Nyhedsbrev januar 2015
TDS stifter nyt selskab for at styrke
softwareudviklingen
Samtlige udviklingsaktiviteter og udviklingsprojekter i TDS,
herunder dynamictemplate og outlooksignature m.v., er pr. 1.
januar 2015 placeret i datterselskabet dania software a/s. Med i
overgangen følger også alle eksisterende produktrettigheder og
forpligtelser i relation til kunder, forretningsforbindelser og
partnere.
Foruden hovedaktionæren Team Data Solutions A/S er Salgs- og
Marketingdirektør Lars Hintze Andersen og Software Engineer
Mikkel Petersen indtrådt i det nye selskabs ejerkreds.
Læs hele den officielle pressemeddelelse her.

Bemærk kontaktinformation til dania
software
Overdragelsen betyder, at dania software fremover vil stå som
leverandør og udvikler af dynamictemplate og relaterede
produkter, herunder alle forpligtelser omkring Software
Assurance, Supportaftaler og klippekort m.v.
Alle medarbejdere tilknyttet udviklingsaktiviteterne i TDS er
ligeledes flyttet med over i dania software, og den eneste
ændring vil derfor være navnet og kontaktoplysningerne:
Telefon +45 5850 3030 og e-mail contact@daniasoftware.com.
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Nyhed! Hent opdateringer fra nyt website
Alle kunder og forhandlere får ny platform til opdatering af
software hos dania software.
På www.daniasoftware.com oprettes en unik konto til hver kunde
og forhandler, hvorfra nye software versioner, dokumentation,
specialtilpassede skabeloner m.v. kan downloades. Denne løsning
erstatter den tidligere FTP-konto, og samler al software og
information ét sted. Login detaljer bliver løbende udsendt til hver
kunde.

Længere åbningstider i supportafdelingen
Alle eksisterende supportaftaler til dynamictemplate udvides til
tidsrummet kl. 8:00-16:00 mandag-torsdag og kl. 8:00-15:00
fredag på alle hverdage, dvs. i alt 39 timer om ugen mod de
tidligere 9.
Ændringen har for nogle kunder medført en regulering i den
årlige pris.

TDS HelpDesk fortsætter uændret
Alle de kendte servicefunktioner knyttet til TDS HelpDesk og TDS
VidenDesk i Team Data Solutions A/S fortsætter uændret,
ligesom forretningsdomicilet for de to selskabers aktiviteter
fortsat vil være Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse.

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

