittet Sæt 

adgangsbegrænsning på interne parter. 

Sæt adgangsbegrænsning på eksterne parter 

En bruger med privilegiet ”Partsredaktør” opretter en ny ekstern part med 

adgangsbegrænsning under topknuden ”Ekstern part” i partsregistret ved at 

højreklikke på ”Ekstern part” og herefter klikke på Opret part.  

 

Figur 1: Opret part 

En dialog åbner, og partens oplysninger angives, herunder navn, efternavn og e-

mailadresse. Under feltet ”Adgangsbegrænsning på part” sættes der hak i feltet 

”Adgang begrænset”, og brugerens enhed sættes automatisk ind i feltet ”Enhed”, 

som vist i figuren nedenfor.  

 

Bemærk: Det er ikke muligt at sætte en anden enhed på end den, som 

partopretteren er logget ind i.  
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Figur 2: Egenskaber for parten Tilde Jensen 

Der afsluttes med klik på OK. Parten er dermed oprettet og som vist i eksemplet 

ovenfor tilknyttet til den specifikke enhed. Dvs. parten Tilde Jensen kan kun 

fremsøges og anvendes af brugere, der har en jobrolle i HR og aktuelt er logget ind 

i enheden.  

Tilføjer en bruger fra HR Tilde Jensen som en part på en akt og/eller sag, gør F2 

brugeren opmærksom på, at der er en adgangsbegrænsning på Tilde Jensen ved i 

drop down-menuen i partsfeltet at skrive ”BGR” foran Tilde Jensen, som vist i 

figuren nedenfor.  

F2 hjælper således brugeren med at vælge den rigtige part, hvis Tilde Jensen fx er 

oprettet med og uden adgangsbegrænsning i partsregistret.  

Sæt 

adgangsbegrænsning 

på part 
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Figur 3: F2 viser adgangsbegrænsning på part 

”BGR” forsvinder fra parten, så snart den sættes på akten og/eller sagen.  

Gem eksterne parter 

Som bekendt er det også muligt at oprette eksterne parter, når en e-mail modtages 

og/eller sendes til en ekstern part, som F2 ikke kender (dvs. parten er endnu ikke 

oprettet i F2s partsregister). I så fald åbner dialogen ”Gem eksterne parter”, som 

vist nedenfor.  

 

Figur 4: Dialogen "Gem eksterne parter" 

Ved klik på Vælg placering for markerede parter åbner F2s partsregister, og der 

udpeges, hvor parten skal placeres.  

Skal parten placeres i en underliggende knude under topknuden ”Ekstern part”, 

klikkes der på den pågældende knude, som vist i eksemplet nedenfor.  

Hvis den underliggende knude er adgangsbegrænset, nedarves 

adgangsbegrænsningen automatisk til de underliggende parter. Dvs. at der er sat 

hak i feltet ”Adgang begrænset” i knudens egenskaber (som tilfældet med 

eksemplet Tilde Jensen).  

Et hak i feltet ”Vis kun parter med begrænset adgang” og kolonnen ”Adgang 

begrænset til enhed” viser de parter, der er adgangsbegrænset og hvilken enhed, 

de hører til, som vist ovenfor.  

Der er 

adgangs-
begrænsning 

på parten 

Tilde Jensen 

Vælg 

placering for 
markerede 
akter 
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Figur 5: Udpeg placering i partsregister 

Der klikkes på OK for at placere parten det ønskede sted i partsregistret.  

 

Sæt adgangsbegrænsning på interne parter 

I modsætning til eksterne parter er interne parter (dvs. medarbejdere) oftest 

allerede oprettet i F2, når en adgangsbegrænsning skal sættes på parten. 

En intern part er oprettet med dennes arbejdsrelaterede e-mailadresse og er synlig 

for hele organisationen, så andre medarbejdere kan kommunikere og samarbejde 

med parten i F2. Sættes der en adgangsbegrænsning på en intern part, er denne 

ikke længere søgbar for andre end den enhed adgangsbegrænsningen er sat til. 

Skal der sættes en adgangsbegrænsning på en intern part, skal parten også 

oprettes i F2s partsregister (eksterne parter) og med angivelse af en anden e-

mailadresse (partens private e-mailadresse). Det skyldes, at den samme interne og 

eksterne part ikke kan have samme e-mailadresse.  

Når parten oprettes som ekstern part, sættes der under feltet 

”Adgangsbegrænsning på part” hak i feltet ”Adgang begrænset” i dialogen for 

partens egenskaber. Parten er dermed begrænset til partopretterens enhed.  

