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Release note til F2 version 
5.2.0.21502 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 5.2.0.21502 til cBrain F2.  

Vi har med denne version udvidet, forbedret og ændret mulighederne i F2 på en 

række områder, ligesom vi har rettet uhensigtsmæssigheder. Det gælder både i 

forhold til F2 Desktop og flere af F2s tilkøbsmoduler.  

Nedenfor vises en oversigt over ny og/eller ændret funktionalitet, ligesom de 

enkelte fejlrettelser gennemgås.  

Til sidst gennemgås eventuelle tekniske forhold med krav til hardware og software. 
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Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 E-mailparter (afsender, modtagere, cc) på e-mails bliver nu matchet på 

følgende måde: 

o Interne parter (brugere og enheder) vælges over eksterne parter.  

o For brugere vælges brugerens standardrolle, hvis sådan en er angivet 

i brugerens personlige opsætning, ellers vælges den første rolle, som 

F2 finder. 

o Hvis der er flere brugere med samme e-mailadresse eller brugere og 

enheder med samme e-mailadresse, vælges der ingen rolle, og man 

kan stadig vælge den korrekte i desktopklienten. (Det samme er 

gældende for flere forskellige eksterne parter med den samme e-

mailadresse, der ikke er benyttet til nogen interne parter). 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop  

 Det er nu muligt at åbne en sag via højrekliksmenuen i feltet "Sag" i 

aktvinduet lige efter, at akten er tilknyttet den pågældende sag 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at e-mails der blev importeret fra en 

enhedspostkasse i sjældne tilfælde blev markeret som "Udgående" i stedet 

for "Intern" 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at akttekst i sjældne tilfælde blev 

slettet, når der blev ændret i "Egenskaber" for aktdokumentet  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke kunne dannes aktindsigt med 

PDF-filer med bogmærker uden destination 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at bemærkninger/kommentarer på 

forelæggelser og godkendelser ikke blev nulstillet, når der blev skiftet til en 

anden forelæggelse/godkendelse  



 

Side 5 af 5 

Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


