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Indhold:
Regelmotoren hitter

Regelmotoren hitter
Efterspørgslen på Regelmotoren til dynamictemplate, som blev
frigivet kort før jul, har langt oversteget vores forventninger, og
vi har fået mange positive tilbagemeldinger og værdifulde input.
Med regler kan man automatisere mange af de valg, som
slutbrugerne hidtil har måttet træffe manuelt – det sparer dem
for en masse tid og minimerer risikoen for fejl.
Hvis du er interesseret i en kort online demo af Regelmotoren, så
kontakt vores Jesper Glafa på jg@daniasoftware.com eller 58 50
30 30 for nærmere aftale.

Konkurrence: Vind en kage til kontoret!
Vi vil meget gerne bidrage til den løbende ideudveksling og
videndeling mellem vores kunder, og derfor sætter vi en stor
kage til kontoret på højkant for den bedste ide til brugen af én
eller flere funktioner i dynamictemplate.
Har du eller én af dine kollegaer udtænkt en smart regel, nogle
geniale samlefraser eller et andet nyttigt tip til at få mere ud
af dynamictemplate, så byd ind med det i vores Yammer-gruppe
eller send det til os pr. mail, så det kan komme hele netværket til
gode.
Ideer og forslag modtages hele februar, og vinderen vil blive
fundet og modtage sin præmie i marts.
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Velkommen til nye kunder
Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til en række
nye kunder, som tæller både danske og udenlandske kommuner
samt en stor international virksomhed.
Blandt de nyeste er Frederiksberg Kommune, som bliver en helt
ny kunde med implementeringen af dynamictemplate i deres
familieafdeling, mens Ikast-Brande Kommune har opgraderet
deres løsning til hele kommunen.
Også London Borough of Lambeth, der har cirka 328.000
indbyggere, har valgt både dynamictemplate og
outlooksignature til understøttelse af kommunens brand og
skabelonhåndtering. Lambeth er en stor og interessant kommune
i det centrale London og er i færd med at opbygge en
digitaliseringsenhed, som går på tværs af kommunens centre.
Endelig kan vi også nævne Grundfos, der har i omegnen af
19.000 ansatte verden over, og i øjeblikket implementerer
dynamictemplate til produktion af tilbudsdokumenter.

Vision Board Invitational 2018
Datoen for dette års Vision Board Invitational ligger nu fast og vil
løbe af stablen torsdag d. 7. juni 2018. Igen i år vil Hotel- og
Konferencecenter Nyborg Strand danne de komfortable rammer
for dagen.
Invitationerne sendes ud i løbet af marts, og vi glæder os som
altid meget til at byde vores kunder velkommen til en faglig og
iderig dag med netværk i godt selskab.

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

