
O que há de novo no 
PReS Connect 2018.1? 

A partir de agora, será lançada uma nova versão do 
PReS Connect a cada seis meses; uma em abril e outra 
em outubro. A partir de agora, o número da versão do 
PReS Connect irá se referir ao ano de lançamento e à 
versão correspondente, como apresentado a seguir:  
 

Abril de 2018 PReS Connect 2018.1

Outubro de 2018 PReS Connect 2018.2

Abril de 2019 PReS Connect 2019.1

Outubro de 2019 PReS Connect 2019.2

 
O objetivo dessa mudança é refletir a taxa de produção 
do PReS Connect e facilitar a identificação da nossa 
versão atual pelos clientes e parceiros.

Como essa nova nomenclatura de versão lhe 
afetará?

A sua assinatura OL Care fornece suporte para a versão 
atual do software, bem como para a principal versão 
anterior, e isso não está mudando. No entanto, para os 
futuros produtos do Connect, nós nos comprometemos 
a fornecer importantes lançamentos (2018.x, 2019.x) 

a cada ano - o que significa que o suporte para 
versões mais antigas será encerrado mais cedo. Nós 
acreditamos que a capacidade de prever o lançamento 
de importantes versões antecipadamente fornecerá aos 
clientes uma melhor maneira para planejar a atualização 
das suas próprias estratégias de TI..

Para os clientes do PReS Suite, nós atualmente 
oferecemos suporte às versões 6.x.x e 7.x.x. O cliente 
com cross-grade para o Connect passará de 7.xx para 
2018.1 (ou versão mais recente). 
 
O suporte para as versões do PReS Connect é 
apresentado  de modo simples nesta tabela :

Versão 
lançada

Versões 
suportadas

Não é mais 
suportado

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

Nova nomenclatura de versão

Introdução

O PReS Connect 2018.1 é o primeiro lançamento que usa a nossa nova numeração de versão. 
Descubra nesta ficha técnica por que mudamos a maneira como lançamos nosso software e 
todos os novos recursos do PReS Connect 2018.1!
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Melhoria dos resultados

Destaques

Compatibilidade com o Windows 2016
O PReS Connect 2018.1 é a primeira versão a suportar 
oficialmente os sistemas operacionais do Windows 2016.

Navegador interno atualizado
O componente do navegador usado no Connect foi 
atualizado para permitir o uso de novas propriedades de 
CSS. O PReS Connect 2018.1 usa agora o Gecko 38 como 
seu mecanismo de renderização HTML, o que melhora a 
qualidade e os recursos da nossa saída.

Instalação  independente do Datamapper
Nós criamos um novo motor autônomo de Data Mapping 
que, como os motores de criação e saída de conteúdo, 
fornece maior controle sobre o equilíbrio geral e o 
agendamento de tarefas. A instalação independente do 
móduloDatamapper não é limitada por licença, portanto, 
você pode usá-lo conforme necessário (ou de acordo 
com a habilidade do seu  hardware ) para melhorar o 
desempenho do processo de mapeamento de dados.

Anexos de e-mail simplificados
Nós adicionamos a capacidade de incluir anexos de 
e-mails de modo dinâmico. Uma nova interface de 
usuário permite que você use dados para selecionar e 
incluir um ou mais anexos de modo dinâmico, a partir de 
recursos do template, da web 
e/ou de arquivos.

Melhor suporte para PDFs
O suporte à transparência agora foi adicionado aos 
PDFs gerados pelo PReS Connect - um recurso ausente 
para compatibilidade com PDF/VT. Além disso, o 
PDF Passthrough agora é habilitado por padrão, o 
que significa que o que entra agora sai, retornando o 
controle do PDF ao seu criador.

Controle de impressão dinâmico
Usando o poder do PostScript, o manuseio avançado de 
papel e de outros recursos da impressora foi melhorado. 
Agora o PReS Connect agora pode ler uma definição de 
impressora PostScript para “aprender” que recursos uma 
impressora específica suporta. Agora, esses recursos 
podem ser aplicados dinamicamente com base em 
regras. Os usuários agora podem criar e aplicar recursos 
específicos avançados do dispositivo aos seus próprios 
modelos, sem precisar obter um perfil de impressora 
personalizado.

Melhoria da usabilidade e dos assistentes

A tela de boas-vindas: Agora mais fácil de usar
A tela de boas-vindas no PReS Connect 2018.1 tem um 
novo visual, e isso melhora a experiência do cliente. 
Agora é mais fácil navegar, graças a um único menu à 
esquerda, e à tela principal que é dividida entre arquivos 
recentes e novos designs. Nós também mudamos o 
painel Notícias e Eventos, que mostra mensagens 
específicas de produtos e versões e que será alterado 
ocasionalmente para notificar os clientes sobre notícias e 
eventos importantes e relevantes.

Mais opções de gráficos comerciais
O recurso Business Graphics foi aprimorado com um 
novo Assistente de gráfico que permite que os dados das 
tabelas de detalhes sejam usados sem a necessidade de 
script. Ele também inclui uma função de pré-visualização 
ao vivo. Utilizando a biblioteca amCharts, os usuários 
avançados podem acessar o código subjacente para 
aprimorar ainda mais os seus gráficos.
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