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Nyt add-on til dynamictemplate:
Accessibility Fixer
EU’s direktiv ”Tilgængeligheden af offentlige websteder og
mobilapplikationer” træder i kraft fra d. 23. september 2018
og betyder blandt andet, at alle dokumenter, som lægges på
offentlige hjemmesider, skal være tilgængelige for personer
med synshandicap.
I offentlige myndigheder er der typisk mange personer, som har
adgang til at lægge dokumenter op på hjemmesiden, men det er
desværre langt fra alle, som ved, hvordan dokumenter gøres
tilgængelige.
Med dynamictemplate Accessibility Fixer bliver det let og hurtigt
for alle brugere at tjekke og øge tilgængeligheden i et Word
dokument – inden det evt. konverteres til en PDF og lægges på
hjemmesiden.
Accessibility Fixer gennemløber dokumentet og viser brugeren,
hvor og hvordan tilgængeligheden kan optimeres, og gør det let
at angive alternative og beskrivende tekster mv.
Læs mere om Accessibility Fixer her, og kontakt os gerne for en
online demonstration af løsningen.

outlooksignature i Grønland
dania software byder velkommen til det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit, der som den første kunde i Grønland har
valgt at implementere outlooksignature.
Brugerne hos Nukissiorfiit vil fremover automatisk få en opdateret
e-mailsignatur, hver gang Outlook startes. Valg af rette signatur
og logo sker dynamisk, og eventuelle opdateringer udføres let og
med øjeblikkelig effekt.

outlooksignature i Grønland
Integrationen til Columna Cura er
udvidet

Integrationen til Columna Cura er udvidet
Fra og med version 2.3.016 af dynamictemplate er integrationen
til Columna Cura udvidet, så dokumenter kan laves fra Curas
boligplads modul via dynamictemplate i Word.
Mere end 15 kommuner har allerede tilkøbt integrationen til
Columna Cura og kan nu se frem til denne gratis opdatering med
de nye muligheder.
Husk, at vores Release Notes opdateres løbende på
hjemmesiden, i takt med at nye softwareversioner frigives.

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

