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DE HOOGTEPUNTEN
De 2020.1 release introduceert nieuwe functies, die zich richten op connectiviteit, veiligheid en
verbeterde efficiëntie, en een nieuwe look voor PlanetPress Connect en PReS Connect.

Wij blijven onze aandacht richten op connectiviteit - DocuWare- en
Microsoft 365-connectoren





Dynamische tabellen opnieuw uitgevonden - Verbeterde wizard voor
invoegdetailtabellen en ondersteuning voor genestelde
detailgegevens





OL Connect Send - Veiliger printen met Print Authorization, en
verbeterde gebruikerservaring met verbeteringen aan het
stuurprogramma en de installer





Het opheffen van prestatieknelpunten - de stap voor het creëren van
inhoud overslaan





Het stroomlijnen van werkzaamheden - Runtime parameters voor de
DataMapper





Processen efficiënt triggeren - Nieuwe en verbeterde invoertaken in
Workflow









Oplossen van beveiligingsproblemen - MySQL-update
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Wij blijven onze aandacht richten
op connectiviteit - DocuWare- and
Microsoft 365-connectoren
DocuWare
De nieuwe DocuWareconnectoren
vereenvoudigen de integratie met het populaire ECMsysteem en maken het mogelijk om:
o

Documenten te uploaden en te downloaden naar
of van DocuWare, in de cloud of op locatie.

o

Opslag van leveringsbonnen in DocuWare bij de
implementatie van onze Proof of Deliveryoplossing

o

Archivering van facturen of het downloaden van
bijlagen met onze Accounts Receivable-oplossing

Deze nieuwe versie maakt
gebruik van het TLS 1.2protocol, omdat DocuWare
stopt met de ondersteuning
voor SSL om de veiligheid te
verhogen.

De nieuwe DocuWareconnectoren kunnen
worden gedownload
van
help.objectiflune.com

Microsoft 365 OneDrive en E-mail
Nieuwe in- en uitvoertaken
voor Microsoft 365 OneDrive
en E-mail zijn nu beschikbaar
in Workflow om een
eenvoudige integratie met
deze zeer populaire diensten mogelijk te maken.
o

De OneDrive invoer- en uitvoertaken maken het
mogelijk voor processen om bestanden op te
halen en op elk OneDrive-account in de Microsoft
365-services van de organisatie te plaatsen.

o

Met de invoer- en uitvoertaken van E-mail kunnen
processen toegang krijgen tot elke mailbox in de
Microsoft 365 van de organisatie.

Dynamische tabellen
opnieuw uitgevonden 
Verbeterde wizard voor
invoegdetailtabellen en
ondersteuning voor genestelde
detailgegevens



Het creëren van meer geavanceerde tabellen met
aanvullende informatie voor documenten zoals facturen
en afschriften is nu eenvoudiger met een vernieuwde
wizard en ondersteuning voor genestelde
detailgegevens. Ontwerpers kunnen zich nu richten op
het ontwerpen van het document in plaats van het
uitzoeken hoe deze ingewikkelde tabellen werken.
Het opzetten van dynamische tabellen is eenvoudig
binnen de gebruikersinterface met de Dynamic Table
Builder, en voor verdere verfijning kunnen geavanceerde
gebruikers de nieuwe HTML-attributen gebruiken om
gegevens toe te voegen en de structuur te wijzigen
zonder een enkel script te schrijven! Bovendien worden
genestelde detailgegevens ondersteund!

OL Connect Send - Veiliger printen
met Print Authorization, en een betere
gebruikerservaring met verbeteringen in
het stuurprogramma en de installer
De OL Connect Send driver kan nu worden
geconfigureerd met een API-sleutel, een methode die
veel wordt gebruikt voor autorisatiedoeleinden.
Serviceproviders die ad hoc-mail consolideren of
bedrijven die afdruktaken van medewerkers op afstand
centraliseren, kunnen nu met behulp van API-sleutels
bepalen of de ingediende taken afkomstig zijn van een
geautoriseerde gebruiker en of zij deze al dan niet
moeten verwerken. Omdat met de API-functie
autorisatiecontroles kunnen worden uitgevoerd voordat
de opdracht wordt verwerkt, worden er geen credits
gebruikt voor ongeoorloofde overdrachten.
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De installatie-ervaring is ook verbeterd met een
interactief installatieprogramma met
voorinstellingen en bovendien zijn de eigenschappen
en standaardinstellingen van het stuurprogramma
verfijnd om beter te kunnen werken met andere
toepassingen.

