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F2 version 6.1
Den nye version af F2 er blevet frigivet. F2 version 6.1  

indeholder en lang række af forbedringer og nye funktioner,  
som giver endnu flere muligheder som F2-bruger.

Det sikrer, at akterne følger procedurerne, 
helt uden at de enkelte akter skal åbnes.

Flere konfigurationsmuligheder
Med udvidelser af  konfigurationsmulig-
hederne er det blevet endnu nemmere at 
administrere og tilpasse F2, fordi mange af  
de ting som tidligere lå i konfigurationsfiler, 
nu ligger direkte i administrationsmodulet. 
Det gør det hurtigere både at sætte nye 
installationer op og løbende tilpasse F2,  
i takt med at der opstår nye behov.

Tilgængelighed udvidet til sagsforløb
Standard F2 har længe været forrest i 
feltet, når der kommer til tilgængelighed  
i software. Men hidtil har dette været  
afgrænset til basisfunktionerne i F2. Nu er 
F2 udvidet, så tilgængelighed også under-
støttes i forbindelse med de konfigurerede 
sagsforløb for fagprocesser, bl.a. med 
tekstoplæsning og forstørrelse.  

Smartere chat  
– nu med kontaktbilleder
Chatfunktionen i F2 er allerede i dag en af  
de mest populære funktioner i F2. Chats er 

i brugergrænsefladen for mødemodulet, 
så det nu bl.a. er lettere at kopiere/flytte 
punkter, sortere samt adgangsbegrænse.

Nyt layout og features til web og mobil
F2 Touch til iPhone og Android har fået et 
helt nyt layout og nye funktioner, der gør 
listerne mere overskuelige og med nemme-
re adgang til funktioner. F2 Touch er også 
blevet optimeret, så den kører hurtigere 
og kan håndtere store lister. Offlinefunk-
tionerne i F2 Touch er blevet yderligere 
optimeret, så brugeren kan arbejde i flyet 
eller andre steder uden mobildækning. 
Når forbindelsen genoprettes bliver data 
automatisk synkroniseret. 

Den nye version af  F2 Touch indeholder 
et stort antal opdateringer. Dette omfatter 
bl.a. bedre sagsunderstøttelse, smartere 
chats, et nyt fanekoncept som reducerer 
behovet for scrolling, automatisk tastatur 
ved chats og tekst på akter, automatisk 
tolkning og håndtering af  links, ny dato-
vælger samt udvidede søgemuligheder. F2 
kan også tilgås direkte fra en webbrowser, 
hvor der er adgang til samme funktioner 
som i F2 Touch. Man kan således let ar-
bejde i F2, også når man ikke har adgang 
til den fulde desktop-klient.

Avanceret aktindsigt udvides med 
persondatasøgninger
Det nye avancerede aktindsigtsmodul i F2 
giver fuldt overblik ved selv meget store 
aktindsigter, håndterer udvælgelse, duplet-

Med version 6.1 har cBrain frigivet en 
af  de største releases nogensinde. Den 
nye version har mange nye funktioner 
på tværs af  hele F2. Dette omfatter bl.a. 
nye søgemuligheder, udvidet sagshjælp, 
hurtig sagsoprettelse baseret på skabeloner, 
udvidede funktionspostkasser, aktindsigt til 
persondata og udvidede mødefunktioner. 
Samt ikke mindst et helt nyt F2 mobil 
layout med endnu flere betjeningsmulig
heder og en ny chat, som bl.a. gør det 
muligt at bruge billeder og navngive tråde.

Hurtigere og lettere søgning 
Fremsøgning i F2 er blevet endnu hurti-
gere, da søgningen nu starter, mens man 
indtaster sin søgetekst. Allerede efter få  
tastetryk er søgningen i listen derfor filtre-
ret ned til det, som brugeren leder efter.

