Nyhedsbrev december 2015
Den første svenske kommune er nu i drift
Västerås stad har som den første kommune i Sverige installeret
dynamictemplate og outlooksignature løsningerne og kan nu se
frem til at opnå store effektiviseringer og besparelser. I
forbindelse med den officielle overdragelse af løsningen udtalte
Kanslichef i Västerås stad Anethe Mannerhagen følgende:
"Det er vigtigt med ensartede og korrekte skrivelser med tydelig
afsender til borgerne. dynamictemplate sikrer vores skrivelser et
korrekt layout og korrekt indsættelse af data. Det er både
kvalitetssikring og effektivisering i én samlet proces".
Læs hele pressemeddelelsen her.

Fra 8.000 skabeloner til 6 i Aabenraa
Kommune
dania software har bidraget til store effektiviseringer i Aabenraa
Kommune, hvor man med dynamictemplate er gået fra 8.000
unikke skabeloner til kun 6.
"Det var en øjenåbner, og jeg vil klart anbefale andre kommuner
at få kigget på antallet af skabeloner med henblik på at reducere
det," udtaler Gertrud Fink, ESDH-koordinator i Aabenraa
Kommune til Version2.
Læs hele omtalen på Version2 her.
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Nyt i dynamictemplate 1.9.6
Version 1.9.6 af dynamictemplate kan nu downloades via det
kundespecifikke login på vores hjemmeside. Nyt i denne version
er bl.a. følgende:



Nye integrationer: KMD Nova og CSC Vitae.



Øget tilgængelighed med automatisk opmærkning af
logoer af hensyn til skærmlæsere mv.



Tekstbokse og datofelter kan nu gøres valgfrie af
fraseredaktører. Dette betyder, at slutbrugerne kan
undlade at udfylde de valgfrie felter ved
fraseindsættelse.



Forenklet anvendelse af beskyttede dokumenter.

Derudover har softwaren gennemgået en række generelle
forbedringer, som er beskrevet uddybende i de officielle release
notes, der ligger tilgængelig på downloadsiden sammen med
softwaren.

Excel skabelon laver selv CPR/CVR
masseopslag
Svendborg Kommune har fået udviklet en smart Excel skabelon,
der giver brugerne adgang til at lave masseopslag på CPR eller
CVR numre, så de enklere kan lave masseforsendelser til
Doc2Mail via dynamictemplate og samtidig spare en masse tid.
Dette betyder, at en bruger kan lave CPR eller CVR udtræk fra et
givent system, indsætte dem i Excel skabelonen og trykke på en
knap, hvorefter løsningen selv indlæser informationer om navn,
adresse, postnr. og by fra opslagssystemet (f.eks. Serviceplatformen). Det færdige ark kan derefter anvendes som
flettekilde til masseforsendelse til Doc2Mail.
Kontakt dania software for at høre mere om denne løsning.

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

