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Release note til F2 version 6.2.0.49834 

Kære F2-bruger 

Velkommen til release note 6.2.0.49834 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.  
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Ny/Ændret funktionalitet 

F2 Desktop 

 Aktikonet i hovedvinduet samt statustekst i aktvinduet viser nu, om akten er 

videresendt eller besvaret, uanset hvem der har udført handlingen. 

 Når brugeren forsøger at gemme en akt uden titel, vises beskeden ”Kan ikke 

gemme en akt med standardtitlen: ’Akt uden titel’”. 

 Hvis en bruger har skriveadgang til en akt eller en sag, kan brugeren fjerne 

eventuelle sikkerhedsgrupper, der er tilknyttet akten eller sagen. 

 Hvis en bruger forsøger at ændre billedet på en part og ikke har privilegiet 

”Partsredaktør”, vises nu en fejlbesked ved klik på ”Skift billede” i 

højrekliksmenuen. 

 I dialogen ”Ny sag” er det ikke længere muligt at oprette to sager ved 

dobbeltklik på ”OK”-knappen. 

 Navngivning af adgangsniveauer på akter er blevet ensrettet. Niveauerne 

benævnes nu ”Læseadgang”, ”Skriveadgang til dokumenter” og ”Fuld 

skriveadgang”, og rækkefølgen er justeret, så de optræder fra mindst til mest 

vidtgående. 

 Modtagere på e-mails importeret til F2 sorteres nu i den rækkefølge, som de 

oprindeligt stod i e-mailen. 

 Relevante emneord for enheden sorteres nu i forhold til listen af alle emneord, 

så de er lettere at finde. 

 Der vises nu en fejlbeskrivelse, når der opstår en fejl ved opdatering af et 

dokument. 

 Import af e-mail har fået forbedret ydelse. 

 Fanen ”Roller” i dialogen ”Egenskaber for brugeren [brugernavn]” kan som 

standard kun tilgås fra menupunktet ”Enheder og brugere”. Desuden kan 

redigering af enheder og brugere nu kun foretages via dette menupunkt. 

Adgang til fanen ”Roller” fra andre dialoger, såsom partsstamkortet, kan 

konfigureres i samarbejde med cBrain. 

 Når et værdilisteelement deaktiveres, bliver alle elementer, der ligger under 

elementet i elementtræet, også deaktiveret. 

F2 Aktindsigt, Avanceret 

 Det er muligt at medtage en forside med en indholdsfortegnelse i en 

aktindsigtsrapport. Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

 Det er muligt at ændre format på bogmærker for titler på akter, sager, 

dokumenter, bestillinger og påtegninger i en aktindsigtsrapport. Bogmærkerne 

kan også udelades. Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

 Det er muligt at indsætte sidetal i en aktindsigtsrapport. Formatet på sidetal 

kan desuden konfigureres. Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 
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 Det er muligt at indsætte et bogmærke for en gruppering af akter uden sag i en 

aktindsigtsrapport. Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

 Det er muligt at vælge mellem flere forskellige aktindsigtsskabeloner. 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

 Akter, der ikke kan tilføjes til en aktindsigtsrapport, bremser ikke længere 

tilføjelsesprocessen for de resterende akter, der tilføjes. 

 Det er muligt at få vist sidetal i en aktindsigtsrapport som romertal. 

Konfigurationen udføres i samarbejde med cBrain. 

F2 BOM Connector 

 Automatiske svar fra BOM til borgere placeres ikke længere i den ansvarlige 

enheds indbakke. 

F2 cSearch 

 I cSearch-vinduet blev der tidligere tilføjet et ekstra mellemrum efter 

søgeordet, når en ny resultattype blev valgt, for eksempel når brugeren 

skiftede fra ”Alle” til ”Akter”. Dette kunne give indtryk af, at samme søgning 

gav forskellige resultater. For at undgå dette indsættes det ekstra mellemrum 

ikke længere. 

F2 Fraser, Avanceret 

 Fraser understøtter nu specialtegn, f.eks. de tyske bogstaver ä, ö, ü og ß. 

F2 Godkendelser 

 Visning af en godkendelseskommentar opdateres først, når kommentaren er 

blevet gemt. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Dokumentfelter i sagsforløb viser nu beskeden ”Ingen filer”, hvis der ikke er 

nogen dokumenter at vise. 

F2 Sagsskabeloner 

 Der vises en tydeligere fejlbesked, når en sagsskabelon, der redigeres eller 

gemmes af én bruger, bliver slettet af en anden bruger. 

 Der vises en tydeligere fejlbesked, hvis et dokument er i redigeringstilstand på 

én computer, ændres fra en anden computer, og det derefter forsøges gemt på 

den første. 

F2 Tilgængelighed 

 Tilgængeligheden er blevet forbedret for partsforslag i felter med 

autofuldførelse i dropdown-menuer. Der er også indført værktøjstip til samme. 
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Fejlrettelser 

F2 Desktop 

 Tekst i chatbeskeder har nu samme størrelse og skrifttype som resten af F2. 

 Håndtering af fejl, der kunne forhindre fjernelse af en akt fra en sag med flere 

tilknyttede sikkerhedsgrupper. 

 Håndtering af sjælden fejl, der forårsagede, at F2 lukkede, når en akt blev 

flyttet fra én sag til en anden. 

 Håndtering af fejl, der forhindrede brugere i at fjerne akter fra mapper, hvis de 

havde adgang til akterne via privilegiet ”Læseadgang til alle akter”. 

 Håndtering af fejl, hvor F2 lukkede under opstart, hvis genvejene på 

skrivebordet ikke kunne oprettes eller opdateres. 