Det er ikke muligt at sætte en anden enhed på end den, som partopretteren er 

logget ind i.  

Der afsluttes med klik på OK. Parten er dermed oprettet og tilknyttet til den 

specifikke enhed.  

 

  

  

Bemærk: Hvis en part ikke skal tilknyttes til en underliggende knude med 

adgangsbegrænsning, kan parten først tildeles en adgangsbegrænsning efter, at 

akten er gemt/sendt. Herefter sættes adgangsbegrænsningen manuelt, som 
beskrevet ovenfor. 

Topknuden 

”Ekstern part” 

Underliggende knude  

Kolonnen ”Adgang 

begrænset til enhed” 

Vis kun parter med 
begrænset adgang 
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F2 Desktops tilgængelighed for brugere med et 
synshandicap er øget  

F2 Desktops tilgængelighed er blevet udvidet og forbedret, så brugere med et 

synshandicap lettere kan betjene F2 vha. en skærmlæser. Det er således muligt at 

få følgende information læst op af en skærmlæser. 

Derudover er der indført en 

værktøjslinje, der anvendes til 

at oprette genveje til oftest 

benyttede handlinger fx ”Ny 

akt”, ”Ny e-mail”, ”Tilføj chat” 

etc. Det sikrer en nem og hurtig 

adgang til udvalgte funktioner.  

Der kan oprettes genveje i 

hoved-, akt- og sagsvinduet. 

 

 

Figur 6: Værktøjslinjen "Hurtig adgang" 

I det nedenstående afsnit beskrives det kort, hvordan F2 sættes op til, at brugere 

med et synshandicap betjener F2 vha. en skærmlæser.  

Slå ”Udvidet understøttelse for skærmlæser” til i F2.  

Brugere med et synshandicap kan få en skærmlæser til at hjælpe dem med at 

betjene F2. Forudsætningen herfor er, at der i den personlige opsætning er sat et 

hak i feltet ”Tilgængelighed – Udvidet understøttelse for skærmlæser”, som vist 

nedenfor.  

Tilpas værktøjslinjen ”Hurtig 
adgang” 

Genvej til ”Ny akt” 
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Figur 7: Udvidet understøttelse for skærmlæser 

For at tilgå overstående dialog klikkes der på fanen ”Indstillinger” i F2s 

hovedvindue. Dernæst klikkes der på menupunktet ”Opsætning”. En dialog åbner, 

og der klikkes på fanen ”Bruger”. Herefter sættes der hak i feltet ”Tilgængelighed 

– Udvidet understøttelse for skærmlæser”, som vist i figuren ovenfor.  

Det er muligt at blive notificeret af F2 ved advarselsikoner, valideringsfejl herunder 

indtastning af ugyldige værdier såsom forkert e-mailadresse o.l.  

I feltet under ”Tilgængelighed – Udvidet understøttelse for skærmlæser” vælges 

der, hvordan man vil notificeres af F2, når der fx sker en fejl i F2. Notifikationen 

læses op af en skærmlæser.  

Der vælges mellem:  

1) Ingen.  

2) Hjælpeballon. 

Notifikationen vises 

nederst i højre hjørne i 

hoved-, akt- og 

sagsvinduet. 

3) Pop-op. Notifikationen 

vises midt på skærmen i 

hoved-, akt- og 

sagsvinduet.  

 

Figur 8: Hjælpeballon ved valideringsfejl 

 

Figur 9: Pop-op ved valideringsfejl 

 

Bemærk: For at den personlige opsætning slår igennem, skal F2 genstartes.  

 

Sæt hak i feltet 

”Tilgængelighed – 
Udvidet understøttelse 
for skærmlæser”.  

Slå 
notifikation 

til 



 

Side 9 af 15 

 

F2 Desktop  

Indførsel af Calibri som standardskrifttype og enkelt linjeafstand i 

aktdokumentet (aktens skriverude).  

Som en ændring til standardopsætningen af F2 er Calibri indført som 

standardskrifttype i aktdokumentet (aktens skriverude), ligesom der er indført 

enkelt linjeafstand. Derudover er der indført en bedre håndtering af indrykninger i 

aktdokumentet.  

PDF-generatoren understøtter nu LibreOffice 5 

Der kan nu også dannes PDF-versioner af filer oprettet i LibreOffice 5.  

Bedre preview visning af chats, noter, påtegninger og bestillinger i hoved-, 

akt- og sagsvinduet. 

Tekst i chats, noter, 

påtegninger og 

bestillinger vises nu i to 

linjer i preview visningen i 

hoved-, akt- og 

sagsvinduet.  

