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Vi har i tæt samarbejde med KMD og en række kunder
gennemgået en større opdatering af integrationen mellem
dynamictemplate og KMD Nexus, som er gjort tilgængelig fra og
med version 2.3.015 af dynamictemplate. Opdateringen
omhandler følgende synlige forbedringer for brugerne:



Knapperne til at uploade dokumentet som hhv. kladde
eller PDF er fjernet. I stedet træffer brugeren valget ved
forsøg på at gemme eller lukke dokumentet i Word.



Det er konfigurerbart, om brugerne skal kunne gemme
et dokument lokalt.



PDF’er uploades og gemmes i Nexus med status ”sendt”
og vil fremgå af korrespondancemappen i Nexus.



Dokumenttags i KMD Nexus kan føjes til dokumenter via
dynamictemplate. Det er konfigurerbart, om brugerne
skal tage stilling til dette første gang et dokument
uploades til KMD Nexus, hver gang eller slet ikke.

Ved spørgsmål til ovenstående er man meget velkommen til at
kontakte vores support på 58 50 30 30 eller
support@daniasoftware.com. Opdaterede Release Notes for
dynamictemplate og integrationsbeskrivelse for KMD Nexus er
tilgængelige på hjemmesiden for kunder og partnere.

Vision Board Invitational var en stor succes
Torsdag d. 7. juni 2018 var vi igen samlet til vores årlige Vision
Board Invitational på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand –
se de mange smilende deltagere på billedet herunder.
Vi ser allerede nu frem til, at vi til næste år kan tilbyde et helt
separat programspor skræddersyet til fraseredaktører. Formålet
vil være at styrke netværket mellem og kompetencerne hos

God sommer

fraseredaktørerne generelt, hvor erfaringer, cases, hands-on
feedback mv. vil være omdrejningspunktet.

Nye kunder
Vallensbæk Kommune og Herning Kommune er blevet
medlemmer af dynamictemplate familien. Begge kommuner har
valgt at implementere løsningen med integration til Systematics
omsorgssystem Columna Cura. Der er nu mere end 15 kommuner
i Danmark, som har valgt at benytte dynamictemplate som
skabelonløsning sammen med Cura.
Zleep Hotels er også en ny kunde, da de har valgt
outlooksignature til sikring af korrekte signaturer i Outlook
baseret på oplysninger i deres Active Directory.

God sommer
dania software ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en
rigtig god sommer.
Husk at vi holder åbent hele sommeren.

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

