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Release note til F2 version  

5.3.0.25968 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 5.3.0. 25968 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 F2’s tilkøbsmoduler.  

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

enkelte fejlrettelser gennemgås.  

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

F2 Desktop 

 Adgangsbegrænsningshjælpen har nu en maksimal visning på 20 parter. 

Adgangsbegrænsningshjælpen vises, når der tilføjes mere end 20 parter til 

en akt (fx gennem chat, note eller som supplerende sagsbehandler), og 

disse parter ikke i forvejen er inkluderet i aktens adgangsbegrænsning.  

 Integration til søgevinduet håndterer nu også svar i text/xml fra ekstern 

service. 

 F2 kan nu åbne "mailto"-links fra eksterne programmer, som for eksempel 

en browser. 

 Teksten "Tilgængelighed -", som stod foran hver tilgængelighedsindstilling, 

er fjernet. 

 På administratorfanen i hovedvinduets bånd er "cPort" og "Dokumentimport 

fra serveren" flyttet fra gruppen "Flag m.m." til gruppen "Diverse". Gruppen 

"Flag m.m." er dermed fjernet fra hovedvinduets bånd. "Flag til 

styringslinjer" er fortsat at finde i gruppen "Værdilister". 

 Hvis der dobbeltklikkes på en vedhæftet PDF, der endnu ikke er genereret, 

får brugeren nu en meddelelse om, at PDF'en ikke er klar. Hvis der 

højreklikkes på en PDF, der endnu ikke er genereret, er mulighederne "Vis 

PDF" og "Åbn" inaktive. 

 Det er nu muligt at konfigurere, at enkelte brugere kan få advarsel om for 

højt hukommelsesforbrug tidligere, så cBrain har bedre mulighed for at 

supportere eventuelle hukommelsesproblematikker på brugerens PC. 

 "Fremtidige" er en ny kategori ved sortering på datoer i søgevinduet. 

Kræver, at autogruppering er slået til. 

 Ved tryk på CTRL + F5 genindlæses nu også konfigurationsændringer til 

flagenes farver i resultatlisten. Personlig styring og enhedens styring 

opdateres fortsat først ved genstart af F2. 

 Der er nu tastatur-fokus i søgeboksen, når man åbner et søgevindue for 

parter. 

 Serverstifinder har fået nyt ikon. 

 Det er nu muligt at anvende et Word-dokument (.docx), som fletteskabelon. 

 Partstypeadministrationen er nu fjernet som selvstændig feature. Partstyper 

skal i stedet administreres via værdilisteadministratoren. 

 Det er nu blevet hurtigere at oprette ny version af en akt, som allerede 

indeholdt mange versioner. 

F2 Manager 

 Mere brugervenlige fejlbeskeder i tilfælde af timeouts og af ressourcer, der 

er låst af en anden bruger (deadlocks). 
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F2 Selvbetjening 

 I Selvbetjeningen er der indført begrænsninger på længden af felt- og fil-

navne samt forbedret fejlhåndtering, hvis begrænsningen overskrides. 

 Selvbetjeningen er udvidet med muligheden for at spærre både website og 

SOAP API via appsettings. 

 I Selvbetjening/SubmissionService er indstillingen "FireAndForget" nu slået 

til som standard ved nye pakninger. 

F2 Touch 

 Dato er nu bedre formateret for tooltip over setmarkeringsikonet for 

godkendelser i F2 Touch. 

GIS 

 Søgefelter for stedfæstelse er nu grupperet i logisk rækkefølge. 

 "Husejerforening" er ændret til "Ejerlav" i stedfæstelse. 

Metadata-fjerner 

 Optimering af fejlbesked ved fejl opstået i forbindelse med fjernelse af 

metadata. 

Opgavestyring 

 Det er nu muligt at tilgå information om CPR-status og beskyttet adresse fra 

Ruby-scripts i sagsforløb. 

 WebPush-opgaver sender nu brugernavnet med i den eksterne forespørgsel. 

WebPush ser bort fra rolleskift. Dette betyder, at WebPush ikke kan udføres 

på vegne af en anden bruger. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede et sjældent nedbrud ved klik på "Vis 

detaljer" på en fejlet masseoperation for sager. 

 Menupunktet "Afslut akt" er nu ikke længere aktivt i højrekliksmenuen, når 

markerede akter er afsluttede. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at åbning af et teammedlems 

egenskabsdialog i visse tilfælde fejlede. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede at knapperne i skriveruden fjernede 

fokus fra akt-dokumentet. Nu forbliver fokus i dokumentet efter aktivering. 

 Meddelelse om ugyldig e-mailadresse kan nu oversættes til andre sprog. 

