SEKTION 1

Sjællandske ■ ONSDAG 20. JULI 2016

Dania software udvikler software-løsninger til den offentlige sektor
og har blandt andet haft stor succes med den unikke skabelonløsning, »dynamictemplate«, der effektiviserer og digitaliserer dokumenthåndteringen i kommuner, regioner og ministerier.

Stor interesse for lokal
software-virksomhed
SLAGELSE: Ikke færre end 23 kommuner fra hele landet deltog forleden ved dania softwares særlige kundeseminar
– Vision Board Invitational 2016 – der i år blev afholdt på
Comwell i Korsør.
Seminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som
Slagelse-virksomheden dania software står bag. Omdrejningspunktet var at diskutere visioner og nye muligheder
for at effektivisere den digitale dokumenthåndtering i de
danske kommuner. Eller sagt mere enkelt: Hvordan gør vi
dagligdagen lidt lettere for de mange ansatte i landets kommuner.
- Vi er meget glade for endnu engang at kunne afholde et
succesfuldt arrangement. Alle var meget engagerede og ﬁk
en masse inspirerende og visionære input med hjem, som nu
kan tænkes ind i de fremtidige løsninger, siger Lars Hintze
Andersen, CSO og partner, dania software.

Kom helt fra Thisted
Dagen bød på mange spændende diskussioner omkring udviklingen af dania softwares løsninger til netop den offentlige sektor, hvor alle deltagere var særligt inviterede og nøje
udvalgt med henblik på at samle ekspertviden om digitaliseringen i den offentlige sektor.
- Man må sige, at det er en succes, når der kommer deltagere helt fra Thisted for at være med til vores Vision Board
Invitational i Korsør. Vi ser meget frem til at gentage arrangementet til næste år, hvor vi igen sætter et hold til visionær
og udviklende debat, fortæller Lars Hintze Andersen.
Dania softwares løsninger anvendes i dag af mere end
125.000 ansatte i det offentlige og private i Danmark, Norge,
Sverige og England. Det betyder, at de mange nye input og
ideer fra Vision Board Invitational vil skabe forbedringer
for et stort antal mennesker, der dagligt arbejder med dokumenthåndtering.
- Vi glæder os til at kunne sætte endnu mere tryk på videreudviklingen af vores løsninger fremover. Vi tror så meget
på det her, at vi har iværksat en udvidelse af vores udviklerteam i Slagelse med en ny ansættelse efter sommerferien,
forklarer Lars Hintze Andersen.
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