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Nyheder og ændringer i F2 

6.0.0.30934 

Kære F2-bruger 

Velkommen til dette opdateringstillæg til cBrain F2.  

Opdateringstillægget dækker over nyheder og optimeringer foretaget i version 

6.0.0.30934  

Vi har i denne opdatering udvidet og forbedret mulighederne i F2 på følgende 

områder:  

F2 Desktop 

 Flyt part med ”drag and drop”. 

F2 Aktindsigt 

 Dubletter kan vises og fjernes. 

F2 Møder 

 Forbedret tekstredigering. 

 Flyt bilag med ”drag and drop”. 
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F2 Desktop  

Flyt part med ”drag and drop” 

En part kan nu flyttes mellem til-, cc- og xbc-felterne på en akt ved at markere 

parten og holde venstre musetast nede, mens den flyttes ("drag and drop"). Parten 

kan kopieres fra et felt til et andet ved ligeledes at holde Ctrl-tasten nede, mens 

parten flyttes. 

 

Figur 1: Flyt part med "drag and drop" 

F2 Aktindsigt, Avanceret 

Dubletter kan vises og fjernes 

F2 Aktindsigt, Avanceret undersøger nu automatisk, om identiske dokumenter 

(dubletter) optræder flere steder i en aktindsigt. Det er også muligt automatisk at 

fjerne dubletter i en aktindsigt. Fjernelse af dubletter kræver en særskilt licens. 

 

Dubletter er dokumenter, hvor indholdet er fuldstændigt identisk.  

 

Dubletter kan fremvises og fjernes ved følgende handlinger: 

 Dannelse af ny aktindsigt 

 Tilføjelse af akter til en eksisterende aktindsigt 

 Kopiering af aktindsigt. 

Visning af dubletter 

F2 undersøger, om identiske dokumenter optræder flere steder i aktindsigten. 

Efterfølgende udpeger F2 et af dokumenterne til at være originaldokument for de 

identiske dokumenter. 

 

På aktindsigtsfanen er tilføjet to kolonner: ”Antal dubletter” og ”Akt-id for 

originaldokument”. Se figuren nedenfor. 

Parten i ”Til”-feltet er markeret og 
kan flyttes til ”Cc”-feltet nedenfor. 
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Figur 2: Fremsøgte dubletter 

Kolonne Beskrivelse 

Antal dubletter Kolonnen viser, hvor mange dubletter der findes af et givent 

dokument.  

Akt-id for 

originaldokument 

Kolonnen viser, på hvilken akt originaldokumentet ligger.  

Udvælgelse af originaldokumenter 

F2 udpeger automatisk et originaldokument for hver 

dublet. Brugeren kan manuelt vælge et andet 

dokument som originaldokument. Til dette bruges 

knappen ”Vælg som originaldokument”, der findes på 

båndet på fanen ”Aktindsigt”. 

 

Figur 3: Menupunktet "Vælg 
som originaldokument" 

Fjernelse af dubletter (tilkøb) 

Dubletter fjernes ved at klikke på ikonet 

”Dan aktindsigt” og vælge ”Tilpas 

aktindsigt”. 

I dialogen ”Tilpas aktindsigt” sættes et 

hak i tjekboksen ”Fjern dublerede 

dokumenter”. Se figuren nedenfor. 
 

Figur 4: Menupunktet "Dan aktindsigt " 

Antal dubletter for 
hvert dokument 

Akt-id for originaldokument 
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Figur 5: dialogen "Tilpas aktindsigt" 

F2 Aktindsigt, Avanceret kan konfigureres til at fjerne dublerede dokumenter som 

standard. 

Information om dubletter i aktindsigtsrapporten 

På den endelige aktindsigtsrapport fremgår det, hvorvidt et dokument er dublet 

eller originaldokument, samt om dubletten er fjernet fra aktindsigten.  

Information om dubletter vises i de typer af aktindsigtsrapporter, der indeholder 

dokumenter: 

 Fuld aktindsigt 

 Oversigt: Sager, akter, dokumenter, m.m. 

 

På originaldokumentet vil det under ”Aktdetaljer” fremgå, hvor mange dubletter det 

pågældende dokument er original for. På dubletten vil det under ”Aktdetaljer” 

fremgå, at det pågældende dokument er en dublet, og på hvilken akt 

originaldokumentet findes. Hvis dubletten er fjernet fra aktindsigten vil dette også 

fremgå.  

 

I figuren nedenfor vises et eksempel på dubletkommentarer i en aktindsigtsrapport. 

 

Figur 6: Aktindsigtsrapport 
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F2 Møder 

Forbedret tekstredigering 

Der er tilføjet understøttelse af formateret tekstredigering i tekstfelterne for både 

dagsorden og referat. I det grå bånd på hvert punkt på dagsordenen ses et lille 

redigeringsikon, som vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 7: Det grå bånd på dagsordenspunkt 

Tryk på redigeringsikonet for at redigere teksten på det enkelte punkt. 

Mulighederne for at redigere tekst svarer til mulighederne i aktens skrivefelt, dog 

kan der ikke indsættes billeder i tekstfeltet på dagsordenspunkt.  

 

Figur 8: Skrivefelt på dagsordenspunkt 

Flyt bilag med ”drag and drop” 

Det er muligt at ændre rækkefølgen på et dagsordenspunkts bilag ved at markere 

bilaget og holde venstre musetast nede, mens det flyttes ("drag and drop"). 

 

Mødefanen skal være i ”gemt”-tilstand. Det er lige meget om dagspunktet er i 

kladde, udkast eller endeligt. Dagsordenspunktet skal være foldet ud, for at 

bilagsrækkefølgen kan ændres. 

 

Figur 9: Flyt bilag med ”drag and drop” 

Tryk her for at redigere tekst. 