Udvidet sagshjælp
Sagshjælpen i F2 hjælper med at sikre, 
at procedurer omkring journalisering, 
adgangsrettigheder og sagsmarkering altid 
er overholdt. I version 6.1 er sagshjælpen 
udvidet, så sagshjælpen allerede bliver akti-
veret for listerne med akter i hovedvinduet. 

at der automatisk springes til den relevan-
te opgave direkte fra akter i søgevinduets 
lister. Ved blot et enkelt klik på akten i 
listen åbnes opgaven, og brugeren kan 
gå i gang med at arbejde på den aktuelle 
opgave i sagsforløbet. Så bliver det ikke 
meget nemmere. Søgevinduet er også 
udvidet, så det nu er muligt at se og bruge 
sagsspecifikke data direkte i søgevinduets 
lister. Dette er utroligt effektivt, da data 
fra checklister og selve sagsbehandlingen 
således kan trækkes direkte ud i oversigter 
og benyttes i søgninger.

Mails fra funktionspostkasser
Mails kan nu også afsendes “på vegne af ” 
funktionspostkasser, hvor det tidligere skete 
som personlige mails eller fra enhedens stan-
dard e-mailadresse. Der er således direkte og 
let support for både at modtage og sende på 
vegne af  flere emailadresser per enhed.

Distributionslister i flere niveauer
Distributionslister er blevet endnu lettere 
at vedligeholde. I F2 kan distributionslister 
nu indeholde distributionslister, idet en liste 
kan være medlem af  en anden liste. Dette 
giver stor fleksibilitet i håndtering af  mail-
grupper, og alle relaterede lister opdateres 
automatisk, når en liste redigeres.

Sletning af  interne mails er ændret
Den centrale datalagring i F2 har den store 
styrke, at alle kan arbejde sammen om en 
akt i stedet for at sende kopier til hinanden. 
Dette gælder også ved interne mails, hvor 
der ikke oprettes en ny kopi per modtager. 
Men hidtil har det betydet, at hvis en bruger 
sletter en intern mail, slettes den også hos de 
øvrige brugere, som har modtaget mailen. I 
den nye version af  F2 er dette ændret, så 
brugere nu kun fjerner mailen fra sin egen 
indbakke og skrivebord. Den interne mail 
vil således fortsat ligge i listerne hos de andre 
brugere, som har fået mailen. Herved sikres 
bl.a., at mails ikke længere utilsigtet slettes 
for andre brugere.

Lukkede og åbne dagsordenspunkter 
i mødemodulet
Med mødemodulet i F2 kan brugeren let 
holde styr på sine møder med deltagere, 
dagsorden, beslutningspunkter, referater 
mv. Version 6.1 giver mulighed for at have 
både offentlige og lukkede dagsordenpunk-
ter. Den interne dagsorden indeholder alle 
punkter, mens den offentlige dagsorden 
kun viser de offentlige punkter. Samtidig 
kan dagsordner og referater nu genereres 
med bogmærker og underskriftfelter. Des-
uden er der lavet en række forbedringer 

en hurtig og effektiv måde at have uformel 
sparring med kollegaer omkring sagsbe-
handlingen eller etablere samarbejdsrum.  
I den nye version er chat blevet udvidet 
med en række funktioner, herunder en ny 
chatoversigt som gør det nemt at springe 
mellem forskellige chatsamtaler i samme 
vindue. Der kan desuden tilføjes billeder, 
som viser den enkelte chatdeltager, og det 
er muligt at navngive chattråde. Endnu en 
ny funktion giver mulighed for at framelde 
notifikationer for en chat i en periode, hvis 
man ikke vil forstyrres, men alligevel stadig 
være med på chatten.

Sagsskabeloner til hurtig  
sagsoprettelse
Oprettelse af  sager er blevet både hurti-
gere og mere effektiv. Den nye version af  
F2 tilbyder en helt ny type sagsskabeloner 
med en dynamisk dialog, som automati-
serer sagsoprettelsen og sikrer kvaliteten. 
Sagsskabelonerne er tilknyttet sagstyper, 
og med skabelonerne foreslår F2 auto-
matisk information ved oprettelse af  en 
sag, eksempelvis journalplan, ansvarlig, 
sikkerhedsgruppe, parter og emneord. 
Standardværdier samt låste felter kan 
ligeledes defineres per sagstype.

