Hvordan brenne oppgjørsfil på CD eller DVD til HELFO ?
ProMed Kundestøtte mottar ofte henvendelser fra terapeuter med spørsmål om hvordan en skal gå
frem for å brenne en oppgjørsfil på CD/ DVD for innsending til HELFO. Dette er noe som ikke omfattes
av ProMed Kundestøtte, da dette er utenfor ProMed og gjøres i Windows Utforsker. Vi presenterer
derfor en guide som vil ta en gjennom disse trinnene slik at man kan få dette til på egenhånd:
1. Start ditt trygdeoppgjør i ProMed og følg egen manual for gjennomgang av dette.
Avvent med å sette inn CD/ DVD til du blir forespurt dette mellom trinn 4 og 5.
2. Når oppgjøret er fullført vil du få spørsmål om å starte Windows Utforsker, velg Ja.
Skal du brenne et oppgjør som er foretatt tidligere på nytt kan du starte dette under «Ny utskrift av
tidligere oppgjør» ved å klikke på Åpne Utforsk i oppgjørsmappen.

3. Med Windows Utforsker oppe vil du se følgende skjermbilde:

Oppgjørsfilene er datafiler i XML format og de navngis som «FNR-ÅÅÅÅMMDD» hvor FNR erstattes med
ditt personnummer (11-siffer), og datoformatet er Å for årstall, M for måned og D for dag i måneden.

4. I Windows Utforsker - høyreklikk på den oppgjørsfilen som du ønsker å brenne på CD/ DVD, velg
Send til og deretter «CD/ DVD RW Stasjon».

5. Når du har valgt å sende oppgjørsfilen til CD/ DVD RW Stasjon så vil du (litt avhengig av ditt
operativsystem) få opp en melding som sier at filer nå er klare til å brennes på CD/ DVD.
Ved å klikke på denne meldingen blir du automatisk sendt videre til bildet vist under.

NB! Hvis du ikke får opp noen melding på din maskin kan du manuelt bevege deg til korrekt skjermbilde
ved å benytte navigasjonsmenyen til venstre i Windows Utforsker. Klikk på din CD/ DVD RW-stasjon som
ligger under «Datamaskin» eller «Denne PCen» så vil du også se bildet som vist.

Ved å se at det står «Filer som er klare til å legges på platen (1)» så får du bekreftet at det er én
fil som er klar for brenning, og du ser at det kun er ditt XML-dokument som nå vil bli brent på
platen. Hvis det ligger andre filer klare til brenning anbefaler vi at du sletter disse (ved høyreklikk).
6. I Windows Utforsk - Ved å nå høyreklikke på et ledig felt under oppgjørsfilen vil du få opp en
tilvalgs meny hvor du kan velge Brenn på plate. Gjør dette for å starte Windows-veilederen.

7. I Windows-veilederen for å brenne filer på plate guides du enkelt gjennom noen få steg for å få
filene dine trygt over til CD/ DVD platen.

Trinn 1
Platetittel fylles automatisk med dato,
og innspillingshastighet bør settes til den
høyeste verdien (normalt 24x).

Klikk Neste.

Trinn 2
Dette går automatisk.
Maskinen gjør klar filer til brenning.

Trinn 3
Dette går automatisk.
Nå starter brenneprosessen.

Trinn 4
Dette går automatisk.
Nå avsluttes brenneprosessen.

Trinn 5
Du har brent filene dine til platen.
Klikk Fullfør for å få ut CD/ DVD platen.

8. Etter å ha fullført Windows-veilederen er du nå ferdig, og kan legge CD/ DVD platen i konvolutt
sammen med din Samleregning for sending til HELFO. Oppgjøret kan nå anses som fullført.

Er du usikker på om filene har blitt brent til CD/ DVD platen?
1. Sett inn platen igjen i din CD/ DVD RW Stasjon.
2. Hvis du har aktivert for «Autokjør» vil CD/ DVD RW-stasjonen automatisk åpne platen og vise
filene som er tilgjengelig. Hvis dette ikke er aktivert kan du manuelt åpne platen ved å gå inn
under «Datamaskin» eller «Denne PCen» for så å dobbeltklikke på CD/ DVD RW-stasjonen.
3. Når du har fått åpnet CD/ DVD platen vil du få se innholdet som vist i bildet under:

Ved å se at det står «Filer på platen nå (1)» får du bekreftet at filen er brent til platen, og den
kan trygt videresendes til HELFO for håndtering.

