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Release note til F2 version 

6.0.0.29311 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.29311 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. 

  



 

 

 

Side 3 af 9 

 

 

Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Der er tilføjet nye enheds-flettefelter til e-mailsignaturer. 

 Styringsreoler kan nu også sortere data i følgende perioder: måned, år, 

kalenderuge, kalendermåned og kalenderår. 

 "Vælg familiemedlemmer/Vis familietræ" er føjet til feltet "Aktparter" på 

akter samt på "Tilføj parter" på højrekliksmenuen på sager. Desuden er det 

nu muligt at vise familietræet for parter, selvom sager ikke er i rette 

tilstand. 

 Afsluttede akter kan nu genåbnes via højrekliksmenuen i resultatlisten og 

sagens aktliste. 

 Indstillingen for visning af sagsmapper i sagsvinduet gemmes nu i brugerens 

personlige indstillinger. Denne indstilling kan også findes under Opsætning, 

på fanen Sager. 

 Det er nu muligt at vælge, om lister skal huske, hvorvidt søgefelter er foldet 

ind eller ud. Dette kan indstilles i "Opsætning", under fanen "Hovedvindue". 

Her fjernes hakket ved den nye indstilling "Skjul altid mine søgefelter når 

jeg skifter liste". 

 Det er nu muligt at fremsøge parter og akter eller sager via F2p-links og 

relaterede søgninger. 

 Menupunktet "Eksporter søgeresultat til Excel" har fået nyt ikon. 

Menupunktet findes i højreklikmenuen på en akt-, sags- og dokumentliste 

samt i båndet på fanen "Aktindsigt". 

 Det er nu muligt at vælge "Åbn i ny fane" ved at højreklikke på en liste, en 

søgning, en styringsreol eller interne parter. 

 Start- og slutdatoer for styringsreolen overlapper ikke længere. 

 "Tilgængeligheds-indstillingen for at vise valideringsfejl og antal 

søgeresultater i pop op-vindue eller hjælpeballon er ikke længere 

underordnet ”Udvidet understøttelse for skærmlæser”. Svagtseende kan 

med fordel benytte førstnævnte indstilling til at få pop op-beskeder om 

valideringsfejl ved navigering væk fra felter. 

 Dialogen "Vælg kolonner" er gjort mere brugervenlig. Dialogen bliver vist 

ved højreklik på en vilkårlig kolonne i en resultatliste. Dialogen giver nu et 

bedre overblik og mulighed for søgning efter kolonner. 

 Hvis akten er under adgangsbegrænsning, vises nu en stjerne '*' i feltet 

"Adgang", samt ikonet for "Yderligere information" (et spørgsmålstegn). 

Holdes musen over feltet "Adgang" eller ikonet "Yderligere information", 

forklares sammenspillet mellem adgang og adgangsbegrænsning nu i 

værktøjstippet. 
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 Der er indført automatisk gem af akt- og godkendelsesdokumenter. Som 

standard gemmes akt- og godkendelsesdokumenter automatisk hvert femte 

sekund. 

 Der er foretaget forbedringer til logning i PdfGeneratorService, når der laves 

PDF'er af Microsoft Office-dokumenter. 

F2 Aktindsigt 

 Generelle performanceforbedringer for aktindsigtsmodulet i forbindelse med 

oprettelse af aktindsigter, medtag/udelad akter og dokumenter fra 

aktindsigter, kommentarer på elementer i aktindsigter og generering af PDF 

for aktindsigter. 

F2 BOM Connector 

 Byg og Miljø-integrationen kan nu håndtere indsendelser på lukkede sager. 

 Byg-og-miljø integrationen er opdateret til de nyeste snitflader. 

F2 Digital Post (e-Boks) 

 F2 giver nu mulighed for, før afsendelse til e-Boks, at rette titlen på bilag, 

såfremt der er sammenfald i titlen på flere bilag. Hermed undgås, at e-Boks 

afviser forsendelsen. 

F2 Frasemodul 

 Der er indført en låsemekanisme, så kun én bruger ad gangen kan lave 

ændringer i vinduet "Fraseadministration". 

 Det er nu muligt at slette fraser i vinduet "Fraseadministration". Kun fraser, 

der ikke er i brug, kan slettes. 

 Der er tilføjet mere information ved import af fraser. Det er nu muligt at se, 

hvilke fraser der overskrives, samt hvilke der er nye. 

F2 Godkendelser 

 I F2-konfiguration er følgende nu muligt: 

- Slå muligheden for at oprette godkendelser som ”Nyt tomt 

godkendelsesforløb” fra. 

- Slå muligheden for at oprette personlige godkendelsesskabeloner fra. 

- Slå muligheden for at have parallelle godkendere (det vil sige flere 

godkendere på samme trin) fra. 

- Slå muligheden for at tilføje godkendelser på eksisterende akter fra. 

 Der er tilføjet en personlig indstilling, ”Standard godkendelsesskabelon”. 

Den findes under Indstillinger -> Opsætning -> Bruger. 

 Der er tilføjet mulighed for at oprette nye skabeloner direkte fra dialogen 

”Godkendelsesskabeloner” som forretningsadministrator. 
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 Der er tilføjet mulighed for at rette i eksisterende godkendelsesskabeloner 

fra dialogen ”Godkendelsesskabeloner”." 

 Det er nu muligt at foretage godkendelseshandlinger fra hovedvinduets 

preview. 

 Som udgangspunkt fylder trin og log lige meget, når godkendelsespreviewet 

åbnes. I godkendelsespreviewet kan man nu justere størrelsen på trin i 

forhold til log med en splitter. 

 Dialogen ”Vil du gemme ændringerne til godkendelsen?” nævner nu også 

aktens titel. 