Mange nye funktioner i sagsforløb
Sagsforløbene i F2 er blevet meget populæ-
re, ikke mindst fordi det hermed er muligt 
at opsætte og understøtte komplekse 
fagprocesser i standard F2 – helt uden 
programmering. I den nye version er 
sagsforløbene blevet udvidet med en 
række funktioner, som bl.a. gør det endnu 
nemmere at opsætte og ændre processer. 
Hertil kommer en lang række funktionelle 
udvidelser bl.a. understøttelse af  komplek-
se lister som tabeller, scripts som case- 
action og adgang til ekstra felter på parter. 
Brugergrænsefladen er blevet opdateret,  
så den samtidig giver let overblik over både 
den samlede proces og de enkelte faser. 
Navigationen er blevet intelligent, således 

ter, ekstrahering og endelig dannelse af  
aktindsigtsrapporter. Aktindsigtsmodulet er 
blevet udvidet med F2 Persondatafunktio-
ner, som giver brugere med særlige roller 
mulighed for at fremsøge persondata og 
relaterede sager og akter på tværs af  alle 
F2 data. Dette giver solidt grundlag for 
dannelse af  aktindsigter i forbindelse med 
den nye persondataforordning. 

Høringssider med ekstra sikkerhed
F2s konfigurerbare selvbetjeningsløsning 
er blevet udvidet med SMSautentificering, 
så der nu kan sendes en SMS-kode for 
adgang til f.eks. høringssider. Desuden er 
der tilføjet mulighed for lister, skrivebeskyt-
tede datafelter, forbedret datavalidering, 
dynamiske priser og nye datatyper.

Understøttelse for Active Directory 
Federated Services (ADFS)
Med support af  SAML 2.0 og ADFS i F2 
fra version 6.1 er der nu flere muligheder 
for brug af  single sign-on i F2. ADFS er et 
alternativ til F2 standard AD-service, hvor 
denne ikke har adgang til Active Directory.

Sprog og tidszoner
F2 har allerede fuld understøttelse for flere 
sprog og lokale indstillinger. Dette frigives 
nu som standard på både dansk, engelsk 
og tysk. Fra version 6.1 er tidszoner endvi-
dere udvidet, således at brugere ser tider, 
frister mv., relativt til deres egen lokale 
tidszone, uanset hvor akten måtte være 
oprettet eller redigeret.

F2 version 6.1

Hovedvinduet i F2 version 6.1 med ny  
navigationslinje og søgefunktion.

De stolte udviklere bag F2.
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desktop-applikationen, og der kan således 
kvalitetssikres i sagsoprettelsen gennem 
felter som journalplan, kassationskoder, 
emneord, frister, statuskoder, mv.

Ny søgedialog
Søgning i lister har fået en ny, smartere 
dialog og er udvidet til også at kunne filtre-
re på flag samt efter læste/ulæste beskeder.

Mange nye chatfunktioner, 
herunder billeder
Chats er en helt central funktion på F2 
Touch, og i version 6.1 er chats blevet 
udvidet med en række nye funktioner. 
Chats har nu fået deres egen fane og står 
dermed klart frem på en akt, og det er 
let at se, om der er kommet nye beske-
der. Selve chatdialogen er også kraftigt 
udvidet med nyt ‘look & feel’ og en række 
nye funktioner. Der er mulighed for se bil-
leder på chatdeltagere, så man nemt man 
genkende, hvem man chatter med. 

I den nye F2 Touch er det muligt at slå 
notifikationer fra for en chat i en periode, 
så man stadig er med i chatten, men ikke 
bliver forstyrret af  meget aktivitet med nye 
meddelelser. Samtidig kan chatten navngi-
ves, så det er let at fremsøge den igen.

