Hvorfor bruge 800 skabeloner
når man kan nøjes med 5?
Spar tid og penge med dynamictemplate
dynamictemplate til Microsoft Office er en unik dynamisk skabelonløsning, som fremstiller komplekse dokumenter fra Word, Excel, PowerPoint og Outlook med ganske få klik. Nu kan alle medarbejdere
let udfylde, samle og sende skrivelser, breve og dokumenter m.m. med automatisk anvendelse af den
eksisterende designguide.
En væsentlig besparelse ligger i rationaliseringen af antallet af designskabeloner, idet dynamictemplate
arbejder med ganske få skabeloner.
Med bruger- og profilstyring samt integration til Active Directory opnås en yderligere forenkling og
automatisering af logo-, grafik- og kampagnefeltstyring i f.eks. breve og e-mails. Ligeledes indhentes
underskrift, afdeling, adresse, telefonnummer og åbningstider automatisk.

Med skabelonerne sikres en ensartet visuel identitet i:
•
•
•
•
•
•

PowerPoint præsentationer
Excel skabeloner
Outlook signaturer
Visitkort
Brochurer
Notater

•
•
•
•
•
•

Breve
Rapporter
Nøglebestillinger
Mødebookinger
Kantinebestillinger
Referater

Ti gode argumenter for
dynamictemplate:
1. Ensartet visuel identitet
2. Færdige skrivelser med få klik
3. Bruger- og profilstyring
4. Logo-, grafik- og kampagnefeltstyring
5. Frase- og autotekst-funktionalitet
og automatisk bilagshåndtering
6. PowerPoint diasadministration
7. Integration med Active Directory,
digital post, ESDH og fagsystemer
8. Automatisk styring af underskrifter og
afdelingsbestemt åbningstid
9. Offline funktionalitet
10. Digital afsending og printerkontrol

Færdige skrivelser med få klik
dynamictemplate er et ideelt værktøj til medarbejdere med behov for at udforme bl.a. rapporter,
præsentationer og borgerbreve hurtigt og effektivt. I skabelonerne indhenter man med få klik
oplysninger om modtager og afsender, indfletter sags- eller personoplysninger, indsætter
standardtekst og bilag og sender med digital post eller almindelig post.
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Smart systemintegration
Integrationsmulighederne til ESDH, fagsystemer og digital post sikrer, at aktuelle
modtager- og brugeroplysninger med få klik kan hentes og benyttes. Ligeledes kan dynamictemplate
integreres med egne systemer, f.eks. telefonsystemer eller andre databaser.
Integrationen til digital post betyder, at breve automatisk sendes til borgerne elektronisk.
dynamictemplate er let at administrere og opdatere. Typisk udvælges
en række ansvarlige brugere, som let kan vedligeholde og opdatere,
mens systemet stadig er i brug.

”I forbindelse med fremstillingen af digitale og fysiske breve har
dynamictemplate givet os en fleksibel og sikker løsning, der sikrer
styringen af vort design, logo og standardindhold i skrivelser fra
Hørsholm Kommune.”
Specialkonsulent David Schjelde, Hørsholm Kommune

Spar tid med frasebiblioteket
Med frasebiblioteket i dynamictemplate kan man med få klik indsætte fraser, autotekster og
bilag i dokumenterne. De ansvarlige afdelinger skal fremover kun oprette og ændre de enkelte
fraser og autotekster et sted, hvilket betyder, at arbejdsbyrden nedsættes i de andre afdelinger
og minimerer risikoen for fejl.

PowerPoint diasadministration
Med dynamictemplate opnås enkel styring og opdatering af organisationens PowerPoint dias.
Den automatiske samling af færdige PowerPoint præsentationer sikrer, at kun opdaterede
dias anvendes.

Så nemt er det:
1. Vælg skabelon i Microsoft Office
2. Indhent oplysninger om modtageren
3. Vælg afsenderoplysniner
4. Send elektronisk med digital post

Implementering og vedligeholdelse
dynamictemplate er, set fra IT-afdelingen, meget enkel at administrere, idet der blot én gang
for alle skal oprettes et sæt ”pegepinde” evt. via brugernes login-scripts, hvor der peges på
frase-, skabelon-, og logobibliotek, m.m. Derudover vil IT-afdelingen ikke være belastet af
administration i relation til skabelonsystemet.
■ dynamictemplate - en effektiv og dynamisk skabelon til ensartet visuel identitet
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