Nyhedsbrev marts 2015
dynamictemplate integrerer nu til SBSYS
dynamictemplates nye SBSYS-integration gør tekst- og
bilagshåndtering lettere for systemets brugere.
Integrationen sørger bl.a. for automatisk fletning af modtager- og
sagsdata i skrivelser og automatisk kobling af bilag og indhold.
Samtidig får brugerne mulighed for at vælge imellem flere
afsenderprofiler, så de let kan skifte imellem adresser, logoer,
kampagnegrafik eller åbnings- og telefontider i skrivelserne.
Integrationen er udviklet i samarbejde med Odense Kommune,
Brugerklubben SBSYS og ditmer.
Se den fulde liste over dynamictemplates integrationer her.

OneClick - optimal effektivitet med ét klik
OneClick er et udvidelsesmodul til dynamictemplate, der gør
løsningen endnu mere effektiv. Med OneClick automatiseres hele
brugerens arbejdsproces ved udarbejdelse af skrivelser. Tilbage
er kun ét enkelt klik.
Det eneste, brugeren skal gøre, er at vælge den relevante
OneClick-skabelon. Derefter finder systemet selv de rigtige fraser,
sætter dem ind i skabelonen, fletter alle relevante data og
indsætter de nødvendige bilag. Resultatet er minimalt tidsforbrug
og optimal effektivitet.
Læs mere om løsningen her.

Indhold:
dynamictemplate integrerer nu til
SBSYS
OneClick - optimal effektivitet
med ét klik
Ny opdatering gør brugen af
PowerPoint mere effektiv
Ny platform erstatter FTPserveren
Fremsynet svensk kommune
vælger dynamictemplate
Læs mere

Ny opdatering gør brugen af PowerPoint
mere effektiv
Åbn en PowerPoint-skabelon. Vælg farvetema, logo, grafik m.v. i
dialogboksen. Klik "OK" og alt indsættes automatisk. - Det er
proceduren fremover, når brugere af dynamictemplate anvender
PowerPoint.
Med den nye opdatering til dynamictemplate kræves kun én
PowerPoint-skabelon. Via dialogbokse stilles alle de nødvendige
layoutmæssige valg til rådighed for brugeren. Det øger
fleksibiliteten og brugervenligheden af PowerPoint betydeligt, og
gør programmet endnu mere effektivt og anvendeligt i brugernes
daglige arbejdsgange.
Kontakt dania software og hør mere om, hvordan jeres
PowerPoint-skabeloner kan gøres mere fleksible og effektive.

Ny platform erstatter FTP-serveren
Som tidligere nævnt i nyhedsbrevet fra januar, er alle aktiviteter
vedrørende dynamictemplate og outlooksignature pr. 1. januar
2015 placeret i dania software a/s. Læs pressemeddelelse her.
I den forbindelse har vi oprettet en platform på
www.daniasoftware.com, der erstatter vores kunders FTP-konti.
Platformen giver let og hurtig adgang til download af
installationsfiler, softwareopdateringer, skabeloner, licenser,
dokumentation m.v. til produkter fra dania software.
Login-information er fremsendt til alle vores kunder. Vi ser frem
til at dele denne nye og brugervenlige platform med jer, og vi er
naturligvis klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå spørgsmål vedr.
login og funktionalitet.

Fremsynet svensk kommune vælger
dynamictemplate
dynamictemplate implementeres i Västerås Stad i
Sverige. Västerås er Sveriges 6. største kommune med flere
end 142.000 indbyggere. Det er en ambitiøs kommune, hvor
innovation og teknisk udvikling, der tilgodeser borgernes behov,
er i højsædet.
dynamictemplate-løsningen forventes at være i fuld drift i
Västerås Stad i maj måned.

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

