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Projectwizards 

Projectwizards bieden gebruiksvriendelijke begeleiding 
voor het samenstellen van PlanetPress Connect-
projecten. Ze genereren een vooraf geconfigureerde 
Workflow-configuratie samen met alle bijbehorende 
templates, DataMapper-configuraties, taak- en 
uitvoerinstellingen. Het resultaat van de Projectwizard 
is een projectmap met alles dat u nodig heeft om het 
uit te kunnen voeren.

*PlanetPress Connect-klanten die de Capture OnTheGo Timesheets 
Projectwizard willen uitproberen, kunnen nu profiteren van 12 
maanden gratis Capture OnTheGo voor 3 gebruikers. Deze promotie is 
verkrijgbaar via de web activation manager.

In lijn met de belofte om elk jaar twee nieuwe versies uit te brengen, kondigt Objectif 
Lune de introductie van PlanetPress Connect 2019.1 aan. In deze release hebben we 
ervoor gekozen om ons te richten op het verbeteren van de gebruikerservaring: 

Nieuwe functies en verbeteringen

Introductie

Voor beginners
Voor nieuwe gebruikers 
die nog niet zoveel 
ervaring hebben met 
onze producten, zijn er nu 
projectwizards om sneller 
aan de slag te gaan met de 
software.  

Voor ervaren gebruikers
Voor ervaren gebruikers 
die al vertrouwd zijn 
met de flexibiliteit 
en geavanceerde 
scriptingmogelijkheden 
van OL Connect, is er een 
nieuwe scriptdebugger. 
Deze kan veel tijd 
besparen bij het oplossen 
van problemen.

Communicatie in 
meerdere talen 
beschikbaar
Voor klanten die 
meertalige communicatie 
nodig hebben, hebben 
we het vertaalproces 
eenvoudiger gemaakt.

Voor kleine en 
middelgrote bedrijven
Voor kleine en middelgrote 
bedrijven over de hele 
wereld is PlanetPress 
Connect nu beschikbaar 
op basis van een 
abonnementsmodel, wat 
het toegankelijker maakt 
dan ooit tevoren. 

  

Er zijn projectwizards voor:

Printen van promotietaken 

Printen van transactietaken 

Leveren van een standaard internetpagina

Verzenden van gegevens via webformulieren 

Standaard instellen van e-mail

Capture OnTheGo Timesheets*

https://www.objectiflune.com/webactivationmanager/


Connect templates in 
meerdere talen 
Het vertaalproces in PlanetPress 
Connect 2019.1 is vereenvoudigd 
dankzij de mogelijkheid om 
vertaalstrings te exporteren in een 
gestandaardiseerde bestandsindeling 
die door vertalers en hun software 
herkend wordt.

Met PlanetPress Connect Designer 
kunt u geïmporteerde vertaalde 
stringbestanden importeren 
met slepen en neerzetten en de 
vertalingen toepassen op basis van 
de huidige regionale instellingen. De 
regionale instellingen kunnen expliciet 
voor de template worden ingesteld 
of dynamisch bepaald worden door 
de waarde van een gegevensveld. 
Met de Vertaalfunctie kunt u strings 
verwerken zonder dat u ook maar één 
regel code hoeft te schrijven.

Scriptdebugger
Zelfs de meest ervaren ontwikkelaar 
weet dat debugging van scripts 
onvermijdelijk en tijdrovend 
is. Daarom hebben we de 
Scriptdebugger bedacht. De 
debugger bevat opties om de code 
te doorlopen (bijv. het regel per 
regel uitvoeren van de code) en om 
breekpunten toe te voegen om de 
uitvoering op strategische punten 
te pauzeren. Ook kan de status 
van lokale en globale variabelen 
getoond worden. Vervolgens zal 
de template editor het gedeeltelijk 
samengevoegde document 
weergeven tot aan het punt waarop 
het script gepauzeerd werd.

PDF/A-3-ondersteuning 
PDF/A-3 is een PDF-indeling 
die speciaal bedoeld is voor het 
archiveren en langdurig bewaren van 
digitale documenten. Dankzij deze 
indeling zijn onze mogelijkheden 
voor e-invoicing nu nog completer. 
Klanten moeten de optie Imaging 
kopen om te kunnen profiteren van 
deze uitvoer. 

Andere verbeteringen

Designer
Snippets vergrendelen 
Voorkom dat gedeelde content 
opzettelijk wordt bewerkt.

PDF-hyperlinks  
Het is nu mogelijk om links in een 
PDF te creëren en te gebruiken.

DataMapper
Items filteren 
Gebruikers toestaan specifieke 
items en stappen van 
gegevensmodellen te vinden. 

Aangepaste weergave 
Zorgen dat gebruikers zich kunnen 
richten op de gegevens die ze 
willen bekijken.

Verbeteringen in XML-verwerking 
Sneller werken met grote 
bestanden.

Uitvoer
Verbeterde taakcreatie  
Het filteren van taken op bladtelling 
om te vergelijken met wat er in een 
envelop gaat.

 PDF-metagegevens instellen 
Het toevoegen van meer dynamische 
informatie aan uw PDF's.

Verbeterde PPD-ondersteuning 
Het leveren van betere PostScript-
compatibiliteit.

Workflow
Het uitschakelen van de 
optie laden van huidige 
configuratie 
Het voorkomen dat een live  
productie-workflow wordt 
aangepast.

Update assistent  
Klanten die recht hebben op een 
upgrade, krijgen hier eenvoudiger 
toegang toe.

Licentie

Eenmalige betaling.  
Jaarlijks 

onderhoudscontract.

Abonnement

Jaartarief. 
Bevat alles.

of

Abonnementsplan 
Vanaf heden is PlanetPress Connect, net zoals PReS Connect 
en PrintShop Mail Connect, verkrijgbaar op basis van een 
abonnement.  

Dit betekent dat nieuwe klanten kunnen kiezen tussen een 
permanente of een jaarlijkse licentie, al naargelang hun 
boekhoudkundige en financiële behoeften.  Deze mogelijkheid 
weerspiegelt ook de wens van Objectif Lune om beter in te spelen 
op de digitale transformatie van het hedendaagse bedrijfsleven. 
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