Nyhedsbrev december 2016
Lars Hintze Andersen indtræder som adm.
direktør i dania software a/s
På den ekstraordinære generalforsamling i dania software
mandag d. 12. december 2016 blev Lars Hintze Andersen
udnævnt som ny adm. direktør (CEO) i selskabet med virkning fra
1. januar 2017. Samtidig indtræder Lars i selskabets bestyrelse.
Lars afløser dir. Poul Skytte Madsen, der fra samme dato
indtræder som formand for bestyrelsen.
Læs hele pressemeddelelsen her.

Københavns Kommune implementerer
dynamictemplate
I november 2016 har Københavns Kommune og dania software
indgået aftale om levering og implementering af
dynamictemplate. Aftalen er indgået med Københavns
Kommunes Koncernservice og omfatter 7.500 ansatte i forskellige
forvaltninger.
dynamictemplate løsningen leveres med integration til Fujitsus
ESDH løsning eDoc. Den tekniske implementering bliver
gennemført før jul, hvorefter der vil blive afholdt workshops for
relevante administratorer i starten af 2017.

Indhold:
Lars Hintze Andersen indtræder
som adm. direktør i dania
software a/s
Københavns Kommune
implementerer dynamictemplate
Microsoft opdatering kan ændre
designet i Word dokumenter
God jul og godt nytår

Microsoft opdatering kan ændre designet i
Word dokumenter
Microsoft har frigivet en opdatering til Office 2013 og 2016, som
automatisk foreslår at opdatere Word dokumenter, baseret på
skabeloner fra ældre Office versioner, til 2013/2016 format.
Udfordringen med dette er, at Office 2013 og 2016 fortolker
placeringen af tabeller anderledes, hvilket kan give problemer
ved afviklingen af visse skabeloner i Office 2013 og 2016.
Udfordringen kan omgås, ved at brugeren hver gang aktivt
vælger at gemme dokumentet i kompatibilitetstilstand, eller ved
at skabelonen opdateres og tilpasses til et nyere format.
Husk at I altid er velkomne til at kontakte dania software for
hjælp til opdatering af jeres skabeloner.

God jul og godt nytår
dania software ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en god
jul og et godt nytår.
2016 har været et spændende år for dania software med en
stærk kundefremgang i såvel Danmark som i udlandet.
Der ses nu frem til flere nye produktlanceringer i 2017 – blandt
andet dynamictemplate version 2.0 og regelmotor add-in, en
cloudbaseret understøttelse af dynamictemplate (”Document as
a Service”) samt en lang række nye integrationer.

Læs mere
Besøg www.daniasoftware.com og læs mere om vores unikke
softwareløsninger.

