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Indhold:
Onsite assistance til
dynamictemplate

Onsite assistance til dynamictemplate
Som noget nyt tilbyder dania software nu hjælp til praktisk
implementering og optimering af dynamictemplate til både nye
og eksisterende kunder.
Med tilkøb af onsite assistance får kunden besøg af en ekspert,
som har konkret sagsbehandlererfaring med analyse, opbygning
og optimering af brevporteføljer og frasestrukturer.
Ud over hjælp til fraseopbygning kan eksperten også bidrage
med input til velformulerede og lovmedholdelige breve – en
værdifuld sparringspartner ifm. implementering i de enkelte
fagområder, som vil spare meget tid for fraseredaktørerne.
Læs evt. mere her.

dania software udvider i Sverige
I Sverige er interessen for dynamictemplate buldret derudad. I
takt med indførelsen af digital post og øgede krav til strømlining i
kommunikationen med borgere og virksomheder oplever især
kommunerne stigende behov for styring af design og indhold i
dokumentskabeloner.
dania software har pr. 1. maj 2018, med udgangspunkt i den
store interesse, indgået et samarbejde med Magnus Nussdorfer,
som har mange års erfaring med digitalisering i den offentlige
sektor i Sverige. Magnus vil fungere som kontaktperson og
salgsansvarlig for dania softwares løsninger på det svenske
marked.
dynamictemplate løsningen er i dag integreret med hovedparten
af de svenske ESDH systemer samt Skatteverkets digitale
postløsning, Mina meddelanden, som nu har over 2,7 mio.
borgere tilsluttet.

dania software udvider i Sverige
Flere og flere vælger
outlooksignature

Flere og flere vælger outlooksignature
Interessen for automatisk styring og opdatering af alle brugeres
signaturer i Outlook er fortsat stigende. outlooksignature
hjælper netop med at sikre den visuelle identitet i e-mails i hele
organisationen og er derfor i kraftig vækst i både Danmark og
udlandet.
Løsningen kan med fordel kombineres med de lokale brugerprofiler i dynamictemplate, så brugere med særlige behov for
fleksibilitet i løsningen opnår de samme fordele som resten af
organisationen.
Især i IT-afdelingerne er man begejstret for den vedligeholdelsesfri outlooksignature og den ubegrænsede support,
som dania software stiller til rådighed.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på outlooksignature.

Læs mere

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

