Hvordan klargjøre din maskin for ny sykmelding
1.

Finn nettleseren "Internet Explorer" på din datamaskin og start denne.

2. Kontroller at du har versjon 9 eller høyere ved å venstreklikke på tannhjulet øverst til høyre, og
velg "Om Internet Explorer". (For å finne innstillingen i eldre versjoner av IE, som ikke har
tannhjulet, kan du trykke på Alt knappen på tastaturet og gjør menyvalg.)

Du vil da få opp et vindu som inneholder versjonsnummeret. Har du versjon 9 eller høyere
kan du fortsette til punkt 3. Har du en eldre versjon må du oppgradere til nyeste versjon.

3. Venstreklikk på tannhjulet og velg "Alternativer for Internett"

4. Venstreklikk på "Avansert" og bla deg ned til kategorien "Sikkerhet" og huk på for "Tillat kjøring
av aktivt innhold i filer på Min Datamaskin", og venstreklikk på "OK".

5. Venstreklikk her (Hvis lenken virker og du får opp samme bilde som i punkt 6, hopper du over
manuell installasjon og går videre til punkt 6).

Manuell installasjon
•
•
•
•
•

Gå inn på "Min datamaskin", "Datamaskin" eller "Denne PC'en".
Velg stasjonen med bokstaven "C:".
Velg mappen som heter ProMed og undermappen som heter "rap-lbl"
Venstre-dobbeltklikk på en fil som heter FRE3OF9X.TTF eller bare FRE3OF9X
Det skal nå åpne seg et tilsvarende vindu som vist i punkt 5.

6. Venstreklikk på knappen Installer og installer fonten.

•
•
•

Gå inn på "Min datamaskin", "Datamaskin" eller "Denne PC'en".
Velg stasjonen med bokstaven "C:".
Velg mappen som heter ProMed og finn så filen som heter XmlTest.

•

Høyreklikk på filen XmlTest, velg "Åpne i" og "Velg standardprogram"

•

Velg Internet Explorer fra listen og trykk OK.

7. Gå inn i ProMed, og i sykmeldingsmodulen huk på for "Aktiver ny ordning for sykmelding".

Når du nå skriver ut ny sykmelding vil denne åpnes i Internet Explorer.

