Nyhedsbrev april 2016
dania software udvikler databaseløsning til
Slagelse Kommune
Slagelse Kommune og dania software har indgået aftale om
udvikling af en databaseløsning til samling og struktureret
anvendelse af familierelaterede oplysninger.
Formålet med løsningen er at lette sagsbehandlingen ved at
samle oplysninger om den enkeltes familie-, bolig- og
beskæftigelsessituation mv. ét centralt sted. Fordelene med
databasen er bl.a. at:



data registreres én gang og genbruges på tværs af
forvaltninger



oplysninger om den enkeltes familie, bolig og
beskæftigelse mv. samles ét sted



oplysningerne kan efterfølgende danne grundlag for en
mere effektiv og korrekt sagsbehandling

Løsningen forventes leveret og idriftsat før sommeren 2016.
Du er velkommen til at kontakte dania software for at høre mere
om løsningen.

Smarte udvidelsesmuligheder med
dynamictemplate
Husk, at der er flere måder at få mere ud af dynamictemplate
løsningen på. Se bl.a. følgende eksempler:



Tilføjelsen af OneClick modulet: Læs mere her.



Brugen af Excel Flettekildeskabelon med masseopslag på
CPR- og CVR-numre: Læs mere her.



Tilknyt én eller flere af vores mange standardintegrationer: Læs mere her.
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Vision Board Invitational 2016
Vision Board Invitational 2016 afholdes d. 23. juni 2016 i Korsør.
I år fokuseres der specifikt på kommunernes behov og navnlig på
de udfordringer og muligheder i dokumentproduktionen, som
følger digitaliseringen i det offentlige.

”Vi ser med stor interesse og spænding frem til dette års Vision
Board Invitational. Vi har et særdeles spændende program i år,
og vi har store forventninger til vore kunders input og ideer, som
vil være med til at forme fremtidens it løsninger til dokumentproduktion”, siger Lars Hintze Andersen, CSO, partner i dania
software om arrangementet.

Anders Nørskov, partner i CEDI er moderator på dagens program
og diskussioner.

3 nye kommunekunder i april
Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til hele 3 nye
kommuner i denne måned:
Kolding Kommune vil implementere dynamictemplate og
outlooksignature til sine 7.000 ansatte, og dynamictemplate vil
blive leveret med integration til Acadre, KMD Care, DUBU,
Serviceplatformen og Doc2Mail.
Kalundborg Kommune vælger at implementere dynamictemplate
løsningen. Kalundborg bliver den første kommune med
integration til KMD Nova, og får derudover implementeret
integrationerne til Serviceplatformen og Doc2Mail.
Hedensted Kommunes forvaltning for Familie, Børn og Unge
implementerer dynamictemplate med integration til DUBU og
Doc2Mail.
dynamictemplate er hermed solgt til mere end 125.000 brugere
i Danmark, Norge, Sverige og UK.

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

