Wat is er nieuw?
OL Connect
Technology 2019.2
Versie 1.0

Wat is er nieuw? OL Connect Technology 2019.2

DE HOOGTEPUNTEN
OL Connect 2019.2 is een belangrijke update met nieuwe functies gericht op het verbeteren
van de gebruikerservaring.

Eenvoudigere koppelingen, met
een verbeterde plug-in
architectuur - Nieuwe koppelingen
voor M-Files, SendGrid en MailJet





Snellere en betrouwbaardere emailcommunicatie met nieuwe
Workflow-plugins





Vereenvoudigd sjabloonontwerp
met dynamische achtergronden
en hulpmiddelen voor het
importeren van sjablonen







Betere prestaties met
vereenvoudigde instellingen voor
planning op de nieuwe
voorkeurspagina - Parallelle
Verwerking







Ondersteuning voor PDFondertekening







Snellere gegevensverwerking en
verbeterde productiviteit van de
Workflow





Nieuwe REST API's en
verbeteringen aan bestaande
endpoints
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EENVOUDIGERE KOPPELINGEN
Profiteer van de cloud en verhoog de connectiviteit met onze verbeterde plug-in architectuur
voor het creëren van snelle, efficiënte en krachtige plug-ins voor Workflow.
NIEUWE KOPPELINGEN

M-Files
Deze nieuwe koppeling met M-Files,
een populair ECM-systeem, maakt het
mogelijk om bestanden van Workflow
naar M-Files te uploaden en te
downloaden. De koppeling kan worden
gebruikt met zowel de interne als de
cloudversie van M-Files. Dit maakt het
een stuk eenvoudiger om M-Files te
gebruiken met onze oplossingen zoals
Proof of Delivery, om bijvoorbeeld
leveringsbonnen op te slaan.









SendGrid en MailJet
Dankzij de vereenvoudigde integratie
met Email Service Providers (ESP's)
zoals SendGrid en MailJet kunnen onze
nieuwe ESP-specifieke plug-ins emailberichten die met OL Connect zijn
gemaakt, ophalen en via snelle web
API's verzenden. Dit biedt ook de
mogelijkheid om openstaande tarieven
te volgen, te bladeren door tracking en
bounce handling, allemaal in online
dashboards.

Opmerking - deze koppelingen zijn niet rechtstreeks in OL Connect-producten verwerkt. De
bijbehorende bronnen kunnen worden gedownload vanaf help.objectiflune.com.
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SNELLERE EN BETROUWBAARDERE E-MAILCOMMUNICATIE
E-mail is voor transactiecommunicatie nu net zo belangrijk als drukwerk. OL Connect 2019.2
biedt snellere verzending en betere leveringspercentages.

Nieuwe plug-in voor de weergave
van e-mail content voor Workflow
Verbeterde prestaties bij het verzenden
van e-mail door het scheiden van het
opstellen van het e-mailbericht en de
verzending.

Automatisch gegenereerde inhoud
in platte tekst voor e-mail
Verbeterde spamfilterscore omdat
HTML-e-mails een rode vlag kunnen
zijn.









Nieuwe plug-in voor de
weergave van e-mail content
W kfl
W kfl

Vereenvoudigd sjabloonontwerp
met dynamische achtergronden
en hulpmiddelen voor het
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SNELLERE EN BETROUWBAARDERE E-MAILCOMMUNICATIE

Vereenvoudigd sjabloonontwerp
met dynamische achtergronden en
hulpmiddelen voor het importeren
van sjablonen
Het is nu mogelijk om
ontwerpelementen te importeren uit
bestaande sjablonen zoals
afbeeldingen, fragmenten en
stylesheets. Deze nieuwe functie maakt
het mogelijk om media, hoofdpagina's,
secties en gebruikersscripts te
importeren. Klanten kunnen ook een
gepersonaliseerd document maken met
hun eigen ontwerpen op de
achtergrond dankzij de dynamische
achtergrondopties, een echte
tijdsbesparing.



















Parallelle Verwerking – Betere
prestaties met vereenvoudigde
instellingen voor planning op de
nieuwe voorkeurspagina
De gebruikersinterface is sterk
vereenvoudigd dankzij het sterk
verminderde aantal instellingen voor OL
Connect Server. Ook hebben we
pre-sets toegevoegd om van de meest
basale gebruikssituaties een complete
no-brainer te maken. De interface als
gevolg hiervan is veel begrijpelijker en
gemakkelijker te navigeren.

Ondersteuning voor
PDF-ondertekening
De PDF-ondertekening maakt het
mogelijk om digitale handtekeningen toe
te passen voor gevallen waarin de
regelgeving een veilige opslag van het
certificaat vereist. Dit ondersteunt het
ondertekenen van certificaten op
beveiligde apparaten zoals USB-tokens
en Hardware Security Modules (HSM's).
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DE GEGEVENSVERWERKING GAAT SNELLER EN DE
PRODUCTIVITEIT VAN DE WORKFLOW WORDT VERBETERD

Workflow
De mogelijkheden voor JScript en
PDF-bibliotheken zijn bijgewerkt. We
bieden nu ook de mogelijkheid om
PDF's om te zetten naar bitmaps om zo
eenvoudig de thumbnails van
documenten te genereren.













DataMapper
PDF data mapping is nu beschikbaar
zonder extractie, waardoor het proces
veel sneller verloopt.
Het voorsorteren van CSV-gegevens
zorgt ervoor dat de gegevens in een
specifieke volgorde kunnen worden
verwerkt, zonder het hele dossier te
moeten doorlopen, waardoor het
proces aanzienlijk sneller verloopt.
Dankzij nieuwe functies kan de
DataMapper, op basis van specifieke
voorwaarden, de verwerking van
sommige datastromen overslaan.

Nieuwe REST API's en
verbeteringen aan bestaande
endpoints
Deze veranderingen stroomlijnen onze
integratie met applicaties van derden en
online oplossingen. Een nieuw endpoint
wordt geïntroduceerd om gerasterde
beelden van gedrukte, e-mail- en
webinhoud te maken. Het eindpunt voor
het ophalen van webinhoud biedt nu
keuzemogelijkheden om specifieke
elementen op te halen in plaats van de
volledige HTML. Een optie om
e-mailinhoud vooraf weer te geven is
toegevoegd om een endpoint voor
e-mailinhoud te creëren.
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