Nyhedsbrev marts 2018
Nyt i dynamictemplate version 2.3.000
Vi har glædet os meget til at annoncere version 2.3.000
af dynamictemplate, fordi vi ved, at jeres fraseadministratorer
vil juble, når de får fingrene i de nye værktøjer!
Se de væsentligste nyheder her:



”Fraseoverblik” er en ny funktion i dynamictemplate,
som gør det muligt at vælge en frase og få vist en liste
over alle de fraser, den optræder i.



”Fraseflyt” er et separat værktøj, der gør det muligt at
flytte eller omdøbe fraser inden for frasemappen.



Integration til Columna Cura er tilføjet (tilkøb).



Integration til cBrain F2 er tilføjet (tilkøb).

Værktøjerne til ”Fraseoverblik” og ”Fraseflyt” er gratis, men vi gør
opmærksom på, at de begge forudsætter opsætning af en SQL
Server. Deltag på vores webinar (se nedenfor) eller kontakt dania
software for yderligere information.
Se også den komplette historik i Release Notes til softwaren samt
det opdaterede Roadmap for dynamictemplate, som er tilgængelige for dania softwares kunder på hjemmesiden.

Webinar om "Fraseoverblik" og "Fraseflyt"
Deltag i vores webinarer for et få en hurtig gennemgang af de
nye værktøjer ”Fraseoverblik” og ”Fraseflyt”, som er gratis og
tilgængelige fra og med version 2.3.000 af dynamictemplate.
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Der afholdes webinar på følgende tidspunkter:
Fredag d. 16. marts 2018 kl. 8:30-8:50
Tirsdag d. 20. marts 2018 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.

Webinar om integrationen til Columna Cura
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 8:30-8:50 afholdes webinar til
fremvisning af integrationen til Columna Cura, som er blevet
udviklet i tæt samarbejde med Systematic.
Her vil vi vise, hvordan Cura kan arbejde med dynamictemplate
skabeloner og bruge Word til oprettelsen af dokumenter med
flettedata mv.
Tilmeld dig webinaret ved at sende en mail til Jesper Glafa på
jg@daniasoftware.com med dine oplysninger.

Nye kunder
Det glæder os meget at byde velkommen til Holstebro Kommune,
som i løbet af februar 2018 har indgået aftale om implementering
af dynamictemplate over de kommende måneder. I Holstebro
integreres løsningen i første omgang med SBSYS, Doc2Mail og
Serviceplatformen.
Også i Norge har vi fået et nyt familiemedlem, hvor Ski kommune
netop har fået leveret og implementeret dynamictemplate med
integration til kommunens arkivløsning, ESA. I Norge er det vores
lokale forhandler, Kommuneforlaget, som varetager leverance,
implementering og uddannelse af nye kunder.

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

