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Nyheder og ændringer i F2 
5.1.0.7407 

Kære F2 bruger, velkommen til opdateringstillægget 5.1.0.7407 til cBrain F2. 

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

følgende områder:  

 F2 Desktop 

o Det er ikke længere muligt at gemme og/eller sende akter med titlen 

”Akt uden titel”.  

o F2 viser filstørrelse på vedhæftede dokumenter.  

o Vedhæftede billeder autoskaleres.  

o Det er muligt at afslutte en journaliseret akt uden sagstilknytning. 

o Der er ny prioritetsvisning af ikoner i hoved- og sagsvinduet.  

o Visuelle optimeringer i forbindelse med søgning.  

 F2 Møder 

o Der er indført en fortryd-knap i dialogerne "Opret dagsordenspunkt 

med referat" og "Vis dagsorden". 

 F2 Touch 

o Ved log ind viser F2 Touch nu altid det valgte sprog.  
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F2 Desktop 

Det er ikke længere muligt at gemme og/eller sende akter med titlen ”Akt 

uden titel” 

For at sikre, at der ikke ligger akter uden titler i F2, verificerer F2 nu, om en akt har 

fået angivet en titel. Såfremt en akt ikke har fået angivet en titel, kan den ikke 

længere gemmes og/eller sendes. ”Akt uden titel” betragtes ikke som en titel af F2.   

 

Figur 1: Akt uden titel, der forsøges sendt 

Verifikationen kan slås fra med konfigurationsopsætningen, men gælder ellers som 

udgangspunkt for alle. 

F2 viser filstørrelse på vedhæftede dokumenter  

Det er nu muligt at se filstørrelse på vedhæftede dokumenter to steder i F2:  

1) Ved valg af kolonnen ”Størrelse” i kolonnevælgeren, som fremkommer ved 

højreklik på en tilfældig kolonne, når resultatlistens visning er ”Vis 

dokumenter”.  

 

Figur 2: Kolonnen "Størrelse" er slået til ved ”Vis dokumenter” 

 

2) I dialogen ”Dokumentegenskaber”.  

Højreklik på det vedhæftede dokument i aktvinduet eller i aktpreviewet i 

hovedvinduet og klik på Egenskaber. Herefter åbner nedenstående dialog, 

hvor det pågældende dokuments filstørrelse fremgår.  

Titel-feltet markeres med rødt, når en akt med titlen 

”Akt uden titel” forsøges gemt og/eller sendt.  

Kolonnen ”Størrelse” er 

slået til 

Resultatlisten viser 
dokumenter 
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Figur 3: Se filstørrelse på dokument i "Dokumentegenskaber" 

Vedhæftede billeder autoskaleres 

Vedhæftede billeder skaleres nu ned, så billedet automatisk tilpasses til aktens 

preview. På den måde skal den enkelte bruger ikke længere scrolle i billedet for at 

se det i fuld størrelse.  

  

Figur 4: Vedhæftet billede tilpasses til aktens preview 

Se filstørrelse på 

dokument 
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Det er muligt at afslutte en journaliseret akt uden sagstilknytning 

Kravet om, at en journaliseret akt kun kan afsluttes, hvis akten ligger på en sag, er 

fjernet. Det betyder, at det nu er muligt at afslutte en journaliseret akt uden 

sagstilknytning.  

Ny prioritetsvisning af ikoner i hoved- og sagsvinduet 

Der er indført ny prioritetsvisning af ikoner i hoved- og sagsvinduet, så ikonet for 

en bestilling, fjernprintforsendelse og Digital Post nu har lavere prioritet end 

godkendelser. 

Dvs. hvis en akt har en godkendelse, vil godkendelsesikonet altid blive vist også, 

selvom en bestilling senere tilføjes til akten eller, den sendes som Digital Post eller 

fjernprint. 

Ikonerne for fjernprint og Digital Post vises kun, hvis der ikke er en bestilling eller 

godkendelse på en akt.  

Visuelle optimeringer i forbindelse med søgning 

Der er foretaget visuelle optimeringer, så det tydeligt markeres, at der foretages en 

søgning i hoved- eller sagsvinduet. 

Som vist nedenfor, så vises nu en søgespinner, når der søges i hoved- eller 

sagsvinduet. 

 

Figur 5: Søgning i Arkivet 

Foretages der masseoperationer via højrekliksmenuen i hoved- eller sagsvinduet, 

viser en statusindikator nu nederst i højre hjørne hvilken masseoperation, der 

udføres. I eksemplet nedenfor har F2 ændret den aktansvarlige på 7 ud af 21 akter.  

 

Figur 6: Statusindikator viser masseoperationen "Ændr ansvarlig" 

Søgespinner 
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Der vises ikke længere en notifikation, når en masseoperation starter og slutter, 

medmindre handlingen ikke kunne udføres på en eller flere akter/sager.   

Der vises stadig en notifikation, når handlingerne "Dan rapport", "Flet til 

sagsparter" og "Luk relaterede akter" er færdige. 

F2 Møder  

Der er indført en fortryd-knap i dialogerne "Opret dagsordenspunkt med 

referat" og "Vis dagsorden" 

Ved klik på Opret dagsordenspunkt med referat åbner nedenstående dialog, 

hvor det nu er muligt at klikke på Fortryd for at fortryde sin handling. 

 

Figur 7: Fortryd handling efter klik på Opret dagsordenspunkt med referat 

Efter etablering af et møde med en række dagsordenspunkter kan dagsordenen 

vises som PDF-fil ved klik på Vis dagsorden. F2 genererer dermed en PDF-version 

af dagsordenen.  

Det er nu blevet muligt i dialogen, der åbner efter klik på Vis dagsorden, at 

fortryde sin handling. 

 

Figur 8: Dialogen "Tilføj bilag" 

Fortryd 

Fortryd 
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F2 Touch  

Ved log ind viser F2 Touch nu altid det valgte sprog  

Når der skal logges ind i F2 Touch, vises 

nu altid det sprog, som blev valgt ved 

første log ind i drop down-menuen 

”Vælg sprog”. 

Sproget vises ikke længere i alfabetisk 

rækkefølge. 

 

Figur 9: Vælg Sprog 

 

Dansk valgt ved første login 