Opret godkendelser 
Godkendelser understøttes allerede i F2 
Touch, men med version 6.1 kan man 
nu også oprette godkendelser ud fra 
skabeloner til godkendelsesforløb, ligesom 
det også er muligt at tilrette godkendel-
sesforløbet.

Links, emneord og nye  
mailfunktioner
Nu er det muligt at bruge F2-links direkte 
på F2 Touch, med mulighed for at kopie-
re link til akt eller til sag og indsætte linket 
i andre akter eller dokumenter. På akter og 
sager kan man endvidere sætte emneord 
på, direkte i F2 Touch. 

Filtypen for dokumenter kan skiftes ved 
mailafsendelse, således at et Word-doku-
ment f.eks. sendes ud som en PDF i stedet 
for Word-format. Endvidere er mail udvi-
det med understøttelse af  Xbc-modtagere.

Tidszoner
F2 Touch understøtter nu brug af  både 
lokale tidszoner og servertid. Hvis man 
er ude at rejse, kan man således vælge 
at se alle tider konverteret til den lokale 
tidszone, som man befinder sig i, mens 
kollegaerne på kontoret hjemme i Dan-
mark stadig ser alt ud fra dansk tid.

Nyt layout
Brugergrænsefladen til F2 Touch har 
fået helt nyt layout, som gør det nemt at 
bevare overblikket, samtidig med at det 
giver let adgang til mange nye funktioner 
i F2. Designet er blevet opdateret med 
udgangspunkt i nyeste mobile grænse-
flader. Hermed sikres et genkendeligt 
og tidssvarende udtryk. Vi har adskilt 
navigering fra handlinger for at give bed-
re overblik og gøre brugen af  F2 Touch 
mere intuitiv, specielt for nye brugere. 
Det betyder, at navigering mellem akter 
og sager findes særskilt i værktøjslinjen 

øverst på skærmen. Her kan man f.eks. 
let bladre mellem akter på en sag. Som 
noget helt nyt er der i toppen af  skærmen 
også introduceret en værktøjslinje med 
faneblade. Her fås nemt oversigt over, om 
der er chats, noter, påtegninger, bestillinger 
eller godkendelser på en akt. 

Ny information er markeret med et sym-
bol, så man straks kan se, om der er nye 
ulæste data, f.eks. meddelelser i en chat. 
Opdelingen i faneblade giver således et 
hurtigt overblik og adgang til information 
uden at skulle bladre i akten eller data.

Nederst på skærmen er der indført en 
ny værktøjslinje, der giver adgang til alle 
tilgængelige handlinger på den viste akt 
eller sag. Mulige handlinger kan f.eks. 
være “svar på mail” eller “rediger akt”. 
Oprettelse af  nyt indhold sker let og 
konsekvent gennem en stor plus-knap i 
nederste højre hjørne af  skærmen, der 
f.eks. giver adgang til “Ny Akt” eller “Ny 
Godkendelse”.

Styrket sagshåndtering
Sagshåndtering på F2 Touch er videre-
udviklet med nye dialoger til oprettelse, 
visning og redigering af  sager. Fra sagsvis-
ningen er der adgang til en oversigt over 
sagens metadata, og disse kan redigeres 
direkte fra F2 Touch. Oprettelse af  sager 
følger samme konfiguration som på 

F2 Touch

F2 Touch 
– sagsbehandling 
på farten 

F2 Touch til mobilen og iPad bruges dagligt af rigtig 
mange brugere. Nu kommer F2 Touch med en helt ny 
grænseflade og mange udvidelser.

