O que há de novo no
PrintShop Mail Connect
2019.1

Introdução
Para honrar seu compromisso de lançamentos semestrais, a Objectif Lune gostaria
de anunciar a chegada do PrintShop Mail Connect 2019.1. Neste lançamento,
optamos por focar na melhoria da experiência do usuário:
Para usuários avançados

Para comunicações multilíngues

Para os usuários avançados que
usufruem da flexibilidade do OL
Connect e das funções avançadas dos
scripts, um novo depurador de scripts
economizará muito tempo durante a
resolução de problemas.

Para os clientes que requerem
comunicações multilíngues, nós
facilitamos o processo de tradução.

Novos recursos e melhorias
Modelos multilíngues do Connect
O processo de tradução do PrintShop Mail Connect 2019.1 é simplificado graças
à possibilidade de exportar strings de tradução em um formato de arquivo
padronizado conhecido pelos tradutores e seus softwares.
O PrintShop Mail Connect Designer também permite importar arquivos de strings
traduzidos utilizando arrastar e soltar, e aplica as traduções com base no local atual.
A localidade pode ser explicitamente definida para o modelo ou dinamicamente
definida pelo valor de um campo de dados. O recurso de Tradução também lida
com a pluralização de strings sem que você precise escrever uma única linha de
código.

Depurador de scripts
Até mesmo para o desenvolvedor mais experiente, a depuração de scripts é algo
inevitável e que toma tempo. É por isso que criamos o depurador de Scripts.

O depurador fornece opções para percorrer o código (por exemplo, executar o
código linha por linha), adicionar pontos de interrupção para pausar a execução
em pontos estratégicos. Ele também pode mostrar o status de variáveis locais e
globais. Em seguida, o editor principal de template exibe o documento parcialmente
mesclado até o ponto em que o script é pausado.

Suporte PDF/A-3
O PDF/A-3 é um formato PDF especializado para ser usado em arquivamento e
preservação em longo prazo de documentos eletrônicos. Ele agora inclui suporte
para transparências e fontes OpenType.

Outras melhorias
Designer

Saída

Bloquear Snippets

Melhoria na criação de
trabalho

Impede a edição não intencional de
conteúdo compartilhado.

Hiperlinks em PDF

Agora é possível criar e usar links
em um PDF.

Filtra trabalhos por contagem de
folhas, de modo a corresponder ao
que será inserido em um envelope.

Definir metadados do PDF

Adiciona mais informações
dinâmicas aos seus PDFs.

Suporte AFP aprimorado

Inclusão de interface de usuário aos
TLEs e NOPs. Requer a opção de
saída AFP.

Update Client

Clientes com direito a uma
atualização obtêm acesso mais
facilmente.

Suporte PPD aprimorado

Proporcionando melhor
compatibilidade com PostScript.
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