 Godkendelsesdato er nu tilføjet som muligt flettefelt for godkendere i 

godkendelsesskabeloner. 

 Feltet "Haster" på godkendelser kan nu skjules i klienten ved hjælp af 

konfigurationen: "HideUrgentCheckboxOnApproval". 

 Det er nu muligt at oprette godkendelser uden aktdokument. 

F2 Manager  

 Synkronisering af godkendelser i F2 Manager er blevet optimeret, så det nu 

kun er ændrede godkendelser, der hentes. Dette vil generelt gøre 

synkroniseringen hurtigere. 

 Det er nu muligt at skjule mulighederne for at returnere godkendelser på 

iPaden, når brugeren har et sekretariat. 

 I konfigurationen af F2 er det nu muligt at give sekretariatsfunktionen flere 

flag, der bruges til at sende godkendelser til F2 Manager på iPad. I 

konfigurationen af hvert flag er det desuden muligt at vælge, hvilken farve 

godkendelsen har på iPaden, samt prioritering af flagene 

(sorteringsrækkefølgen). Indstillingen "Retur fra iPad" fungerer uændret. 

F2 Opgavestyring 

 CaseParty-opgave i sagsforløb er nu udvidet med landekode og telefonfelter, 

og Ruby er tilsvarende udvidet med læseadgang til de samme felter på 

parter. 

 Der er nu indført mulighed for at få vist en simpel Rubykonsol til at debugge 

Ruby-scripts i sagsforløb. 

F2 Persondata 

 F2 har fået et modul til håndtering af persondata, tilkøbsmodulet F2 

Persondata. Modulet kan benyttes til at fremfinde og præsentere 

personhenførbare data i F2-systemet. Nærmere bestemt er der indført en ny 

dialog, der kan søge i hele systemet, herefter kan man oprette en 

persondataindsigt ud fra det fremfundne, som kan vises til de relevante 

personer. 
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F2 REST API 

 Brugere med privilegium til dette kan nu åbne og lukke sager via F2 REST. 

F2 Stedfæstelse 

 Det er nu muligt at gøre stedfæstelse påkrævet. 

F2 Touch 

 I "Arkivet" og i "Søg overalt" udføres søgning først, når søgeparametre er 

indtastet. 

 Der er nu indført adgangsbegrænsningshjælp i F2 Touch, således at det er 

muligt at tilføje personer uden adgang til adgangsbegrænsningen ved 

forskellige handlinger svarende til F2 Desktop-klienten. 

 Pop op-vinduet "Filvælger" under aktredigering er blevet fjernet. Når der 

trykkes på "Tilføj" åbnes enhedens standard-filvælger nu direkte i stedet. 

Desuden kan en fil eller flere filer også trækkes hen på knappen "Tilføj". 

 Det er nu muligt at sætte et flag på akter direkte fra aktlisten med en swipe-

handling. På enhedslister sættes enhedens flag. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at adgangsbegrænsningen på en akt 

blev evalueret forkert, når sagstilknytningen blev fjernet fra akten. 

 Det er nu altid muligt at klikke på "Gem" på en akt i redigeringstilstand, 

medmindre der er valideringsfejl. På akter findes nu funktionen "Gem akt og 

forbliv i redigeringstilstandtilstand" på genvejen "CTRL + S". Den 

almindelige gemme-funktion er flyttet til CTRL + SHIFT + S. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at chats fra forskellige tidszoner kunne 

sætte beskederne i chatten i forkert rækkefølge. Tidsstemplet følger nu altid 

serverens tidszone. 

 I proceslinjen blinker F2-ikonet nu, hvis der modtages nye akter i 

indbakken, og F2-vinduet ikke har fokus. Blink i proceslinjen kan slås til eller 

fra under personlig opsætning på fanen "Generelt". Som standard blinker F2 

kun ved nyt i den personlige indbakke. 

 Menupunktet "Personlig styring" bliver nu vist ved højreklik på akter 

hørende til en sagsmappe (i personlige mapper) i hovedvinduet 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at hakket i "Sagsadgang" på en akt 

kunne fjernes, når feltet "Sagsadgang begrænset til" var tomt, og der var 

adgangsbegrænsning på sagen. 

 Håndtering af fejl i hovedvinduet, der forårsagede, at previewet fortsat viste 

en akt, selvom sagsvisning var valgt. 

 Håndtering af fejl, der betød, at F2-klienten kunne give en OutOfMemory-

fejl. Fejlen opstod, hvis F2 blev opgraderet, mens klienten var kørende. 

 Stabiliteten er forbedret, når F2 kører samtidig med, at Windows Update 

kører. 

 Håndtering af fejl, der betød, at der ikke kunne genereres en PDF af nogle 

Excel-filer med mange tomme rækker. 

 Håndtering af fejl ved generering af PDF for Excel-dokumenter, hvis åbning 

af dokumentet tog lang tid. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at hakket i førstnævnte indstilling blev 

fjernet, når man fjernede hakket i tilgængelighedsindstillingen ”Høj 

kontrast”." 

F2 Godkendelser 

 Der kommer nu en vertikal scrollbar frem i godkendelses-previewets 

trinliste, hvis alle trin ikke er synlige på én gang. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en anden bestilling blev valgt, når 

bestillingslistens preview blev opdateret, og andre brugere havde ændret en 

af bestillingerne i listen. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at en ekstra kopi af en bestilling 

dukkede op i bestillingslisten, hvis bestillingen blev rettet, imens den var 

valgt i hovedvinduet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at bestillingslistens preview i nogle 

tilfælde blev genindlæst, selvom der ikke var sket ændringer." 

F2 Opgavestyring 

 Håndtering af fejl ved visning af sagens oplysninger i sagsforløb, når et felt 

af e-mail-typen havde synlighedsudtryk. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


