Nyhedsbrev juli 2016
dania software gentager succesfuldt
kundeseminar
Torsdag d. 23. juni 2016 deltog kommuner fra hele landet ved dania
softwares særlige kundeseminar – Vision Board Invitational 2016 – der i
år blev afholdt på Comwell i Korsør.
Omdrejningspunktet for det årligt tilbagevendende Vision Board
Invitational møde er at skabe et inspirerende og udviklende netværk,
hvor nye ideer kan bringes i spil og diskuteres. I år var der særligt fokus
på de mange muligheder, som ligger i cloud-teknologien.
Læs hele nyheden her.

Nyt standardprodukt: FamilieDB
FamilieDB er en webbaseret løsning til effektiv og struktureret indsamling
og behandling af familierelaterede oplysninger i en kommune.
Formålet med løsningen er at lette sagsbehandlingen ved at samle
oplysninger om den enkeltes familie-, bolig- og beskæftigelsessituation
mv. ét centralt sted.
Læs mere om løsningen her eller kontakt os for en uforpligtende online
demonstration.
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dania tilføjer integration til SBSIP
I Odense Kommune kan slutbrugerne nu sende digital post direkte fra
dynamictemplate fanen i Word via SBSIP-komponenten i SBSYS.
SBSIP er en integrationsplatform, som Convergens har udviklet til
Brugerklubben SBSYS, og løsningen indeholder bl.a. en I/O manager til
håndtering af ind- og udgående digital post.

Vejledning om gode digitale breve
Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en vejledning om gode digitale breve
med gode råd om tilgængelighed, læsevenlighed brugen af links mv.
Læs eller download Digitaliseringsstyrelsens vejledning her (helt ude til
højre på siden).
Der er også mange andre brugbare vejledninger vedr. digital post, som
kan downloades fra siden.

GOD SOMMER
Vi i dania software ønsker alle vores mange kunder og
samarbejdspartnere en rigtig god sommer. Vi ser frem til et
meget spændende og travlt efterår med nye produktudvidelser og nye
integrationer.

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

