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Konfigurering av klient 

1 Om dokumentet 

Dette dokumentet skal gi grunnlag for å konfigurere en PC for å kunne produsere dokumenter 

fra Grunnervervsystemet (GES). 

2 Forutsetninger 

Noen av operasjonene gitt i dette dokumentet er avhengig at utførende bruker har utvidede 

rettigheter på sin PC. Om utførende bruker får melding om manglende rettigheter må lokal 

IT/support tilkalles for bistand. 

3 Endrings historikk 
 

Dato Forfatter Gjennomgått 

av 

Godkjent av Endrings historikk 

11.11.2020 Thomas 

Strømdahl 

    1. utkast 
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4 Konfigurering 

4.1 Oppstartmaler for Word 
Systemet benytter 2 oppstartmaler for Word. Malene må lastes ned www.vegvesen.no/portal/fk 

Se til høyre under Les også Brevfletting (for GES-brukere). Malene heter 

• GES Oppstart 

• Mime 360 Oppstart 

 

Disse malen skal legges inn i mappen for oppstartmaler for din Word. Dette gjøres på denne 

måten. 

1. Last ned filene 

NB! Disse filene skal IKKE åpnes i Word. 

Filene blir vanligvis lagret automatisk til mappen nedlastinger. Bruk Windows utforsker 

(Filutforsker) til fjerne blokkering (se punkt 2) og å kopiere filene (se punkt 7). 

2. Fjern eventuell blokkering av filene ved å høyreklikke på filen og velge egenskaper 

 

 

 

3. Start Word og kontroller sti til oppstartmappen for Word 

Klikk Fil – Alternativer og velg Avansert 

Bla ned til Generelt og klikk Filplassering 

 

4. Klikk på oppstart og endre 

Her kan du se hvilken mappe Word benytter som oppstartmappe 

http://www.vegvesen.no/portal/fk
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5. Stien kan kopieres (Ctrl+c) eller dere kan noteres. 

6. Lukk Word.  

NB! Pass på at du lukker alle Word-dokumenter. 

7. Kopier de to oppstart filene du lastet ned i punkt 1 inn i denne oppstartmappen. 

Dette gjør du enklest i Windows utforsker (Filutforsker). 

4.2 Sikkerhetsinnstillinger for Word 

Ved dokumentproduksjon fra GES opprettes det et dokument med makro. Dokumentet blir lastet 

ned fra brukerens Internett utforsker (Browser) og lagt i standard nedlastingsmappe. Bruker skal 

åpne dette dokumentet og makro må tillattes å kjøre for at funksjonaliteten skal lage dokumenter 

automatisk. 

Det er flere måter å tillat at makroer kjører på. Her følger en metode – annen metode kan 

bestemmes av lokalt IT-tjeneste. 
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5 Hvordan produsere fil i GES 
1. Klikk Til Word slik at dokumentet fra GES blir lastet ned 

 

2. Åpne filområdet Nedlastinger med Windows utforsker (Filutforsker) 
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3. Høyeklikk på nedlastet fil og velg Egenskaper 

  

4. Klikk på Fjern blokkering og deretter OK 

 

5. Åpne filen ved å dobbeltklikke på den. 

6. Velg aktiver makro hvis du får spørsmål om dette. 

7. Skriv dokumentet. 

8. Når dokumentet skal flettes ferdig (brev til flere mottakere) kan du klikke GES og Flett 
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