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Indhold:
dynamictemplate version 1.9.4 er
frigivet
Listen med integrationer til
dynamictemplate bliver længere og
længere..
Nu kan SD Personalewebs brugere
også få glæde af dynamictemplate

dynamictemplate version 1.9.4 er frigivet

OneClick forenkler nu også
udarbejdelsen af skrivelser for
Acadre-brugere

Den nye version af dynamictemplate er frigivet, og den
indeholder flere nye muligheder såsom det nye udvidelsesmodul
OneClick, effektivisering ved brugen af PowerPoint samt en
integration til SBSYS. Læs mere her
Kontakt dania software:
På www.daniasoftware.com er der oprettet en unik konto til hver
kunde, hvor den nye version af dynamictemplate kan
downloades.

Tlf: 5850 3030
contact@daniasoftware.com

Listen med integrationer til
dynamictemplate bliver længere og
længere..
Der findes mange integrationer til dynamictemplate, og der
kommer hele tiden flere. På hjemmesiden er der en liste over de
ESDH- opslags- og fag-systemer samt digital post-løsninger, hvor
der på nuværende tidspunkt findes integrationer
til dynamictemplate.
Se integrationslisten her og læs om systemerne i de tilgængelige
produktark.

Nu kan SD Personalewebs brugere også få
glæde af dynamictemplate
dynamictemplates nye integration til SD Personaleweb gør
systemets dokumentproduktion mere fleksibel og effektiv.
Integrationen sørger for tilpasning af grafik og layout, så der
sikres et ensartet visuelt udtryk. Samtidig indsættes afsender- og
modtageroplysninger automatisk, hvilket medvirker til yderligere
kvalitetssikring.
Integrationen er udviklet i samarbejde med Silkeborg Data og
Glostrup Kommune.
Læs mere om integrationen til SD Personaleweb her

OneClick forenkler nu også udarbejdelsen
af skrivelser for Acadre-brugere
dynamictemplate version 1.9.4 understøtter det nye
udvidelsesmodul OneClick, som gør det endnu nemmere for
brugeren at udarbejde skrivelser.
KMD Sag, GetOrganized og nu også Acadre er understøttet i
OneClick. Brugere, som anvender et af disse ESDH-systemer,
kan derfor få mulighed for at oprette skrivelser med blot et enkelt
klik.
Yderligere information om udvidelsesmodulet OneClick er
tilgængelig her.

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

