O que há de novo na
versão 1.8?

Introdução
O PReS 1.8 é o resultado do comprometimento da Objectif Lune para simplificar a vida dos seus
usuários. A OL definiu como sua missão melhorar a eficiência geral do software, de modo que
ele atenda às expectativas dos clientes.
O Press Connect 1.8 oferece novos recursos que facilitarão a sua vida, reduzindo a necessidade
de scripts e disponibilizando mais funções por meio da interface do usuário.

Melhoria da usabilidade e dos assistentes
Acesso à File Store gerenciada pelo Connect

Acabamento dinâmico

A File Store é uma estrutura interna que permite
aos usuários a armazenagem de arquivos
necessários no fluxo de trabalho. Antes da versão
1.8, apenas os usuários avançados estavam
capitalizando todo o potencial da File Store porque
ela exigia o uso de scripts. Agora, na versão 1.8, um
simples arrastar e soltar faz isso.

Um editor completamente novo tornou as
configurações de acabamento dinâmico mais fáceis
de se utilizar do que nunca.

Novo assistente para a seção de impressão
condicional
Agora, na versão 1.8, nunca foi tão fácil personalizar
o conteúdo. A configuração para incluir ou excluir
seções inteiras de conteúdo é feita por meio de um
assistente de fácil utilização.

Mais opções para gerenciar dados de amostra
A adição e o acesso aos dados de amostra foram
muito simplificados. Muito tempo foi ganho
simplesmente por poder copiar e colar dados de
amostra de e para a lista de amostras de dados
e pastas do Windows, facilitando o controle de
qualidade durante o processo de desenvolvimento.

Melhoria das implementações do COTG
O PReS Connect funciona com a nossa solução Capture OnTheGo, permitindo que as empresas
iniciem fluxos de trabalho automatizados em qualquer lugar. Os funcionários podem capturar
dados e informações em campo usando um formulário eletrônico em um dispositivo móvel.
Usando JSON com o COTG

Repositório do Capture OnTheGo

Agora a conversão de XML para JSON, e viceversa, agora é possível, pode ser feita sem usar
o DataMapper. Isso melhora o desempenho pois
remove uma etapa do processamento.

O Capture OnTheGo permite que os usuários
estabeleçam datas de expiração para os
documentos mas, até agora, os documentos não
podiam ser facilmente excluídos assim que fossem
devolvidos e tratados. Com essa alteração, a
visão geral dos documentos abertos será muito
mais clara, e haverá uma redução da quantidade
de informações armazenadas que não são mais
necessárias.

Os arquivos JSON não precisam ser processados
pelo DataMapper, permitindo que o conteúdo seja
gerado ainda mais rapidamente, e isso melhora o
tempo de resposta em situações de interatividade.

Entrada automática de dados
A biblioteca do Capture OnTheGo foi atualizada
para poder ativar automaticamente o
preenchimento de certas informações, usando
metadados específicos do dispositivo. Informações
como data, hora e local podem ser preenchidas
automaticamente, reduzindo erros e omissões.

Melhoria dos resultados
O PReS Connect 1.8 contém uma série de melhorias importantes para a produção.
Aqui estão alguns destaques:
• M
 aior controle sobre decisões de otimização
do PDF
Para um gerenciamento de cores sofisticado,
agora é possível escolher entre aplicar a etapa
de otimização do PDF padrão ou usar o PDF
atual, como se ele já tivesse sido otimizado com
os requisitos específicos do dispositivo.

• A
 juste de cópia
Para aplicações comerciais de VDP, o recurso de
ajuste de cópia permite aos usuários maximizar
o tamanho da fonte para encaixar o texto em
uma determinada área, ou mesmo redimensionar
uma parte do texto da caixa para que ela seja
devidamente preenchido.

• S
 obreimpressão para cores especiais
Agora há mais controle sobre a impressão de
cores especiais.
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