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Indhold:
Integrationen til KMD Momentum
er i drift

Integrationen til KMD Momentum er i drift
dynamictemplates integration til KMD Momentum er udviklet i
tæt samarbejde med KMD og en række kommuner og er nu
frigivet.
Løsningen gør det muligt at skrive breve fra KMD Momentum i
henhold til kommunens design ved hjælp af dynamiske skabeloner i Microsoft Word, og det gælder både for ad hoc breve og
standardbreve med lovmedholdeligt indhold.
Viborg Kommune har som de første taget løsningen i drift, og der
er flere på vej de kommende måneder.
Der er endnu nogle få pladser tilbage på det kommende webinar
d. 6. november 2018 kl. 08:30. Læs mere om webinaret og tilmelding her.

Netværk om tilgængelighed
dania software deltog d. 22. oktober 2018 på Digitaliseringsstyrelsens kick off netværksmøde om tilgængelighed på offentlige
hjemmesider. Mere end 100 personer deltog på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og leverandører, og debatten var
god og konstruktiv.
”Netværket bidrager til, at vi alle får en større forståelse for de
nye krav, som har til hensigt at øge tilgængeligheden, men også
myndighedernes virkelighed. Især det sidste er vigtigt, når lovgivning møder praksis, som jo netop er det, vi hjælper vores
kunder med”, siger Niels B. Johansen, CTO, partner i dania
software som kommentar på sin deltagelse.
Du kan læse mere om netværket her.
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accessibilityfixer kan nu også stå alene
På grund af den store efterspørgsel kan accessibilityfixer nu
også implementeres som en standalone løsning.
accessiblityfixer kan naturligvis fortsat kombineres
med dynamictemplate, så funktionaliteten kan tilgås fra samme
menu i Word.
Du kan læse mere om vores værktøj, som bidrager til at øge
tilgængeligheden i dokumenter i Word her.

Integrationen til DUBU 3.0 er på trapperne
Vi arbejder på højtryk med udviklingen af integrationen til DUBU
3.0 i tæt samarbejde med KOMBIT og Netcompany, og de første
pilotinstallationer forventes at gå i luften mod slutningen af
november 2018.
I overgangen fra DUBU 2.0, som IBM har udviklet, leveret og
driftet for kommunerne de seneste mange år, og til DUBU 3.0,
som Netcompany vandt udbuddet på, bliver hele platformen og
teknologien skiftet ud.
Det betyder blandt andet, at alle skabeloner til brug i DUBU 3.0
fremadrettet vil kunne vedligeholdes i dynamictemplate.
Mere information om integrationen til DUBU 3.0 og webinarinvitationer følger.

Nye dynamictemplate kunder
Det glæder os at byde velkommen til Karlskrona kommun i
Sverige og Xylem Water Solutions, som begge er blevet
nye dynamictemplate kunder i oktober.

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

