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Nyt i dynamictemplate 1.9.701

FOA og Varde Kommune
implementerer dynamictemplate

Version 1.9.701 af dynamictemplate er netop frigivet og kan
downloades via det kundespecifikke login på
www.daniasoftware.com. Nyt i denne version er bl.a. følgende:

Xpress Software Solutions Ltd. er
dania softwares eneforhandler i
UK



Ny enkel mulighed for centralt at distribuere fælles
foretrukne og startmapper for hhv. skabeloner og fraser
ud til brugerne.



Kombinationsfrasefelter vises nu kun i dialogboksen,
hvis der er mere end én valgmulighed.



PDF dokumenter kan vælges til i samlefraser, så de
automatisk indlejres som forsendelsesbilag ved
afsendelse til digital post.



Acadre: Integration til Acadre 16 Webklient.



Serviceplatformen: C/O navn til adressen tilføjet ved
opslag i CVR Online.



DUBU: CPR-nr. på primær part kan nu udledes
automatisk på baggrund af navnet.

Læs også de uddybende release notes, der ligger tilgængelig på
downloadsiden sammen med softwaren.

FOA og Varde Kommune implementerer
dynamictemplate
I løbet af foråret 2016 vil FOA og Varde Kommune få
implementeret dynamictemplate løsningen til styring af deres
respektive Microsoft Office skabeloner.
Derudover vil løsningen i Varde Kommune blive integreret med
Acadre, DUBU, D4 og Doc2Mail, og i FOA vil dynamictemplate
bidrage til en forenklet håndtering af skabeloner og fraser i Public
360.
Se uddrag af vores kundeliste her.

Digital Post 2

Xpress Software Solutions Ltd. er dania
softwares eneforhandler i UK
I februar 2016 indgik Xpress Software Solutions og dania
software en aftale om eneforhandling af dynamictemplate og
outlooksignature til alle engelske kommuner og offentlige
forvaltninger.
Xpress er ejet af firmaet Electoral Reform Services, som i mere
end 100 år har været en uafhængig leverandør af løsninger til
afholdelse af valg i den offentlige og private sektor i UK.
Nick Crump, Adm. direktør i Xpress udtaler i den forbindelse:

"Med dynamictemplate får man en enkel og meget effektiv
måde at styre kommunernes ensartethed og kampagnefelter i
breve og e-mails.”
Læs hele pressemeddelelsen her.

Fra venstre mod højre: Lars Hintze Andersen (dania software), Nick Crump
(Xpress Software Solutions) og Niels B. Johansen (dania software).

Digital Post 2
dania software var inviteret med til Digitaliseringsstyrelsens
leverandørmøde vedr. Digital Post 2 d. 9. marts 2016 på
Nationalmuseet.
Dagen bød på en gennemgang af kommende nye funktionaliteter
ved Digital Post 2, der blandt andet tæller muligheden for at
tilknytte formularer til returpostkasser, mulighed for åbningskvitteringer samt afsendelse af samme brev til flere modtagere.
Digitaliseringsstyrelsen gjorde det klart, at der i Digital Post 2 vil
være et stærkt øget fokus på ”input-delen” af digitale
forsendelser, hvor der tidligere har været fokuseret mest på
"output-delen".

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

