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Webinar om nyheder i version
2.0.000
Vision Board Invitational 2017

Version 2.0.000 af dynamictemplate er nu frigivet og klar til
download via det specifikke kundelogin på dania softwares
hjemmeside.
Springet til et højere versionsnummer (2.x) sker med baggrund
i, at der er gennemført en generel platformsopgradering samt
en gennemgribende overgang til, at sti-angivelser i
dynamictemplate fremover vil være relative fremfor absolutte
(se uddybning nedenfor).
Nyt i denne version er:

•

Fraser, SamleFraser og OneClick skabeloner vil fremover
blive gemt med sti-angivelser relative til rodmappen
(f.eks. …/Fraser eller …/Skabeloner). Dette betyder, at
hele dynamictemplate mappen f.eks. kan flyttes til en
anden mappe- eller drevplacering, uden at det påvirker
de interne referencer.

•

32-bit installationer kan nu installeres oven i den
tidligere software, uden at denne først skal afinstalleres.

•

Det er nu muligt at konfigurere, om Office-programmet
automatisk skal have fokus på dynamictemplate-fanen
baseret på brugerens tilhørsforhold i en specifik ADgruppe.

•

Integrationer til NOVAX og KMD Nexus er tilføjet.

•

Forudsætningen til .NET Framework 4 Client Profile er
opgraderet til version 4.6.2 eller nyere.

•

Understøttelse af Office 2007 bortfalder.

Bemærk venligst, at 2.0.000 er bagudkompatibel, sådan at
eksisterende fraser, SamleFraser og OneClick skabeloner fortsat
kan anvendes. dania software anbefaler dog, at kunder allerede
ved opgradering til 2.0.000 benytter det medfølgende konverteringsværktøj, sådan at alle referencer opdateres til at være
relative.

Find de samlede release notes samt en vejledning til
konverteringsværktøjet på hjemmesiden (under Tools) ved at
bruge det kundespecifikke login.

Webinar om nyheder i version 2.0.000
dania software afholder gratis webinar til hurtig gennemgang af
det nye i version 2.0.000 af dynamictemplate på følgende
tidspunkter:

•
•

Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 8:30-8:50
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 8:30-8:50

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Jesper Glafa
på jg@daniasoftware.com med dine oplysninger samt hvilket af
ovenstående tidspunkter, du ønsker at deltage på.

Vision Board Invitational 2017
Datoen for dania softwares næste Vision Board Invitational 2017
er nu lagt fast. Arrangementet vil blive afholdt torsdag d. 15.
juni 2017 på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand.
Invitationer vil blive udsendt i løbet af marts måned.

Læs mere

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

