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Indhold:
Statistikmodulet relanceres i
ny version

Statistikmodulet relanceres i ny version
Statistikmodulet har gennemgået en større opgradering og udkommer
i en helt ny version, der bygger på nyeste teknologier i Microsoft
Azure. Værktøjet frigives som et tilkøbsmodul til dynamictemplate,
men tilbydes også gratis ved køb af Regelmotoren – også til kunder,
der allerede har Regelmotoren implementeret.
Statistikmodulet er udsprunget af mange kunders ønske om at kunne
følge den konkrete anvendelse af skabeloner og fraser over tid, via en
lettilgængelig og intuitiv brugergrænseflade. Løsningen er udviklet og
testet i samarbejde med en række af vores kunder, og tilbagemeldingerne er allerede meget positive.
Læs mere om Statistikmodulet her og kontakt vores Jesper Glafa
på jg@daniasoftware.com for yderligere information.
Kunder, der har købt den tidligere, SQL-baserede version af Statistikmodulet, kan opgradere på særligt fordelagtige vilkår. Kontakt os for
nærmere information herom.

Webinar: Print via Serviceplatformen in action
Med dynamictemplate kan dokumenter sendes til Print via
Serviceplatformen direkte fra Microsoft Word. Det er underordnet,
om dokumenterne stammer fra et ESDH- eller fagsystem - så længe
de kan åbnes i Word, kan dynamictemplate håndtere forsendelsen,
og dermed kan kommunen nedbringe sine udgifter til integrationer.
Ved afsendelse til Print via Serviceplatformen overføres modtager-,
dokument- og FESD-data automatisk, enten fra ESDH- og fagsystemet eller direkte fra Word. Læs mere om integrationen her.
Der afholdes et webinar til demonstration af integrationen torsdag
den 21. februar 2019 kl. 08.30 til kl. 08.50.

Webinar: Print via
Serviceplatformen in action
Aalborg Kommune
implementerer
dynamictemplate

Vil du være med? - så send en mail til Jesper Glafa på
jg@daniasoftware.com med dine oplysninger. Du må meget
gerne dele invitationen med dine kollegaer.
Tilmeldingsfrist senest mandag den 18. februar 2019.

Aalborg Kommune implementerer
dynamictemplate
Det glæder os meget at byde velkommen til Aalborg Kommunes
Ældre- og Handicapforvaltning, som har valgt at implementere
dynamictemplate med integration til Columna Cura. Dette bringer
os op på 20 kommuner, som har implementeret integrationen til
Systematics Columna Cura.

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

