Nyhedsbrev januar 2016
Indsæt D4 indhold som fraser i
dynamictemplate
dynamictemplate integrerer sømløst til D4 Enterprise Solutions’
jordforureningsinformationer. Dette betyder, at slutbrugeren kan
vælge D4 fraser direkte i frasedialogen i dynamictemplate og
efterfølgende få dem indsat i dokumentet.
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Integrationen er allerede leveret og implementeret i en række
danske kommuner, bl.a. Esbjerg, Holbæk og Vejen.
Kontakt dania software for en uforpligtende demonstration af
integrationen til D4.

Træt af de mange skabeloner i CSC Vitae?
dania software kan nu tilbyde en integration til CSC Vitae, som
kan nedbringe antallet af skabeloner i CSC Vitae til blot én.
Med dynamictemplates integration til CSC Vitae kan
slutbrugerne anvende de velkendte dynamictemplate fraser til at
udarbejde færdige dokumenter fra CSC Vitae. Integrationen
anvender dynamictemplates OneClick teknologi, og data vil
automatisk blive flettet ind i dokumentet ved indsættelse af en
frase.
Løsningen er allerede implementeret i kommunerne i hhv.
Slagelse og Thisted, og yderligere information kan findes her.

Kan det virkelig passe, KL?
Kort før jul udsendte KL en anbefaling til landets kommuner vedr.
procedure for sikker ”digital” overstregning, f.eks. i forbindelse
med aktindsigtssager.
Første anbefaling fra KL er, at kommunen printer dokumentet ud,
manuelt overstreger de udvalgte passager med tusch, scanner
dokumentet og derefter sender det elektronisk. Kan dette virkelig
være rigtigt i en digitaliseret verden anno 2016?
Kontakt os i dag og fortæl hvordan I gør i jeres kommune, og om
I kunne være interesseret i en særskilt funktion til det i
dynamictemplate fanen i Word.
Læs evt. hele KLs anbefaling her.

Forbedret indsættelse af
kombinationsfraser
Fremover vil fraser indsat via ’kombinationsfrase’-feltet
automatisk slette det ekstra linjeskift, som Microsoft Word ellers
selv har inkluderet ved indsættelsen. Dette betyder, at
kombinationsfraser kan indsættes på linje med anden tekst uden
tvungent linjeskift.
Forbedringen er implementeret i version 1.9.6.5 af
dynamictemplate, som netop er frigivet og kan downloades via
det beskyttede login i toppen af hjemmesiden.

Ubegrænset supportadgang
Husk at vores support er åben for kontakt på telefon 58 50 30 30
i tidsrummet kl. 8:00-16:00 mandag-torsdag og kl. 8:00-15:00
fredag på alle hverdage, og via mail support@daniasoftware.com
døgnet rundt.
Supportadgangen er ubegrænset for alle vores kunder med en
supportaftale, og vi hjælper gerne med alle typer af spørgsmål i
relation til vores softwareløsninger.

Læs mere

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