Verbeteringen aan de DataMapper
Het opheffen van prestatieknelpunten
- Stap voor het creëren van inhoud
overslaan
De Content Creation-stap kan zeer tijdrovend zijn en is
bijna altijd de bottleneck bij het creëren van een OL
Connect-job. Waar het niet nodig is, bijvoorbeeld bij het
verwerken van printklare bestanden (bijvoorbeeld PDF,
PS, PCL, AFP), kan het nu worden overgeslagen.*
De OL Connect Server REST API is aangepast zodat deze
bestanden naar de DataMapper-engine worden
gestuurd, waar een DataSet en een ContentSet worden
gegenereerd. Zodra het bestand is verwerkt, kunnen de
Job Creation- en Output Creation-bewerkingen worden
uitgevoerd zonder de Content Creation-stap uit te
voeren. Deze nieuwe functionaliteit biedt aanzienlijke
prestatieverbeteringen bij het verwerken van printklare
bestanden.
*Voor gevorderde gebruikers, vereist het gebruik van scripts.

Operaties met runtime-parameters
voor de DataMapper stroomlijnen
Bij het oproepen van applicaties, inclusief Workflow, is
het nu eenvoudig om de juiste parameters door te geven
aan de data mapping-configuratie zonder deze eerst te
hoeven openen om te zien wat het verwacht te
ontvangen. Dit resulteert in gebruiksvriendelijkheid en
productiviteitsverbetering voor de gebruikers en zorgt
ervoor dat de parameters op een consistente manier
worden doorgegeven en correct worden ingesteld.

De wijzigingen zijn doorgevoerd in de
DataMapper, Workflow en REST API. De
Workflow Data Mapping-taak zal nu de
 
standaardwaarde weergeven die in de
configuratie van de data mapping is gespecificeerd. En
deze kan worden gewijzigd om een van de dynamische
waarden te gebruiken die beschikbaar zijn in Workflow.
Onder de motorkap maken de wijzigingen in de REST
API de configuratie van de data mapping minder
Workflow georiënteerd, waardoor de afhankelijkheid
ervan verdwijnt en toepassingen voor automatisering
van derden kunnen worden gebruikt.

Beheer van voorbeeldgegevens sterk
verbeterd
Externe Drag & Drop: U kunt nu de locatie van het (de)
verplaatste bestand(en) binnen de lijst selecteren.
Interne Drag & Drop: Wijzig de locatie van het bestand
in de lijst.
Nieuwe opties worden geïmplementeerd in het
contextmenu en in knoppen naast de lijst om het
verplaatsen van bestanden naar boven/beneden of naar
boven/onder in de lijst mogelijk te maken.

Processen efficiënt triggeren met
nieuwe en verbeterde invoertaken in
Workflow
Nieuwe invoertaken: Het is nu mogelijk om processen
te activeren op basis van de resultaten van een
Database Query of File Count.
Verbeterde invoertaken: De HTTP-, NodeJS- en LPDinvoertaken zijn nu echt trigger-gebaseerd om te
voorkomen dat kostbare CPU-cycli worden verspild
terwijl er nodeloos naar nieuwe bestanden wordt
gezocht.
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Oplossen van beveiligingsproblemen
MySQL-update





De gebundelde database is geüpdatet naar de laatste
versie om te voorkomen dat deze als een veiligheidsrisico
wordt aangemerkt en onnodige zorgen oplevert. De
nieuwe packaged database zal alleen worden
geïnstalleerd met nieuwe installaties, bestaande
gebruikers die hun packaged database willen upgraden
moeten een nieuwe database starten.
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