F2 Touch version 6.1  
– Indbakke og søgning

Ny chatfane med billeder  
og lettere overblik

Nye værktøjslinjer med  
navigering og faner øverst  

og handlinger nederst

Udvidet oprettelse og  
redigering af sager 

F2 TOUCH MED NY  
GRÆNSEFLADE OG DESIGN
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Sagsbehandling
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De nye sagsskabeloner
F2 version 6.1 tilbyder en helt ny type 
sagsskabeloner, som gør det muligt at styre 
en lang række oplysninger og metadata 
tilknyttet den enkelte sag. Herved kan 
sagsoprettelsen gøres både langt hurtigere 
og mere sikker. 

En sagsskabelon er tilknyttet en sagstype 
og indeholder en lang række styrende 
sagsoplysninger, som gælder for netop den 
bestemte sagstype. Når brugeren tilknytter 
en sagstype til en konkret sag, aktiveres 
sagsskabelonen og opdaterer sagen. Ud-
nyttes de nye sagsskabeloner fuldt ud, kan 

brugeren stort set oprette en sag med alle 
relevante metadata, herunder adgangs-
kontrol og sagsforløb, ved blot at tilknytte 
en sagstype til sagen. 

Det giver selvfølgelig en hurtig sagsopret-
telse. Men det sikrer også en meget høj 
kvalitet i sagsoprettelsen, fordi brugeren 
ikke glemmer at tilknytte sagsoplysnin-
ger eller tilknytter fejlagtige oplysninger, 
eksempelvis glemmer en adgangsgruppe 
eller tilføjer forkerte journalkoder.

Stor fleksibilitet
De nye sagsskabeloner tilbyder en meget 
stor fleksibilitet. For hver sagsskabelon er 
det muligt at udvælge netop de felter og 
tilknytninger, som skal anvendes i forbin-

F2 er designet til at understøtte den digitale forvaltning. 
Baseret på en best practice model, som er udviklet gennem 
mange års tæt samarbejde med danske myndigheder.  
Version 6.1 af F2 tilbyder en helt række nye faciliteter, her- 
under en ny type sagsskabeloner som er næste skridt mod en 
fuldautomatiseret sagsoprettelse. Sagsforløb er blevet kraftigt 
udvidet bl.a. med understøttelse af feltlister og smart navigation 
direkte fra sagstrin til opgaver i sagsforløbet.  

delse med den konkrete sagsskabelon. Det 
enkelte felt kan være udfyldt på forhånd 
med en konfigureret værdi eller det kan 
være tomt. Felterne kan desuden være 
obligatoriske, valgfri og/eller kun læsbare. 
Det betyder eksempelvis, at der kan opret-
tes en række sagsskabeloner for forskellige 
typer af  HR-sager, hvor der på forhånd er 
tilknyttet bestemte adgangsgrupper, mens 
andre sagsskabeloner ikke er tilknyttet 
adgangsgrupper. 

Sagsforløb tilknyttes automatisk
En sagsskabelon kan også fastlægge et 
givet sagsforløb. Herved tilknyttes sagsfor-
løbet automatisk til den konkrete sag, når 
sagen oprettes. 

Har HR-afdelingen eksempelvis en 
standard for introduktion af  nye med-
arbejdere, kan dette oprettes som en 
sagsskabelon med sagsforløb og metadata, 
herunder eksempelvis journalkoder og 
adgangsgrupper. Når en ny medarbejder 
tiltræder, vil det nu kun kræve nogle få 
oplysninger at oprette en sag som både 
følger standarden, og som sikrer en nem 
og smidig sagsbehandling, hvor brugeren 
guides igennem sagens forløb og opgaver.

Navigation 
I den nye version af  F2 introduceres en 
opfindelse, som kaldes “Navigation”. Na-
vigation guider brugeren trin-for-trin ud 
fra det sted i sagsforløbet, hvor brugeren 
befinder sig, også betegnet “kontekststyret 
opgaveafvikling”.

Funktionen gør det muligt at oprette 
en direkte kobling mellem opgaver i et 

sagsforløb og akter i en søgeliste. Når bru-
geren udvælger og klikker på en akt i en 
søgeliste, vil F2 normalt åbne aktvinduet 
og vise akten. Men hvis akten er tilknyttet 
Navigation, springer F2 i stedet for direkte 
til den tilknyttede opgave og åbner opga-
vevinduet i stedet for aktvinduet.

