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DESTAQUES
A versão 2020.1 apresenta novos recursos, focados em conectividade, segurança e eficiência
aprimorada, além de um novo visual para o PlanetPress Connect e o PReS Connect.

Continuando nosso foco em conectividade – conectores DocuWare e
Microsoft 365





Tabelas Dinâmicas reinventadas – Melhoria do assistente de Inserção da
Tabela de Detalhes e suporte a Dados de Detalhes tipo Nested





OL Connect Send – Impressão mais segura com a nova função autorização
de impressão e experiência aprimorada do usuário com melhorias no driver e
no instalador





Melhoria no gargalho de performance – Pule o passo Content Creation





Operações Simplificadas - Parâmetros de Runtime para o DataMapper





Disparar processos com eficiência - Novos e aprimorados plugins de entrada
no Workflow









Resolvendo questões de segurança – atualização do MySQL
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Continuando nosso foco na
conectividade – conectores
DocuWare e Microsoft 365
DocuWare

Os novos conectores DocuWare simplificam a
integração com o popular sistema ECM e permitem:
o

Upload e download de documentos para ou do
DocuWare, na nuvem ou local

o

Armazenamento de comprovantes de entrega no
DocuWare ao implementar a nossa solução de
Comprovante de Entrega (POD)

o

Arquivamento de faturas ou download de anexos
com nossa solução Contas a Receber (AR)

Esta nova versão usa o
protocolo TLS 1.2 já que
DocuWare está
descontinuando o
suporte ao SSL para
aumentar a segurança.

Os novos conectores
do DocuWare podem
ser descarregados de
help.objectiflune.com

Microsoft 365 - OneDrive e Email

Novos plugins de entrada e saída OneDrive e Email do
Microsoft 365 agora estão disponíveis no workflow
para permitir uma fácil integração com esses serviços
muito populares.
o

Os plugins OneDrive de entrada e saída permitem
que processos possam recuperar ou publicar
arquivos para qualquer conta OneDrive 365 dos
serviços Microsoft 365 da empresa.

o

Os plugins de entrada e saída de email permitem
que os processos acessem qualquer conta de email
do Microsoft 365 da empresa

Tabelas Dinâmicas
reinventadas
- Melhoria do assistente de
Inserção da Tabela de Detalhes e
suporte a Dados tipo Nested



A criação de tabelas mais sofisticadas, incluindo
informações adicionais para documentos como faturas
e extratos, agora é mais fácil com um assistente
renovado e suporte a dados de detalhes tipo Nested.
Agora, os designers podem se concentrar mais no
design do documento, em vez de descobrir como
fazer essas tabelas complicadas funcionarem.
É fácil configurar tabelas dinâmicas na interface do
usuário com o Dynamic Table Builder e, para
aperfeiçoar ainda mais, os usuários avançados podem
usar os novos atributos HTML para adicionar dados e
modificar sua estrutura sem escrever um único script!
E suporta dados de detalhes tipo Nested!

OL Connect Send - Impressão mais
segura com a nova função autorização de
impressão e experiência aprimorada do
usuário com melhorias no driver e no
instalador
O driver do OL Connect Send, agora pode ser
configurado com uma chave API, um método
amplamente usado para fins de autorização. Os
provedores de serviços que consolidam correio ad hoc
(sob demanda) ou empresas que centralizam
trabalhos de impressão de funcionários remotos agora
podem usar chaves de API para determinar se os
trabalhos enviados são de um usuário autorizado e se
podem processá-los ou não. Como o recurso da API
permite que as verificações para autorização sejam
feitas antes do processamento da tarefa, os créditos
não são consumidos para impressões não autorizadas.

2



O que há de novo: OL® Connect Technology 2020.1

A experiência de instalação também foi aprimorada
com um instalador interativo com predefinições e,
além disso, as propriedades e configurações
padrão do driver foram ajustadas para funcionar
melhor com outros aplicativos.

Melhorias no DataMapper
Melhoria no gargalho de performance
– Pule o passo Content Creation
A etapa de criação de conteúdo pode consumir muito
tempo e é quase sempre o “gargalo” na criação de
qualquer trabalho do OL Connect. As vezes esse passo
não é necessário, por exemplo, ao lidar com arquivos
prontos para impressão (PDF, PS, PCL, AFP), então
agora esse passo pode ser pulado.*
A API REST do OL Connect Server foi modificada para
que esses arquivos possam ser enviados ao motor do
DataMapper, que por sua vez gera um DataSet e um
ContentSet. Depois que o arquivo for processado, as
operações de Job Creation e Output Creation poderão,
em seguida, ser executadas sem exigir que a etapa
de Content Creation seja executada. Essa nova
funcionalidade traz melhorias significativas no
desempenho do processamento de arquivos prontos
para impressão.
* Para usuários avançados, requer script.

Simplifique as operações com parâmetros
de Runtime para o DataMapper
Ao chamar aplicações, incluindo o Workflow, agora é
fácil passar os parâmetros adequados para a
configuração do mapeamento de dados sem precisar
abri-lo primeiro para ver o que ele espera receber. Isso
resulta em melhorias de usabilidade e produtividade
para os usuários e garante que os parâmetros sejam
passados de maneira consistente e configurados
corretamente.

As mudanças foram implementadas no
DataMapper, Workflow e REST API. O plugin do
DataMapper no Workflow agora exibirá o valor

padrão especificado na configuração do
mapeamento de dados, que pode ser alterado para
usar qualquer um dos valores dinâmicos disponíveis
no workflow. Por detrás, as alterações no REST API
tornam a configuração do mapeamento de dados
menos orientada para o workflow, removendo a
dependência e abrindo a porta para aplicativos de
automação de terceiros.

Gerenciamento melhorado da amostra de
arquivos de dados
Drag & Drop Externo: Agora você pode selecionar o
local dos arquivos de dados dentro da lista.
Drag & Drop Interno: Altere o local do arquivo na
lista.
Novas opções foram implementadas no menu de
contexto e nos botões ao lado da lista para permitir a
movimentação de arquivos para cima/para baixo ou
para a parte superior/inferior da lista.

Dispare processos de maneira
eficiente com os novos e
aprimorados plugins de entrada no
Workflow
Novos plugins de entrada: Agora é possível acionar
processos com base nos resultados de uma consulta
ao Banco de Dados ou Contador de Arquivos.
Plugins de entrada aprimorados: as tarefas de
entrada HTTP, NodeJS e LPD agora são
verdadeiramente disparados somente se há uma
chamada para evitar desperdiçar ciclos preciosos de
CPU enquanto pesquisam desnecessariamente novos
arquivos.
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Resolvendo questões de segurança
com a atualização do MySQL



O banco de dados MySql interno do Connect foi
atualizado para a versão mais recente para evitar ser
sinalizado como um risco à segurança e causar
preocupações desnecessárias. A nova versão do banco
de dados será instalada apenas com novas instalações.
Para os usuários existentes que desejarem atualizar sua
versão do banco de dados, será necessário reiniciar do
zero um novo banco de dados, o que apagará os
dados do repositório interno do OL Connect da
instalação existente.
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