Nyhedsbrev januar 2017
Integrationerne til KMD Nexus og NOVAX
frigives
Integrationen til KMD’s nye elektroniske omsorgsjournalløsning,
KMD Nexus, er på vej i pilottest i Næstved Kommune. Invitationer
til orienterende webinars d. 2. og 9. februar 2017 er udsendt,
hvor der vil blive givet en demonstration af integrationen. Mere
information om disse webinars kan findes her.
NOVAX er et elektronisk journalsystem til den kommunale
sundhedspleje, og integrationen til dette system er implementeret
i Thisted Kommune. Der vil snarest blive udsendt invitationer til
orienterende webinars omkring denne integration.

Statistikmodul i dynamictemplate
Favrskov Kommune har fået implementeret et statistikmodul
i dynamictemplate, der registrerer brugernes anvendelse af
skabeloner og fraser. Statistikmodulet er en del af en
forsøgsordning med det formål at underbygge kommunens
business case for implementering af dynamictemplate i Børn og
Familie samt vurdere potentialet i andre afdelinger.
Kontakt dania software, såfremt I er interesserede i at høre mere
om statistikmodulet.
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Stærk synergi mellem outlooksignature og
dynamictemplate
dania softwares signaturløsning til Microsoft Outlook,
outlooksignature, kan anvende de samme ressourcefiler,
f.eks. logoer og kampagnegrafik mv., som dynamictemplate
løsningen. Dette gør det enkelt at vedligeholde og administrere
de dynamiske e-mail signaturer, idet ændringer kan foretages
centralt.
Derudover kan outlooksignature også benytte de lokale
brugerprofiler fra dynamictemplate som alternativ til AD.
Du kan læse mere om outlooksignature løsningen her.

Roadmap for dynamictemplate opdateret
Kunder og samarbejdspartnere kan nu finde et opdateret
Roadmap over kommende versioner af dynamictemplate ved
at logge ind på hjemmesiden på www.daniasoftware.com.

Næstved Kommune og Sydtrafik er nye
kunder
Kort før jul indgik Næstved Kommune og Sydtrafik aftale med
dania software om levering og implementering af
dynamictemplate i starten af 2017.
Begge løsninger leveres med integration til ESDH systemet
SBSYS, og i tillæg hertil integreres der i Næstved Kommune til
KMD Nexus, DUBU, Serviceplatformen og Doc2Mail løsningerne.
dania software ser frem til samarbejdet med de nye kunder.

Læs mere

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