Et sagsforløb består normalt af  en række 
trin, hvor der på hvert trin skal udføres 
en eller flere opgaver. Er sagsforløbet 
understøttet effektivt, vil der til hvert 
trin normalt være tilknyttet en søgeliste 
i F2, eksempelvis en funktionsindbakke 
(svarende til reoler med dueslag). Så når 
brugeren åbner en akt i søgelisten, vil 
brugeren derefter behandle akten ved at 
åbne sagens checkliste og finde den næste 
opgave, som skal udføres. 

Ved hjælp af  Navigation kædes akter og 
opgaver direkte sammen. Det betyder, at 
brugeren hverken skal åbne checklisten 
eller finde den aktuelle opgave, fordi F2 
allerede kender ”konteksten” og springer 
direkte til opgavevinduet. Navigationen og 
den kontekstbaserede styring sparer derfor 
både mange klik og guider brugeren, 
hvilket giver både mere sikker sagsbe-
handling og gør det nemmere at uddanne 
brugerne. 

Nyt layout og mange nye funktioner 
i sagsforløb
Ved at benytte F2s sagsforløb og check- 
lister, er det muligt at understøtte 
fagprocesser, end-to-end, fra selvbetje-
ning til sagsafslutning og journalisering. 
Opsætningen sker direkte i F2 gennem 
konfigurering og dermed uden at ændre i 
standardsystemet. 

Sagsforløb og checklister tilbyder dermed 
en helt ny, nem og hurtig måde at under-
støtte komplekse fagsystemer på, og de er 
på kort tid blevet taget i brug hos mange 
F2-kunder. I version 6.1 har sagsforløbene 
fået et nyt grafisk layout, ligesom både 
sagsforløb og checklister er blevet videre-
udvidet med mange nye funktioner.

Feltlister i sagsforløb
En af  de centrale nye funktioner er mulig-
heden for at anvende feltlister. Hidtil har 
sagsforløb og checklister været baseret på 
enkeltstående felter, men nu er det også 
muligt at oprette og anvende lister med 
felter af  en bestemt type. Hvor et enkelt-
stående felt indeholder en bestemt værdi, 
f.eks. navnet på et barn, består en feltliste 
af  et ubegrænset antal værdier af  samme 
type, eksempelvis en liste med navne på 

børn. Listerne giver helt nye muligheder 
for at understøtte komplekse sagsforløb, 
herunder ikke mindst muligheden for at 
effektivisere anvendelsen af  avancerede 
beregninger og sagsoperationer.

Samtidig forventes det, at de nye lister vil 
gøre understøttelsen af  mange fagoplys-
ninger både nemmere og mere overskue-
lig, herunder en simplere brugergrænsefla-
de. I en række tilfælde hvor der er mange 
forskellige typer af  individuelle fagdata 
tilknyttet en sagstype, kan vinduet med 
fagoplysninger naturligvis blive ret stort. 
Med de nye lister vil det bl.a. være muligt 
at organisere de samme oplysninger mere 
overskueligt.

Fagoplysninger i unikt overblik  
og styring
Hidtil har søgelisterne i F2 understøttet 
metadatafelter på akter, sager, chats, mv., 
kombineret med fritekstsøgning i tekster. 
Men nu har F2 fået søgeskabeloner, som 
udvider søgemulighederne til også at 
omfatte de individuelle, fagspecifikke felter 
i sagsforløb og checklister. Søgeskabeloner 
er fuldt ud konfigurerbare, og der kan laves 
unikke søgekriterier, felter og kolonner, 
hvor standardfelterne i F2 kombineres 
med de fagspecifikke felter. Søgeskabelo-
nerne er naturligvis stadig underlagt F2s 
adgangsstyring, så en bruger kun vil kunne 
se det, som brugeren har adgang til.

