Nieuw in
PReS Connect
2018.1

Introductie
PReS Connect 2018.1 is de eerste release waarbij we gebruik maken van onze nieuwe
versienummering. In deze datasheet ontdekken we waarom we de manier waarop
we onze software uitbrengen hebben gewijzigd en wat alle nieuwe functies in PReS
Connect 2018.1 zijn.

Nieuwe nummering
Vanaf nu komt er om de zes maanden een nieuwe versie
van PReS uit: één in april en één in oktober. Vanaf nu
verwijst de versienummering van PReS Connect naar
het jaar van release en de versie, als volgt:
April 2018

PReS Connect 2018.1

Oktober 2018

PReS Connect 2018.2

April 2019

PReS Connect 2019.1

Oktober 2019

PReS Connect 2019.2

Met deze wijziging wordt de productiesnelheid van PReS
Connect aangegeven en is het voor klanten en partners
eenvoudiger om onze huidige versie te herkennen.

Wat zijn voor u de consequenties van deze
nummering?
Uw abonnement op OL Care geeft u recht op
ondersteuning voor de huidige en vorige grote versie
van de software. Dit blijft ongewijzigd. Voor toekomstige
Connect-producten willen we voortaan echter elk jaar
grote releases uitbrengen (2018.x, 2019.x). Dit betekent

dat de ondersteuning voor oudere versies sneller zal
stoppen. Omdat we de releasedatum van belangrijke
nieuwe versies ruim van tevoren kunnen voorspellen,
kunnen we klanten meer mogelijkheden bieden om hun
eigen IT-strategieën voor upgrades te plannen.
Voor klanten van PReS Suite, we ondersteunen
momenteel versie 6.x.x en 7.x.x. Klanten met een crossupgrade naar Connect gaan van 7.xx naar 2018.1 (of
later).

De ondersteuning voor versies van PReS
Connect is eenvoudig in deze tabel te vinden:
Uitgebrachte
versie

Ondersteunde
versies

Niet meer
ondersteund

1.x

1.x

-

2018.x9

2018.x, 1.x

-

2019.x9

2019.x, 2018.x

1.x

2020.x

2020.x, 2019.x

2018.x

2021.x

22021.x, 2020.x

2019.x

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid en wizards
Het welkomstscherm: nu nog
gebruikersvriendelijker

gebeurtenissen.

Meer opties voor zakelijke grafieken

Het welkomstscherm van PReS Connect 2018.1 is
vernieuwd en biedt een betere klantbeleving. De
navigatie is vereenvoudigd tot één menu aan de
linkerkant en het hoofdscherm is opgedeeld tussen
recente bestanden en nieuwe designs. Verder hebben
we het venster Nieuws en gebeurtenissen verplaatst.
Dit venster bevat product- en versiespecifieke
berichten die regelmatig veranderen om klanten op te
hoogte te brengen van belangrijk en relevant nieuws en

De functie Zakelijke grafieken is verbeterd en
uitgebreid met een nieuwe wizard Grafieken waarmee
detailgegevens uit tabellen gebruikt kunnen worden
zonder dat hier een script voor nodig is. Dit is inclusief
een live previewfunctie. Geavanceerde gebruikers
hebben via de amCharts-bibilotheek nog altijd toegang
tot de onderliggende code om hun grafieken verder te
verbeteren.

Hoogtepunten
Compatibiliteit met Windows 2016

Standalone Datamapper-engine

PReS Connect 2018.1 is de eerste versie die officieel
Windows 2016 ondersteunt.

We hebben een nieuwe standalone engine voor
gegevenstoewijzing ontwikkeld. Net zoals de engines
voor content-ontwikkeling en output geeft deze nieuwe
engine meer controle over het algehele evenwicht en de
planning van taken. De engine voor gegevenstoewijzing
is licentievrij en kan dus door u en uw hardware altijd en
overal worden benut om de prestaties van het proces
voor gegevenstoewijzing te verbeteren.

Bijgewerkte interne browser
De browsercomponent van Connect is bijgewerkt zodat
nieuwe CSS-eigenschappen kunnen worden gebruikt.
PReS Connect 2018.1 maakt nu gebruik van Gecko 38
als engine voor HTML-rendering, wat de kwaliteit en
mogelijkheden van onze output verbetert.

Uitvoerverbeteringen
Gemakkelijker e-mailbijlagen toevoegen

Dynamisch afdrukbeheer

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om bijlagen
dynamisch toe te voegen aan e-mails. Een nieuwe
gebruikersinterface maakt het mogelijk om gegevens
dynamisch te selecteren en een of meer bijlagen
toe te voegen vanuit de sjabloon, internet en/of
bestandsgebaseerde resources.

Geavanceerde papierverwerking en andere
printerfuncties zijn volledig gereviseerd met behulp
van PostScript. PReS Connect kan nu een PostScriptprinterdefinitie lezen om de functies te ‘leren’ die een
specifieke printer ondersteunt. Deze functies kunnen
nu dynamisch op basis van regels toegepast worden.
Gebruikers geavanceerde, apparaatspecifieke functies
creëren en toepassen op hun sjablonen zonder dat ze
een op maat ontwikkeld printerprofiel nodig hebben.

Betere PDF-ondersteuning
Transparantie ondersteuning is nu toegevoegd aan
PDF’s die zijn gegenereerd door PReS Connect - een
ontbrekende functie voor PDF/VT-compatibiliteit. PDF
Passthrough is nu standaard ingeschakeld. Dit houdt in
dat alle input altijd wordt omgezet in output, zodat de
maker de controle over het PDF-bestand terugkrijgt.
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