 Håndtering af fejl, der ved hurtig oprettelse af nye faner i hovedvinduet kunne 

forårsage, at faners navne og ikoner manglede. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage ukorrekte sidetal i PDF-udgaver af 

Word-dokumenter. 

 Håndtering af fejl, der kunne forhindre skabelonfletning i Word-skabeloner med 

interne hyperlinks. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 lukkede, hvis en utilgængelig fil 

blev trukket over fra et andet program. 

 Håndtering af en fejl, hvor et stjernesymbol i visse tilfælde manglede ud for 

adgangstypen på en akt med adgangsbegrænsning. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at kolonneopsætningen under ”Partstyper” 

på en sag ikke kunne gemmes. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at en sikkerhedsgruppe på en 

journalplan blev fjernet, når en bruger, der ikke var medlem af 

sikkerhedsgruppen, åbnede journalplanen. Brugere med privilegiet 

”Sikkerhedsgruppeadministrator” kan nu se alle de sikkerhedsgrupper, der er 

tilknyttet en journalplan, og åbning af en journalplan påvirker ikke længere 

dens sikkerhedsgrupper. 

 Håndtering af fejl, hvor røde streger under tekst i akter ikke forsvandt ved valg 

af ”Ignorer” i menuen ”Sprog for stavekontrol”. 

 Knappen ”Gem og set” er ikke længere synlig under oprettelsen af en 

påtegning. 

 Håndtering af fejl, hvor tekst i masseoperationer blev vist på et andet sprog end 

det valgte. 

 Chats eller noter oprettet via hovedvinduet åbnes nu i samme vindue i stedet 

for, at der åbnes et nyt vindue for hver chat/note. 

 Håndtering af fejl, hvor beskedikonet i visse tilfælde blev vist i resultatlisten, 

selvom chatten var blevet slettet. 
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 Håndtering af fejl, hvor samme chat/note i visse tilfælde blev vist flere gange 

på en akt i previewet i hovedvinduet. 

 Tekst i dialogen ”Gem akt?” under oprettelse af chats eller noter er omskrevet. 

 Håndtering af fejl, hvor teksten til Single Sign On-tjekboksen på loginskærmen 

under visse omstændigheder ikke blev vist. 

 Der er rettet en stavefejl i beskeden, der vises, når en F2-session er udløbet. 

 Styringsflag i kolonnen ”Flag” i aktlister bliver nu oversat, når et andet sprog 

end dansk er valgt. 

 Relevante emneord for enheden sorteres nu i forhold til listen af alle emneord, 

så de er lettere at finde. 

 Håndtering af en fejl, der forårsagede, at en akt ikke kunne fjernes fra en sag, 

hvis sagen havde flere tilknyttede sikkerhedsgrupper. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at søgninger oprettede af "Mig" søgte på 

opretteren af søgningen, og ikke den der udførte søgningen. 

 Håndtering af fejl, der forårsagede, at gemte søgninger på feltet: ”Oprettet af” 

med værdien: ”Mig” søgte på opretteren af søgningen, og ikke den der udførte 

søgningen. 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at en sikkerhedsgruppe på en 

journalplan blev fjernet, når en bruger, der ikke var medlem af 

sikkerhedsgruppen, fik vist en fejlmeddelelse om dette og trykkede ”OK”. 

F2 Aktindsigt 

 Håndtering af fejl, der kunne forhindre dannelse af en aktindsigt, hvis et eller 

flere dokumenter var utilgængelige for brugeren. 

 Håndtering af fejl, der kunne forhindre dannelse af en aktindsigt, hvis akter 

med slettede dokumenter blev inkluderet. 

F2 Godkendelser 

 Håndtering af stavefejl og manglende tegnsætning i dialogen ”Gem som 

skabelon”. 

F2 Manager  

 En stavefejl i menupunktet ”Ad hoc-møder” er rettet. 

 Håndtering af fejl, der gjorde, at godkendelsesdokumentet på iPad’en ikke blev 

opdateret, når aktens metadata blev opdateret, f.eks. hvis aktens titel ændres. 

F2 Møder 

 Håndtering af fejl, hvor bilagene på strukturerede møder ikke blev kopieret over 

på dagsordenspunktets akt, hvis punktet blev gjort endeligt med det samme. 
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F2 OCR 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at tekst genkendt af OCR-modulet blev 

roteret forkert. 

F2 Procesunderstøttelse 

 Håndtering af fejl, der forårsagede at høringssvar ikke blev genindlæst, når 

sagens oplysninger blev ændret, eller når en ny involveret part blev oprettet via 

sagsforløbet. 

 Håndtering af fejl i sagsforløbet, hvor en parts data kunne blive vist duplikeret 

eller slet ikke vist. 

F2 REST 

 F2 REST sætter nu forsendelsestype på akter, der er oprettet før version 5.3. 

F2 Statuskoder 

 Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at statuskoden på sager blev efterfulgt 

af en tom parentes, hvis statuskodens beskrivelse var blevet slettet. 

F2 Stedfæstelse 

 Det er blevet lettere at finde den korrekte etage ved søgning på stedfæstelse 

under "Avanceret søgning" i hovedvinduet. 

F2 Touch 

 Håndtering af fejl, der kunne gøre en bruger til ansvarlig på en akt, selvom 

brugeren ikke havde skriveadgang, hvis der ikke var en ansvarlig i forvejen. 

 Håndtering af fejl, der forhindrede brugeren i at fremsøge parter i feltet 

”Ansvarlig” under oprettelse af en sag. 

 Håndtering af fejl, som kunne forårsage, at indbakken ikke blev opdateret efter 

login med TouchID. 

 Håndtering af fejl, hvor en e-mailakt uden modtager blev vist med et aktikon. 


