Nyhedsbrev august 2015
Nyt Vision Board forum styrker dialog om
offentlige IT-løsninger
Hvordan skal de offentlige IT-systemer skrues sammen, hvis der
skal sikres optimal sagsbehandling og dokumenthåndtering
mellem det offentlige og borgerne/virksomhederne?
Det var et af hovedtemaerne, som eksperter har diskuteret i et
nyt Vision Board forum. Initiativet kommer fra dania software, og
det første Vision Board Invitational er netop afholdt med stor
succes. Læs mere her.

Integrationer skaber optimal funktionalitet
Arbejder jeres IT-systemer optimalt sammen? Med
dynamictemplates integrationer til Serviceplatformen, DUBU,
SBSYS, Doc2Mail og en lang række andre offentlige IT-systemer,
går brugervenlighed, øget effektivitet og store besparelser hånd i
hånd.
Integrationerne er designet til at sikre optimal funktionalitet og
brugervenlighed på tværs af systemer. Derved lettes håndteringen af tekst og bilag, vedligehold af design, indsættelse af
data, afsendelse af digital post m.v.
Se den fulde liste over integrationer her og læs mere om
fordelene, eller kontakt os for at høre, hvilke muligheder der vil
optimere netop jeres system.
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Gratis servicetjek til jeres dynamictemplate
løsning
Mulighederne med dynamictemplate vokser dag for dag. Vi
tilbyder derfor et gratis servicetjek på netop jeres
dynamictemplate løsning.
Sammen ser vi på, om I får det optimale ud af de mange nye
muligheder, eller om I f.eks. har behov for nye integrationer eller
andre ekstra funktioner, der ikke var tilgængelige ved
implementeringen af jeres løsning.
Kontakt os og book et gratis servicetjek.

KMDs nye Doc2Mail-knap kan fravælges
Serviceinfo til eksisterende dynamictemplate kunder:
KMD har lanceret en opdatering af Doc2Mail, der indeholder en
Doc2Mail-knap i Word, som brugerne kan forveksle med den
knap, der allerede tilbydes af dynamictemplate.
For at undgå forvirring i brugssituationen har KMD efter aftale
med dania software gjort det muligt at fravælge deres knap i
forbindelse med installationen af Doc2Mail. Derved sikres, at
dynamictemplate brugere fortsat kan nyde godt af den udvidede
Doc2Mail funktionalitet, som løsningen tilbyder. Kontakt os for
mere information eller support.

Engelsk foregangskommune implementerer
dynamictemplate
dania software har taget endnu et skridt mod en solid etablering
på det engelske marked. En ny aftale er netop indgået om
implementering af dynamictemplate i London kommunen,
Newham Council, der er kendt for at være foregangskommune
med innovative tiltag til effektivisering af offentlig administration
og IT.
Implementeringen af dynamictemplate løsningen begynder i
november og forventes i fuld drift i december. Læs mere om
dynamictemplate her.

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

