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Nyt i dynamictemplate version 2.4.000
Nu kan vi endelig løfte sløret for den seneste opdatering af
dynamictemplate i form af version 2.4.000, som hermed er frigivet
og tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere via vores
hjemmeside.
Få de væsentligste nyheder i opdateringen her:

•

Fraseredaktører kan fremover indsætte standardværdier
i tekstbokse og talfelter.

•

Det er muligt at rulle et skrivebordsikon ud, så brugerne
kan starte dynamictemplates skabelonmenu uden først
at åbne et Office-program.

•

Integrationerne til KMD Momentum og DUBU 3.0 er
tilføjet.

Der vil blive afholdt webinar onsdag d. 12. december kl. 8:308:50, hvor vi kort gennemgår det nye i opdateringen samt de
planlagte udgivelser i fremtiden. Du tilmelder dig ved at sende en
mail til Jesper Glafa på jg@daniasoftware.com med dine oplysninger.
Se også de opdaterede release notes samt roadmap for
dynamictemplate, som er tilgængelig på hjemmesiden sammen
med installationsfilerne her.

Vision Board Invitational 2019 – nu også for
fraseredaktører
Datoen er nu lagt fast for næste års Vision Board Invitational, hvor
vi igen samler vores kunder til en konstruktiv og inspirerende dag
med masser af netværksmuligheder.
Arrangementet vil løbe af stablen torsdag d. 13. juni 2019 og
endnu engang på Hotel- og Konferencecenter Nyborg Strand på
Fyn.

Vision Board Invitational 2019 nu også for fraseredaktører
Opgradering fra DUBU 2.0 til
DUBU 3.0
Høgskolen i Innlandet er ny
kunde i Norge

Ud over et tæt pakket program med erfaringsudveksling og
sparring på produktudvikling og fremtidens løsninger vil vi til næste
år også udvide med et ekstra og parallelt spor, hvor vi vil samle alle
fraseredaktører, som ønsker at dele erfaringer og de gode
eksempler med hinanden.
I sporet for fraseredaktører vil vores udviklerteam være repræsenteret hele dagen, så der bliver rig lejlighed til at komme med
input og komme hjem med nye ideer og indsigt.
Så husk at få reserveret dagen i din og dine kollegaers kalendere!

Opgradering fra DUBU 2.0 til DUBU 3.0
I forbindelse med at KOMBIT skifter leverandør på DUBU, og kommunerne overgår fra DUBU 2.0 til DUBU 3.0 pr. 1. januar 2019,
er dynamictemplate integrationen til den nye løsning allerede
udviklet og på vej i test hos de første kommuner.
Der er stadig nogle få pladser på det næste webinar på onsdag d.
5. december kl. 8:30 om integrationen til DUBU 3.0, der
henvender sig til både eksisterende kunder med DUBU 2.0
integrationen samt nye, der ønsker en forbedret håndtering af
skabeloner og standardindhold. Læs mere og tilmeld dig her.

Høgskolen i Innlandet er ny kunde i Norge
Høgskolen i Innlandet, der ligger i Lillehammer i Norge, har indgået
aftale med dania softwares norske forhandler Kommuneforlaget
om levering og implementering af dynamictemplate med
integration til ESDH-systemet Public 360 fra Tieto.
Høgskolen i Innlandet har valgt at implementere dynamictemplate i forbindelse med lanceringen af en ny grafisk profil og et
nyt logo, som man kan læse mere om her.

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

