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■OPTIMIZING THE LINE 

Arkivering av MepsBase 

Meps instruksjoner for å konvertere oppdrag og avtaler til PDF 

For å kunne gjennomføre dette må du oppdatere din MepsBase til versjon no 540, den finner du her: 
http://downloads.meps.net/files/no540 

Viktig at du har tilstrekkelige rettigheter på dataen din for å kunne oppdatere. 

Oppgi passordet no540 og start oppdateringen. Når din MepsBase er oppdatert følger du videre 
instruksjoner. 

Start med å lage en mappeoversikt der du vil at de forskjellige PDF-filene skal legges, se 
eksempel nedenfor: 

  
 

Videre åpner du MepsBase og klikker på ikonet som er markert med gult. 

 
 

I den øverste feltet velger du mappen du vil hente oppdrag/avtale ifra, og i feltet under velger du den 

nye målmappen de skal inn i. 

Marker så den listen du ønsker å arkivere, huk av på "Skriv over" og klikk på "Arkiver". 

 

 

 

Gjenta disse stegene for hver liste du ønsker å skrive ut til PDF. 
 

 

http://downloads.meps.net/files/no540
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■OPTIMIZING THE LINE 

Gjenta disse stegene for hver liste du ønsker å skrive ut til PDF. 

 
Merk at du kun kan skrive ut en type liste om gangen, og at alle oppdrag finnes i den valgte mappen, 
blir skrevet ut. Det er viktig at du oppretter en målmappe for hver type utskrift, da allerede utskrevne 
lister blir overskrevet. 

 
 
Dersom du benytter deg av ekstern IT som f.eks. DocS, bør du konsultere dem først for å sikre at du 
har rettigheter til målmappen på serveren. 
 


