Let’s improve
productivity
Smartare digitala arbetsflöden
Skapa smartare digitala arbetsflöden i Microsoft
Office och Office 365 med DynamicTemplate och
DynamicTemplate Cloud. Den dynamiska mallösningens många integrationer säkerställer felfritt
innehåll och korrekta varumärkesprofiler i alla
dokument och i alla system.

DynamicTemplate

Överblick

En flexibel och dynamisk mallösning som skapar
smartare digitala arbetsflöden:
• Arbeta smartare digitalt
Automatiserad dokumentframställning, med rätt
layout och innehåll, säkerställer ett tydligt språk –
varje gång.
• Öka effektiviteten
Förenkla underhållet av mallar i Microsoft Office
och Office 365 och koppla data från dina affärssystem.
• Arbeta över alla system
DynamicTemplate fungerar med alla system och
guidar användarna genom processen på ett intuitivt och enkelt sätt.
• Åtkomst till mallar på alla plattformar
Skapa felfria dokument var som helst och när
som helst med mallösningen DynamicTemplate
Cloud.

Funktioner

DynamicTemplate är mallösningen, som ger dig
maximal flexibilitet:

• Enkelt underhåll
Varför använda 800 mallar om man kan nöja sig
med fem? Med DynamicTemplate kan du reducera dina mallar till ett absolut minimum. Allt
dokumentinnehåll lagras nämligen centralt som
byggstenar, vilket gör att ändringar bara behöver
genomföras en gång för att slå igenom överallt.
• Dynamisk anpassning
Oavsett vilken avdelning eller funktion användaren tillhör, kommer mallen att anpassa mottagaroch avsändardata, logotyp, kampanjgrafik osv. till
det aktuella sammanhanget. Integrationer säkerställer att data kan kopplas med alla system.
• Kvalitetssäkring
Centralt styrt innehåll och automatiserade arbetsflöden gör det enkelt att uppfylla alla krav i
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lagstiftningen och för varumärkespositioneringen.
De automatiserade flödena i mallarna hjälper
användaren att slutföra uppgiften och minimera
risken för fel.
• Användarvänligt
Den intuitiva och kodfria designen säkerställer
att användaren snabbt kan använda de tidsbesparande funktionerna. Det enkla användargränssnittet i Microsoft Office gör det möjligt för
användarna att underhålla mallar och innehåll på
ett decentraliserat sätt utan att behöva blanda in
IT-avdelningen till vardags.

Add-ons

Få flera möjligheter och utöka funktionaliteten i
DynamicTemplate med våra tillägg:
• Regelmotor
Bygg logiska regler som automatiskt väljer,
beräknar och infogar innehåll baserat på fördefinierade villkor – utan att använda någon kod.
• Insight
Insight ger tillgång till utökad statistik med detaljerade användningsmönster på avdelnings- och
användarnivå. Perfekt för uppföljning av organisatorisk implementering och realisering av ett
affärsfall.

Integrationer

Vi integrerar till allt - vår lista över integrationer
växer konstant och omfattar bland annat integration till:
•
•
•
•
•

Ciceron
Platina
Public 360
W3D3
Mina meddelanden

DynamicTemplates Cloud-API gör det också möjligt
för alla andra system att integrera med DynamicTemplate och använda avancerad dokumentframställning helt utan att använda Microsoft Office.

Implementering

Blixtsnabb implementering - så här enkelt kommer
du igång med DynamicTemplate:
• Step 1: Definiera behov
Med utgångspunkt från din designguide hjälper vi
dig att fastställa vilka mallar du behöver.
• Step 2: Workshoppar
Med några få workshoppar på en halvdag vardera
hjälper vi dina superanvändare att komma igång.
Slutanvändarna behöver ingen utbildning i
DynamicTemplate.
• Step 3: Förankring
När lösningen är i drift hjälper vi dig att följa upp
förankringen i organisationen så att lösningen
kan utnyttjas till fullo med maximal framgång.

Plattform

DynamicTemplate är en lösning för alla plattformar
- lösningen fungerar både lokalt och i molnet:
Klient-installation
• Microsoft Office 2010-365 ProPlus
• MSI Installationspaket
• Data ligger bara lokalt på en filserver
Cloud-installation
• Office 365 deployment
• Cloud API för tredjepartsintegrationer
• Plattformsoberoende
• Personuppgiftsbiträdesavtal

Infoga data automatiskt från organisationens alla
system med över 50 integrationer till ärende- och
dokumenthanteringssystem, kunskapssystem,
CRM-system, söktjänster och digitala posttjänster.
Med DynamicTemplate kan dokument skapas och
redigeras över alla system vilket förenklar arbetsflödena.
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