Det er et format, der øger 

læservenligheden og 

letter adgangen til den 

ønskede information. 

 

Figur 10: Preview visning af chats i hovedvinduet 

Indførsel af tool-tips på chats og noter i preview visningen i hoved-, akt- 

og sagsvinduet 

Der vises nu tool-tips 

på chats og noter i 

preview visningen i 

hoved-, akt- og 

sagsvinduet.  

Tool-tippet viser alt 

indhold i en chat 

og/eller note i ti 

minutter, så 

indholdet kan nås at 

læses af brugeren.  

Tilsvarende tool-tips 

findes også på 

bestillinger og 

påtegninger i preview 

visningen i hoved-, 

akt- og sagsvinduet.  

Figur 11: Tool-tip på chat i preview visningen i aktvinduet 

Tool-tip på chat 
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Automatisk visning af sagsnummer i sagsvælgeren 

Som noget nyt indsættes der automatisk sagsnummer i sagsfeltet, hvis der er sat 

hak i feltet ”Anvend sag”, når en ny akt eller en ny forelæggelse skal oprettes. Se 

nedenfor. 

 

Figur 12: Automatisk indsættelse af sagsnummer 

Formålet hermed er at sikre, at brugeren kan se, at den pågældende akt eller 

forelæggelse ved oprettelsen er blevet tilknyttet til en sag.  

 

Tilføj akter til sagsmapper vha. højrekliksmenuen i sagsvinduet 

I sagsvinduet er der nu indført 

mulighed for at tilføje akter til 

sagsmapper vha. højrekliksmenuen 

i sagsvinduet.  

Marker og højreklik på den akt, som 

skal tilføjes til en sagsmappe. I 

højrekliksmenuen klikkes der på 

Flyt til sagsmappe, og en dialog 

åbner.  

I dialogen ”Flyt til sagsmappe” 

markeres den sagsmappe, som 

akten skal tilføjes til. Herefter 

afsluttes der med klik på OK, og 

akten er dermed tilføjet til den 

pågældende sagsmappe i 

sagsvinduet. 

 

Figur 13: Dialogen "Flyt til sagsmappe" 

Bemærk: Slettes sagsnummeret manuelt, fjernes hakket automatisk i feltet 

”Anvend sag”.  

 

Sagsnummer 
indsættes 

automatisk ved 

hak i feltet 

”Anvend sag” 
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Visning af antal resultater i hver undergruppering i hoved-, akt- og 

sagsvinduet, herunder også antallet af ulæste resultater. 

Når autogruppering eller en brugers egen gruppering er slået til i hoved-, akt- og 

sagsvinduet vises nu det samlede antal resultater dvs. akter, bestillinger, 

godkendelser etc. i hver undergruppering.  

Desuden vises også antallet af ulæste resultater i hver undergruppering som vist 

nedenfor.  

 

Figur 14: Autogruppering sorteret på ”Sorteringsdato” 

  

Visning af 

antal 

resultater 

under hver 
undergrupper

ing samt 

antallet af 

ulæste 
resultater 
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F2 Touch  

Højere grænse for upload af filstørrelser i F2 Touch 

Det er muligt at uploade indhold op til 40 MB i F2 Touch. Det betyder, at større filer 

nu kan lægges ind i F2 via F2 Touch.   

Bedre ydeevne ved baggrundssynkronisering  

Der er foretaget optimeringer for at forbedre brugeroplevelsen, så 

baggrundsynkroniseringer ikke blokerer for brugerens arbejde i F2 Touch.  

Opsæt ”Ikke til stede” og ”På vegne af” i F2 Touch 

 

Figur 15: ”Indstillinger” i F2 Touch 

 

I F2 Touch kan en bruger give på vegne 

af-rettigheder til en anden bruger, 

ligesom brugeren kan angive sig selv 

som ”Ikke til stede” via F2 Touch.  

Dette gøres under ”Indstillinger”, som 

findes ved at klikke på  på en IOS-

enhed eller  på en Android-enhed.  

Når ”Indstillinger” åbner, scrolles der 

ned til feltet ”Ikke til stede” og ”På 

vegne af”, som vist i figuren ved siden 

af. 

Nedenfor gennemgås, hvordan hhv. 

”Ikke til stede” og ”På vegne af” 

opsættes i F2 Touch. 
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Ikke til stede  

Som i F2 Desktop er det nu muligt at redigere og opsætte sin ”Ikke til stede”-

meddelelse i F2 Touch. Fremgangsmåden herfor er i og for sig den samme som i F2 

Desktop. 