Søgeskabeloner er selvfølgelig meget 
anvendelige for de brugere, der benyt-
ter sagsforløb og checklister, og som 
efterspørger specielle søgemuligheder til 
styring og rapportering af  deres fagløs-
ninger. Men de nye søgeskabeloner åbner 
også en række muligheder for de brugere, 
som har standard F2 og har behov for 
mere specialiseret og avanceret søgning. 
Eksempelvis kan der nu defineres en søge-
skabelon, som viser hvilke akter og sager, 
som en bestemt bruger, eksempelvis en 
minister, har liggende på sin iPad. Eller 
en søgeskabelon som giver mulighed for 
at få vist sagsbehandlingstiden for bestem-
te type sager, ligesom søgelister nu også 
kan konfigureres til at hente data fra en 
ekstern database.

Sagshjælp direkte i søgevinduet
En af  de meget anvendte F2-funktioner er 
sagshjælpen, som hjælper brugeren med 
at udføre konkrete opgaver undervejs i 
sagsbehandlingen. Hidtil har sagshjælpen 
været knyttet til funktionerne i aktvinduet, 
men nu er hjælpen udvidet, så den også er 
aktiv i listerne i søgevinduet. 

Eksempel på en sagsskabelon med præ- 
udfyldte felter for oprettelse af ny sag.

Sagsforløb i 6.1 med ny  
grænseflade og lettere overblik. 
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cView

F2 UDVIDELSESMODULER

FÅ F2 UDDANNELSE HOS 
cBRAIN UNIVERSITY

cBrain tilbyder mange tillægs- 
moduler til standardproduktet. De 
fleste tillægsmoduler er styret gen-
nem licenskontrol, hvilket betyder, 
at modulerne nemt og hurtigt kan 
aktiveres og tages i brug, fordi 
det ikke kræver en ny installation. 
Parallelt med videreudvikling af 
standardproduktet videreudvikles 
tillægsmodulerne, ligesom der lø-
bende tilføjes nye tillægsmoduler. 

Ud over tillægsmodulerne tilby-
des også en række individuelt 
tilpassede udvidelser, ofte af 
mere teknisk karakter. Denne 
type udvidelser understøtter 
eksempelvis integration og  
drift, og de tilbydes normalt 
som projektopgaver.

Kontakt venligst F2 Consulting eller COO, Robert Lentz  
på rl@cbrain.dk for nærmere information.

cBrain tilbyder løbende kurser til eksisterende F2 brugere, der ønsker 
opkvalificering af deres F2 viden. Udover at blive uddannet til enten 
superbruger eller administrator af F2, danner kurserne ramme for at 
netværke og videndele med andre F2 brugere.
 
Læs om cBrains uddannelser ved at logge ind på kundesitet, hvor 
kursusudbuddet løbende bliver opdateret med flere kurser.

ADGANGSBEGRÆNSNING PARTER 

AFLEVERING RIGSARKIVET 

AKTINDSIGT, AVANCERET

BESTILLING 

cLEARNING 

cPORT

CPR- OG CVR-INTEGRATION 

CSEARCH 

DIGITAL POST (E-BOKS)

FJERNPRINT 

FLETTEKODER 

FRASER, AVANCERET

GIS INTEGRATION 

REST API 

NEMID INTEGRATION

ONLINE BETALING 

OCR BEHANDLING 

KL-E INTEGRATION

MOBILE DEVICE MANAGEMENT  

NEMINDSIGT 

FUNKTIONSPOSTKASSER 

GODKENDELSER 

KVALITETSSIKRING

F2 MANAGER 

METADATA REMOVER  

MØDER

PARTSTYPER  

PERSONDATA 

STATUSKODER 

TIMEREGISTRERING  

F2 TOUCH 

F2 VASKEMASKINE

VIRUSSKANNING 

WEBMØDER 

MSI KLIENT

DATAKONVERTERING,  
STANDARD

DATAKONVERTERING,  
KOMPLEKS 


