Nyhedsbrev juni 2015
Nu er det let at skrive breve fra DUBU
dynamictemplates DUBU integration er netop frigivet.
Integrationen tilføjer en let anvendelig og højt automatiseret
layout- og frasefunktionalitet til DUBU, der styres via en enkelt
bagvedliggende skabelon, der både er let for systemadministratorer at vedligeholde og let at ændre uden eksperthjælp udefra.
Læs mere om integrationen her.

Let arbejdet i D4 med fraser
Færdige dokumenter med få klik. dynamictemplates D4integration stiller en unik frasefunktionalitet til rådighed, der gør
det muligt hurtigt og let at vise, vælge og indsætte særlige D4fraser fra et centralt frasebibliotek. Så let er det:
1. Åben frasebiblioteket
2. Vælg D4 frase
3. Klik "Indsæt"
Derefter håndterer dynamictemplate resten og sikrer bl.a.
automatisk styring og opdatering af både layout, åbnings- og
telefontider, afsenderoplysninger, kampagnefelter m.v.
Kontakt os og hør mere om fordelene ved dynamictemplates
D4-integration.

Udvidet integration til Public360
dynamictemplates udvidede integration til Public360 øger
systemets fleksibilitet og tilføjer muligheden for automatisk
indsættelse af en frase for slutbrugeren. Den udvidede
integration er udviklet i tæt samarbejde med Software Innovation
og kan anvendes fra og med version 4.1 SP8 af Public360.
Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark er den første
myndighed, som har implementeret den udvidede integration til
Public360.
Læs mere om fordelene ved dynamictemplates Public360
integrationen her.
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Nyt i dynamictemplate 1.9.5
dynamictemplate version 1.9.5 er netop frigivet. Siden sidste
version er der tilføjet en række fordelagtige ændringer for vores
kunder, bl.a.:
En ny bilagsknap
Understøttelse af hurtig flettefunktionalitet i Acadre
Udvidede integrationer til KMD Care, eDoc og Doc2Mail
Læs mere om ændringerne her.

Vejen Kommune opgraderer
Et godt samarbejde fortsætter for fuld kraft. Vejen Kommune, der
i flere år har anvendt dynamictemplate, har nu valgt at
opgradere til den nye version 1.9.5, der netop nu er under
implementering i kommunen.
Udover den fordelagtige Software Assurance, der sikrer de nyeste
opdateringer til løsningen, har Vejen Kommune også suppleret
med en integration til KMD Care for at øge effektiviteten i det
fremtidige arbejde i dette system.
OneClick, det særlige udvidelsesmodul til dynamictemplate, gør
det fremover muligt at automatisere hele processen ved
udarbejdelse af skrivelser, så der kun er ét enkelt klik tilbage.
Ønsker I de samme fordele i jeres kommune? Så kontakt os og
hør mere om mulighederne.

Reelle besparelser kræver at IT-løsninger
tjener brugerne
På trods af en efterhånden omfattende offentlig digitalisering der
bl.a. skulle sikre større effektivitet, påpeger Kommunernes
Landsforening, at gevinstrealisering er digitaliseringens største
udfordring. Ifølge software-udviklere ligger en del af problemet i,
at løsningerne ikke medtænker brugernes kerneopgaver godt
nok.
Læs mere her.

Læs mere

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

