Nyhedsbrev september 2015
Thisted Kommune effektiviserer
skabelonarbejdet
dania software har netop leveret og implementeret
dynamictemplate i Thisted Kommune.
Udover dynamictemplate standardløsningen har Thisted
Kommune tilvalgt en række integrationer til KMD Sag/EDH, FICS,
Doc2Mail, DUBU samt det OneClick add-on, der gør det muligt at
skabe færdige dokumenter med blot et enkelt klik.
Derved er grunden lagt for en omfattende effektivisering af
kommunens brug og vedligeholdelse af skabeloner. Læs mere om
de mange muligheder med dynamictemplate her.

SBSYS integration udvider paletten af
muligheder
Med dynamictemplates SBSYS integration kan du let indsætte
og vedligeholde flettefelter i skemaer som f.eks. handleplaner.
Derudover stiller integrationen en lang række af
dynamictemplates funktioner til rådighed for SBSYS-brugerne
generelt. Dynamisk styring af fraser, afsenderprofiler og layout,
herunder let og hurtig ændring af telefon- og åbningstider, logoog grafikelementer m.v. er blot nogle af mulighederne. Derudover
lettes bilagshåndteringen betydeligt, idet de korrekte bilag
automatisk kobles til det korrekte indhold.
Integrationen er en oplagt mulighed for at effektivisere
dokumenthåndteringen og samtidig kvalitetssikre skrivelserne.
Læs mere om SBSYS integrationen her.
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Udvidet integration til Serviceplatformen
Vi har udvidet vores integration til Serviceplatformen, så den nu
også tillader opslag på ejendoms- og matrikelnumre.
Den nye feature letter især arbejdet for ansatte i kommunernes
Teknik & Miljø afdelinger. Den store fordel ved integrationen er,
at brugeren kan hente og indsætte data med kun én enkelt
indtastning på enten CPR-, CVR-, P-, ejendoms- eller
matrikelnummer. Læs mere om integrationen her.

Besøg os på Digitaliseringsmessen 2015
1. oktober afholder KL, Borgerservice Danmark og KIT den
årlige digitaliseringsmesse i Odense Congress Center. dania
software har, som altid, en stand, hvor vi præsenterer vores tre
succesfulde produktlinjer: dynamictemplate, outlooksignature
og brandmanagement.
Kom forbi stand E4 i Hal A til en hyggelig og uforpligtende snak
med vores kompetente medarbejdere om de mange muligheder
for at effektivisere dokumenthåndteringen i netop din
organisation.
Vi glæder os til at se dig i Hal A, stand E4, 1. oktober 2015
kl. 10-19 i Odense Congress Center. Læs mere om
Digitaliseringsmessen og se det fulde program her.

Gør styring af e-mailsignaturer mere
fleksibel
outlooksignature er blevet udvidet, så det nu er muligt at vælge
imellem brugerens Active Directory profil eller lokale profiler
oprettet i dynamictemplate, når signaturen skal dannes.
En ny knap i Outlook åbner en dialogboks, hvor brugeren let kan
foretage valget. Udvidelsen giver en mere fleksibel styring af emailsignaturer til de brugere, der har behov for at veksle imellem
flere signaturer.
Løsningen er udviklet i samarbejde med Frederikssund Kommune.
Læs mere om outlooksignature her.

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

