
Nieuw in versie 1.8?

Introductie

PrintShop Mail 1.8 is het resultaat van de toewijding van Objectif 
Lune om het leven eenvoudiger te maken voor gebruikers. Het is 
de missie van OL om de algehele efficiëntie van de software te 
verbeteren om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de 
klant.
PrintShop Mail Connect 1.8 biedt nieuwe functies die uw leven 
vereenvoudigen omdat scripting minder vaak nodig is en er meer 
functies via de gebruikersinterface beschikbaar zijn.

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid en wizards

Nieuwe wizard voor voorwaardelijke 
afdruksectie 
Het is nog nooit zo eenvoudig geweest als in 1.8 
om content te personaliseren. Het opnemen of 
uitsluiten van hele secties content is eenvoudig in 
te stellen met een gebruiksvriendelijke wizard.

Dynamische afwerking 
Een volledig nieuwe Editor zorgt ervoor dat 
dynamische afwerkingsinstellingen eenvoudiger 
zijn dan ooit tevoren.



Uitvoerverbeteringen

PrintShop Mail Connect 1.8 bevat een aantal belangrijke  
uitvoerbeverbeteringen.  
Hier volgen een paar hoogtepunten: 

•   Meer controle over beslissingen over 
optimalisatie van PDF-bestanden 
Voor geavanceerder kleurbeheer is het nu 
mogelijk om te kiezen tussen het toepassen van 
de standaard PDF-optimalisatie stap en de PDF 
gebruiken zoals het bestand nu is, alsof het al 
geoptimaliseerd was met apparaatspecifieke 
vereisten.

•   Overdruk voor steunkleuren 
U heeft nu meer controle over het printen van 
steunkleuren. 

•   Kopij inpassen  
Met de functie Kopij inpassen kunnen gebruikers 
voor commerciële VDP-toepassingen de 
lettergrootte maximaliseren om tekst in te 
passen in een bepaald gebied of zelfs de 
grootte van een gedeelte van de tekst in een vak 
aanpassen zodat het vak volledig gevuld wordt.

Hoogtepunten

Betere prestaties 
De algehele uitvoersnelheid is verbeterd dankzij 
een grotere doorvoersnelheid (datamapping, 
creëren van content). Gebruikers merken de 
snellere prestaties wanneer ze klikken op Printen. 

Excel-invoer 
PrintShop Mail Connect 1.8 biedt nu native 
ondersteuning voor XLS- en XLSX-bestanden. 
U hoeft XLS-bestanden niet als CSV op te slaan 
voordat u ze gebruikt.

First-Page-Out tijd ingekort 
Afdruktaken kunnen nu sneller starten dankzij een 
hogere interpretatiesnelheid van de software bij de 
uitvoering van afdruktaken.
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