 Stabiliteten ved oprettelse af Excel-ark via F2 er nu forbedret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonnen "Ikon for aktindsigt" ikke 

viste aktive aktindsigter korrekt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en aktkopi ikke blev vist på en sag, 

som den var blevet kopieret til. 

 Forbedret stabilitet ved fejl under nedlukning af F2. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke kunne foretages "Udfør 

søgning på denne liste", når listen "Enhedens indbakke" blev valgt. 

 Håndtering af fejl i brugerindstillinger, der forårsagede, at der kunne ændres 

i indstillingerne til "Aktvisninger", selvom slideren for den pågældende 

indstilling var sat til "Ikke medtaget". Fejlen opstod kun ved 

underfunktioner, der begyndte med "Vis kun, hvis". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at samme e-mail kunne importeres flere 

gange. Dette kunne ske i meget sjældne tilfælde, hvis der opstod en 

databasefejl i forbindelse med registrering af, at e-mailen var blevet 

importeret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der kunne gå lang tid, inden enkelte 

e-mails blev importeret. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at e-mailafsendelse via "på vegne af" 

sendte fra forkert afsenderadresse. Dette forekom, hvis e-mailen blev sendt 

gennem Gmail. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at genvejen "Ctrl + 2" ikke satte fokus i 

hovedvinduets akt-, sags-, dokument-, bestillings- og partsvisning. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at parten ikke blev opdateret, når alene 

dennes partstype blev ændret. 
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F2 cSearch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede ned, når der blev 

dobbeltklikket meget hurtigt på chats i søgeresultater i cSearch. 

F2 Godkendelser 

 Forbedret stabilitet af F2-klienten i forbindelse med åbning af dokumenter 

for redigering. 

F2 Manager  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at man ikke kunne gemme eller markere 

kopiorienterede godkendelser som set i F2 Manager. 

 Håndtering af fejl i F2 Manager, der forårsagede, at team-medlemmer uden 

jobroller ikke kunne gemme annoteringer. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at mødedeltagere mistede adgang til 

dagsordenspunkt ved sletning af den bagvedliggende akt. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at webmøder i nogle tilfælde valgte at 

oprette akt til den forkerte part, hvis flere parter havde samme e-

mailadresse. 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at bekræftelsesmailen fra 

selvbetjeningen blev oversat forkert. 

 Tilføjet håndtering af Long Text properties i ReceiverService. 

 På selvbetjeningssiden bliver tekniske detaljer om fejl ved vedhæftning af 

dokument ikke længere vist som advarsler.  

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at man ikke kunne gemme eller markere 

kopiorienterede godkendelser som set i F2 Touch. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Touch i nogle tilfælde ikke kunne 

fremsøge parter offline på iPhone/iPad. 

 Håndtering af fejl i F2 Touch, der forårsagede, at chats, som skulle markeres 

som "Ikke-set", ikke blev det. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Touch kun kunne oprette et 

"heldagsmøde", hvis datoen/datoerne blev valgt, før der blev sat hak i 

checkboksen "heldags". 

 Håndtering af fejl i F2 Manager-dialogen, der forårsagede, at fejlbesked ved 

gem uden adgang til alle akter blev klippet af. 
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AdImport/Eksport 

 Sikring af AD-import således, at der ikke længere kan konfigureres, at der 

oprettes roller i andre myndigheder, end det importen er konfigureret til. 

Integrationer 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det i nogle tilfælde ikke fremgik 

tydeligt, at relationer i familietræet var hentet fra CPR-registret. 

Opgavestyring 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at knappen "Genindlæs behandlingsplan" 

stadig var tilgængelig, når fanen "Sagsforløb" blev valgt igen efter at være 

blevet forladt. 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde forårsagede nedbrud, hvis en ugyldig 

e-mailadresse optrådte i sagens oplysninger. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at betinget visning af CaseInfo-opgave i 

sagsforløb ikke virkede. 

 Forbedret fejlrapportering ved blanketfejl i sagsforløb. 

 Oprettes der en akt i et sagsforløb med en ugyldig e-mailadresse som 

afsender eller modtager, fås nu en advarsel i stedet for en fejlmeddelelse. 

 Håndtering af fejl ved CaseParty-handling i sagsforløbet, der forårsagede en 

forkert partsplacering på en e-mailadresses domænenavn. 

 Håndtering af fejl i selvbetjening/sagsforløb: Typemismatch i felttyper 

rapporteres som fejl i Variant-beregning. 

Proceseditor 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at fejlbeskeder ved valideringsfejl ikke 

blev oversat fra engelsk. 

REST 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at det var muligt at tilgå noter via en 

chatinterface i F2-REST. 

 F2-REST behandler ikke længere brugernavne versalfølsomt. Dette er indført 

for at være konsistent med F2-Desktop. 

 Håndtering af fejl i F2-REST web.config. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


