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Release note til F2 version 

6.0.0.30934 

Kære F2 bruger 

Velkommen til release note 6.0.0.30934 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 6 

 

 

Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 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 nede, mens parten flyttes. 

 Flettemotoren OpenXMLMerger er udvidet, så den også håndterer filtyperne 

.dotm og .docm (word-dokumenter og skabeloner med makroer). 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde kunne medføre, at F2 Desktop 

pludseligt lukkede ned ved hentning af kolonneindstillinger, i tilfælde af 

dårlig netværksforbindelse. 

F2 Aktindsigt, avanceret 

 Ny funktion gør det muligt at identificere dubletter og automatisk fjerne 

dokumenter i en aktindsigt. Fjernelse af dubletter er licensstyret. 

 Der er indført dokumentdubletanalyse for "Kopiér aktindsigt". 

 Der er indført dokumentdubletanalyse for "Importér anden aktindsigt". 

F2 Møder 

 Der et tilføjet understøttelse af tekstredigering, der svarer til den i aktens 

skrivefelt. 

 Det er muligt at redigere rækkefølgen af et dagsordenspunkts enkelte bilag 

ved at markere bilaget og holde venstre musetast nede, mens det flyttes 

("drag and drop"). 

F2 Sagsforløb 

 Der er udbedret mangler ved brug af datoer i sagsforløb/Ruby. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 Desktop kunne lukke pludseligt, 

hvis dokumentområdet på aktvisningen blev udvidet. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2-klienten kunne lukke pludseligt, 

hvis friteksten "ny sag" blev brugt i en sagsautocompleter til at oprette en 

ny sag. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at resultatlisten ikke blev opdateret 

korrekt ved rolleskift efterfulgt af skift til en liste med en anden 

resultatvisning. 

 Links kopieret fra F2 Desktop får nu indkodet specialtegn korrekt - også 

danske bogstaver. 

 Nye brugere får nu preview vist som standard. 

 Håndtering af fejl, der i nogle tilfælde, hvor SQL-server afviklede alle-felter-

søgning ved hjælp af flere tråde, kunne forårsage, at SQL Server ikke kunne 

afslutte søgningen, som derfor blev liggende og skabte performance-

problemer, der krævede en genstart af databasen. Problemet er løst ved at 

sørge for at alle-felter søgningen kun bruger én tråd. 

 Forbedret ydelse ved brug af dialogen "Vælg parter". 

F2 BOM Connector 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at indsendelser uden formularfelter ikke 

kunne importeres fra BOM. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at godkendelsesskabeloner ikke kunne 

gemmes, hvis kun feltet "Kopi til:" var udfyldt. 

F2 Manager  

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at udvælgelse af møder til 

synkronisering i nogle tilfælde fik timeout. 

F2 Opgavestyring 

 Overførsel af felter, der endnu ikke er oprettet, i den relaterede handling 

"CreatedCase" resulterer nu i en tom tekst i stedet for "$feltnavn$". 

F2 Selvbetjening 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at tomme sider skabte uorden i 

sidetallene vist i NavigationPanel for sider uden fokus. 
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 Håndtering af fejl, der forårsagede, at felter med synlighedsudtryk i nogle 

tilfælde kunne få ryddet deres værdi, selvom feltet blev beregnet til synligt. 

F2 Touch 

 F2 Touch-appen kan nu starte i offline tilstand, selvom enheden er online, 

men ikke har forbindelse til F2, f.eks. i tilfælde af dårligt netværk (ligesom 

F2 Touch kan, når enheden er offline). 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at hvis der søgtes efter en part i 

cSearch, blev vedkommende ikke vist i søgefelterne "Fra" eller "Til". 

Håndtering af fejl, der forårsagede, at redigeringsværktøjet på 

aktdokumentet ikke fungerede i Microsoft Edge. 
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Tekniske forhold 

Der er ingen ændringer. 