 

Figur 16: Opsæt ”Ikke til stede” i F2 Touch 

Ved at trykke på ”Jeg er ikke til stede i 

øjeblikket” angives der: 

 Hvornår brugeren er tilbage 

igen. Der vælges en dato ved 

brug af datovælgeren, som 

åbner, når der klikkes på feltet.  

 Det automatiske svar, som 

sendes til dem, der kontakter 

brugeren under fraværet. Det 

gælder både internt og eksternt.  

På vegne af-rettigheder  

 

Figur 17: Opsæt ”På vegne af” i F2 Touch 

Når der klikkes på Ny under feltet ”På 

vegne af”, tildeler en bruger på vegne 

af-rettigheder til en anden bruger i F2. 

Det gøres på samme måde, som i F2 

Desktop ved at angive: 

 Hvilken bruger rettigheden gives 

til.  

 Om på vegne af-brugeren skal 

være i stand til at udføre alle 

handlinger på vegne af brugeren 

eller kun håndtere godkendelser 

(hvis modulet er tilkøbt).  

 Hvornår på vegne af- 

rettighederne skal være aktiv fra.  

 Hvornår på vegne af-

rettighederne evt. skal trækkes 

tilbage.  

Der afsluttes ved tryk på Opret.  
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Figur 18: Opsæt “På vegne af” i F2 Touch 
(fortsat) 

En bruger med på vegne af-rettigheder 

slettes ved at trykke på krydset ud for 

den bruger, der skal slettes.  

Sættes der hak i feltet ”Vis på vegne af 

oprettet af administratorer” vises de 

brugere med på vegne af-rettigheder, 

som er oprettet af en administrator.  

Som standardindstilling vises kun de 

brugere med på vegne af-rettigheder, 

som brugeren selv har oprettet. 

 

Ved tildeling af supplerende sagsbehandler i F2 Touch gives der nu samme 

skriverettigheder som i F2 Desktop 

En bruger, der sættes på som supplerende sagsbehandler på en akt i F2 Touch, får 

nu samme skriverettigheder, som hvis brugeren blev angivet som supplerende 

sagsbehandler i F2 Desktop. F2 Touch følger således F2 Desktops standarder for 

skriverettigheder til en supplerende sagsbehandlers. 

Layoutmæssige ændringer i dialogen ”Log ud” i F2 Touch 

Der er indført layoutmæssige ændringer i dialogen ”Log ud”. Det betyder, at når 

der er sat hak i feltet ”Husk mig”, spørger F2 ved tryk på ”Log ud”, om brugeren 

vil logge ud af alle sessioner med ”Husk mig” eller logge ud normalt. Det er også 

muligt at fortryde log ud. 

  

Figur 19: Log ud af F2 Touch 

Knapperne er således blevet ændret fra 

henholdsvis ”Ja”, ”Nej” og ”Fortryd” til 

”Log ud”, ”Log ud af alle sessioner” og 

”Fortryd” (Læs mere om de enkelte 

menupunkter nedenfor). Formålet 

hermed er at give den enkelte bruger en 

bedre forståelse for, hvad konsekvensen 

af de forskellige valg er. 

 Log ud betyder, at der bliver logget ud af F2 Touch, men F2 Touch 

husker/beholder hakket i feltet ”Husk mig”. 

 Log ud af alle sessioner betyder, at F2 Touch fjerner hakket i feltet ”Husk 

mig”.  

 Fortryd betyder, at log ud fortrydes, og der vendes tilbage til overblikket 

over alle listerne.  

Slet på 

vegne af-
rettighed 

Se brugere 

med på vegne 

af-rettigheder, 

som er 
oprettet af en 
administrator 
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Arkiver akt fra chatvinduet i F2 Touch 

 

Figur 20: Arkiver chat 

 

Det er nu muligt at arkivere en akt 

direkte fra en åben chat i F2 Touch.  

Ved tryk på  øverst i højre side af 

chatten arkiveres den pågældende akt, 

som vist på figuren ved siden af. 

Efter arkivering af akten, vises den 

næste akt i listen.  

 

Figur 21: Ved flere ulæste chats 

 

 

Hvis der er flere ulæste chats på en akt, 

som skal arkiveres, vises en dialog.  

I dialogen spørger F2 Touch, om akten 

stadig skal arkiveres trods de ulæste 

chats, om den/de ulæste chats skal 

vises eller, om brugeren fortryder sin 

handling, som vist i figuren til venstre.  

 

 

Arkiver akt 


