Nyhedsbrev februar 2015
Nyt produkt rydder op i Office og sikrer
korrekte layoutmæssige valg
brandmanagement reducerer de mange layoutmæssige
valgmuligheder i Microsoft Office programmerne til nogle ganske
få, der defineres ud fra organisationens visuelle identitet. Derved
fjernes forstyrrende elementer, så brugerne let og hurtigt kan
udarbejde dokumenter i korrekt design.
brandmanagement implementeres og vedligeholdes let fra ét
centralt sted via organisationens filserver og kan med fordel
kombineres med dynamictemplate for endnu større effektivitet i
organisationens håndtering af skrivelser og visuelle identitet. Læs
mere her.

Adgang til Serviceplatformen direkte fra
Word
Nu er der godt nyt til brugere af dynamictemplate, der har
behov for at slå modtageroplysninger op direkte i
Wordskabelonen.
Den nye integration til Serviceplatformen i dynamictemplate
version 1.9.3 gør det muligt at indhente modtageroplysninger
hurtigt og let direkte fra Word. Derved slipper brugerne for
unødig manuel indtastning. Integrationen er senest leveret til
Slagelse Kommune og Fredericia Kommune.
Se den fulde liste over integrationer her.
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Opdateret integration til KMD Sag/EDH
En ny "Indsæt frasefelt"-knap er standard i integrationen til KMD
Sag/EDH i dynamictemplate version 1.9.3 og frem.
Knappen gør det let og hurtigt at indsætte flettefelter til fraser fra
KMD Sag/EDH. Den nye funktionalitet er implementeret i Slagelse
Kommune og Fredericia Kommune.

Valgfri samlefraser via ny dialogboks
dynamictemplate version 1.9.3 gør det nu muligt at reducere
antallet af samlefraser.
Med valgfri samlefraser kan man nøjes med at oprette én
samlefrase, og derefter styre til- og fravalg af enkeltfraser med
nogle få klik i en dialogboks.
Valgfri samlefraser letter arbejdet i de tilfælde, hvor der er behov
for flere samlefraser med næsten ens indhold.
Læs mere om dynamictemplate og brugervenlighed her.

Kombinationsfraser giver endnu større
fleksibilitet
Store tekstpassager, grafik og bilag kan nu indsættes som
"kombinationsfraser" i dynamictemplate version 1.9.3.
Tidligere var kun korte passager som f.eks. overskrifter mulige.
Med kombinationsfraser kan store og komplekse fraser og bilag
indsættes let og hurtigt via en dialogboks.

Automatisk udregning af datofrister
Nu er det ikke længere nødvendigt at udregne og indtaste
datofrister manuelt.
dynamictemplate version 1.9.3 indeholder en funktion, der
automatisk udregner og indsætter datofrister ud fra brugernes
valg, f.eks. dags dato + 14 dage, d. 1. i næste måned
o.lign. Automatiseringen mindsker risikoen for fejl.
Læs mere om automatisering med dynamictemplate her.

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

