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Release note til F2 version 

5.3.0.27899 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 5.3.0.27899 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 

 Alle sider af dokumenter, der er indlejret som PDF-preview i et sagsforløbs 

hjælpetekster, vises nu. 

 I F2 Konfiguration er det nu muligt at specificere brugere, som efter login 

kører F2 med hardware-acceleration slået fra. Denne funktion kan benyttes 

til fejlsøgning. 

F2 Fjernprint 

 I Fjernprint er det nu muligt at angive værdien af konteringsgruppe på 

systemniveau ved at sætte indstillingen OutputManager.Konteringsgruppe. 

F2 Godkendelser 

 For F2 Manager-brugere med sekretariat vil det i godkendelsesloggen for 

godkenderes godkendelseshandlinger nu kun fremgå, at godkenderen har 

behandlet godkendelsen. En eventuel bemærkning til godkendelsen vil ikke 

fremgå af loggen. 

F2 Opgavestyring 

 Listen af sagsforløb på en dropdown-menu vises alfabetisk, selv hvis nogle 

sagsforløb er placeret i undermapper. Dropdown-menuen vises for 

eksempel, når der oprettes en ny sag. 

 F2-klienten bliver nu opdateret, når en RelatedAction er blevet kørt. 

F2 Parter 

 Det er nu muligt for brugere med partsredigeringsrettigheder at tilføje 

eksterne parter, selvom partens e-maildomæne allerede var oprettet. 

F2 Selvbetjening 

 For Signature uden Login i selvbetjening gives en fejlbesked nu allerede ved 

parsing. 

F2 Touch 

 På iPhone og iPad kaldes filvælgeren under aktredigeringen nu for "Tilføj" i 

stedet for "Tilføj billede". Ændringen er foretaget, fordi man nu også kan 

vælge andre filtyper end billeder fra apps, som understøtter dette, for 

eksempel Dropbox. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede et nedbrud ved rolleskift og efterfølgende 

skift til listen "Seneste dokumenter". 

 Håndtering af fejl i "Tilknyt akt til sag" i højrekliksmenuen, der forårsagede, 

at sagshjælpen spurgte, "Vil du kopiere", selvom brugeren ikke havde valgt 

at flytte akten til en sag. 

 Visning af felter i aktvinduet ændres kun ud fra brugerens indstillinger, når 

akttypen ændres, akten slettes, eller akten flyttes til/fra privat. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at når en myndighed i "Enheder og 

Brugere" blev ændret, vistes en advarsel om, at en myndighed var ved at 

blive oprettet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede et sjældent nedbrud ved gem af 

indstillingen "Spørg mig ikke igen". 

 Håndtering af fejl, der forårsagede et nedbrud, hvis en søgefane blev lukket, 

mens en søgning var i gang på den pågældende fane. 

 Forbedring af dialogen "Vælg en part", der nu betegner parten korrekt ved 

flere parter med samme e-mailadresse. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at markeringen af en valgt sag i 

sagsvisning i hovedvinduet forsvandt ved tryk på F5 eller Søg 

(forstørrelsesglasset). 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke blev genereret preview af e-

mails fra Outlook (.msg-filer), der blev importeret som bilag på en akt. 

F2 Integrationer 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at dialogen "Hent fra CPR" kunne vise to 

beskedbokse med samme indhold ved fejl. 

F2 Manager  

 Kopiorienterede godkendelser sendes nu også til iPad, når de får flaget 

"Haster". 

F2 Opgavestyring 

 Dokumentfelter i gamle sagsforløb ældre end version 5.3 virkede ikke efter 

opgraderingen til 5.3. Det er nu rettet, så dokumentfelterne også virker i 

5.3. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke blev vist en gul 

advarselstekst i tilfælde af fejl, når sagsforløbsfanen blev åbnet første gang. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at sagsforløbsskift ikke altid fungerede, 

når config-filen lå i en undermappe. 
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 Dokumentet har nu ikke længere nogen header, når det sættes i 

beskrivelsen af en task i sagsforløb. Headeren er fjernet, da den indeholdt 

irrelevant information og en knap, der ikke skulle bruges. Knappen kunne i 

nogle tilfælde føre til nedbrud. 

F2 Parter 

 Håndtering af fejl i CaseParty-Task, der kunne forårsage fejl ved nogle e-

mails. 

F2 PDF-rendering 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke blev genereret preview af e-

mails fra Outlook (.msg-filer), der blev importeret som bilag på en akt. 

F2 REST 

 Håndtering af fejl ved dokumentindlæsning i REST, der blev vist, hvis 

valideringen gav advarsler, for eksempel om for store filer. 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at linket til "Stop e-mails" i "Følg sagen" 

i e-mailen ikke fungerede. 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at chat først genindlæstes efter 10 

sekunder, når den blev åbnet fra en push-besked, og chatten i forvejen var 

åben i baggrunden. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at der ikke kunne slettes med swipe fra 

aktlisten, når sproget var sat til tysk. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at indhold i e-mails sendt fra Internet 

Explorer blev fjernet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Touch på mobile enheder 

nulstillede en listesøgning, når en akt blev åbnet, og der herefter blev 

navigeret tilbage til listen. 

F2 WebPush 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at web-push-service fejlede, hvis en 

forbindelse ikke kunne oprettes til en subscriber. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


