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DESTAQUES
O OL Connect 2019.2 é uma atualização importante com novos recursos que visam melhorar
a experiência do usuário.

Conectores simplificados, com
uma melhorada e personalizada
arquitetura de plugin - novos
conectores para M-Files,
SendGrid e MailJet





Comunicação por e-mail mais
rápida e confiável com os novos
plugins do Workflow





Design de template simplificado
com fundos dinâmicos de seção
e importação de recursos de
templates







Melhor desempenho com
configurações de agendamento
simplificadas na nova página de
preferências - processamento em
paralelo













Processamento de dados mais
rápido e produtividade melhorada
do workflow





Novas APIs REST e melhorias nos
endpoints existentes





Suporte à assinatura em PDF
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CONECTORES SIMPLIFICADOS
Aproveite a nuvem e aumente a conectividade com nossa arquitetura melhorada de plugins
para criar plugins responsivos, eficientes e poderosos para o Workflow.
NOVOS CONECTORES

M-Files
Esse novo conector para o M-Files, um
popular sistema de ECM, permite o
upload e download de arquivos do
Workflow para o M-Files. O conector
pode ser usado com as versões
on-premise e cloud do M-Files. Isso
facilita muito o uso do M-Files com
nossas soluções como fluxo interativo
de entrega, para armazenar
comprovantes de entrega, por exemplo.









SendGrid e MailJet
A integração simplificada com
Provedores de Serviços de E-mail
(PSE), como o SendGrid e MailJet,
permite que nossos novos plugins
específicos de PSE capturem
mensagens de e-mail criadas com o
OL Connect e as enviem por APIs
rápidas da web. Isso também oferece a
capacidade de rastrear taxas de
abertura de e-mail, rastreamento de
cliques e taxas de não entrega do
e-mail (bounce), tudo em dashboards
online.

Nota - esses conectores não estão incorporados diretamente nos produtos OL Connect, seus
recursos podem ser baixados em help.objectiflune.com.
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COMUNICAÇÕES POR E-MAIL MAIS RÁPIDAS E CONFIÁVEIS
O e-mail agora é uma ferramenta tão importante quanto a impressão para comunicações
transacionais. O OL Connect 2019.2 proporciona envios mais rápidos e melhores taxas de
entrega.

Novo plugin Render Email Content
para o Workflow
Desempenho melhorado de envio de
e-mail, separando a tarefa de criação
de e-mail do envio real.

Conteúdo de texto sem formatação
gerado automaticamente para
e-mail
Pontuação aprimorada do filtro de
spam já que e-mails somente HTML
podem ser marcados em vermelho.









Novo plugin Render Email
Content para o Workflow

Design de template mais fácil
com fundos de seção dinâmica
e importação de recursos de
templates
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COMUNICAÇÕES POR E-MAIL MAIS RÁPIDAS E CONFIÁVEIS

Design de template mais fácil com
fundos de seção dinâmica e
importação de recursos de
templates
Agora é possível importar elementos de
design de templates existentes, como
imagens, trechos de código (snippets)
e stylesheets (css). Esse novo recurso
permite a importação de mídia, páginas
mestras, seções e scripts do usuário.
Os clientes também podem criar um
documento personalizado com suas
próprias ferramentas de design
usando-o como fundo, graças às
opções de fundo dinâmico,
economizando muito do seu tempo.



















Processamento em paralelo –
Melhor desempenho com
configurações de agendamento
simplificadas na nova página de
preferências
A interface do usuário foi bastante
simplificada, reduzindo o número de
configurações do OL Connect Server.
Também adicionamos predefinições
para tornar os casos de uso mais
básicos bem simples. A interface
resultante é muito mais inteligível e
fácil de navegar.

Suporte à assinatura em PDF
A assinatura em PDF permite a
aplicação de assinaturas digitais para
casos de uso em que as
regulamentações exigem
armazenamento seguro do certificado.
Isso suporta corretamente a assinatura
de certificados em dispositivos seguros,
como tokens USB e Módulos de
Segurança de Hardware (HSMs).
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O PROCESSAMENTO DE DADOS FICOU MAIS RÁPIDO E A
PRODUTIVIDADE DO WORKFLOW ESTÁ MELHORADA

Workflow
Os recursos JScript e as bibliotecas
PDF foram atualizados. Agora também
oferecemos a possibilidade de
converter PDFs em bitmaps, com o
propósito de gerar facilmente miniaturas
de documentos (thumbnails).













DataMapper
O data mapping em PDF agora está
disponível sem extração, tornando o
processo muito mais rápido.
A pré-classificação de dados do tipo
CSV garante que os dados possam ser
processados em uma ordem específica,
sem a necessidade de percorrer todo o
arquivo, tornando o processo
significativamente mais rápido.
Novos recursos permitem que o
DataMapper ignore o processamento
de alguns fluxos de dados de acordo
com condições específicas.

Novas APIs REST e melhorias nos
endpoints existentes
Essas mudanças simplificam nossa
integração com aplicativos de terceiros
e soluções online. Um novo endpoint é
introduzido para criar imagens
rasterizadas de impressão, e-mail e
conteúdo da web. O endpoint para
recuperar o conteúdo da web agora
suporta seletores para recuperar
elementos específicos em vez do HTML
completo. Uma opção para renderizar
previamente o conteúdo do e-mail é
adicionada para criar o endpoint do
conteúdo do email.
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