Installasjonsveiledning for
SmartLawyer Writer
SmartLawyer Writer er utviklet av Gyldendal Rettsdata.
Produktet er basert på nyskapende teknologi med den
hensikt å forenkle og forbedre juristenes arbeidshverdag.

Denne veiledningen har to deler.
• Første del beskriver hvordan installere og distribuere SmartLawyer Writer lokalt gjennom GPO
(«Group Policy») i en sentralt styrt plattform med Windows og Office 2016.
• Andre del beskriver fremgangsmåten for hvordan brukeren selv får tilgang til SmartLawyer i Word.
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Første del:
Installere SmartLawyer Writer gjennom GPO
1. I enten ny eller eksisterende GPO for Office-innstillinger går du inn i:
User Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Security Settings\Trust
Center\Trusted Catalogs.
2. Her vil det være tre muligheter:
- Er den ikke konfigurert kan brukeren selv legge inn URL/UNC-stier til egne tillegg.
- Aktiveres den legges den fulle stien til xml-filen inn, og blir da distribuert til samtlige
brukere.
- Er den deaktivert kan brukeren ikke sette inn det selv, og alt må settes inn gjennom GPO
og informasjon legges inn i begge GPO-innstillingene:
Default Shared
Folder Location

Allows you to set the URL for the Shared Folder from which users can insert
apps into their Office documents.

Default SharePoint
Catalog Location

Allows you to set the location of the SharePoint Catalog that is designated as
Default. The apps for Office that are contained in the Default Catalog can be
inserted into Office documents by users.
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"Default Shared Folder Location" styrer "Katalogtypen" "Delt nettverksressurs" og her legges full
URL/UNC- sti inn til det delte filområdet xml-filen til SmartLawyer ligger på.
"Default SharePoint Catalog Location" styrer "Katalogtypen" SharePoint og er URL med adresse til hvis
filen er delt over "SharePoint on premise".

Se ekstern link for mer informasjon:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/42196647-15cf-413a-aa73-df312b25c3ac#BKMK_GP
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Andre del:
Legge inn og bruke SmartLawyer Writer i Word 2016
1. Lukk og åpne Word.
2. Trykk på Sett inn (Insert) og deretter Office-tillegg/Mine tillegg (Office Add-ins/My Add-ins).

3. Velg Delt mappe (Shared Folder).
4. Merk SmartLawyer og trykk på Legg til (Insert).
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5. SmartLawyer Writer vil da legge seg på Hjem (Home).

6. Trykk på applikasjonen for å åpne den, for å så logge inn med ditt Rettsdata brukernavn og
passord.
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