
Verbeterde installatie-ervaring  

Het installatieprogramma voor PReS Connect, 
PlanetPress Connect en PrintShop Mail Connect is 
volledig vernieuwd. Voortaan kunt u ook terugkeren 
naar een eerdere versie van OL Connect die met 
hetzelfde installatieprogramma is geïnstalleerd (voor 
het geval er iets verkeerd gaat tijdens de installatie). 
Bovendien is het nieuwe installatieprogramma 
gebaseerd op een gestandaardiseerde architectuur. 

De nieuwe versie biedt een sterk verbeterde 
installatie-ervaring en een betrouwbaarder 
upgradeproces, zodat gebruikers minder vaak een 
beroep op de supportafdeling hoeven te doen. 

Opmerking: Het installatieprogramma voor OL 
Connect Workflow is niet gewijzigd.
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Wijzigingen bijhouden 
met versiebeheer

Voortaan kunt u wijzigingen in sjablonen en 
configuratiebestanden voor gegevenstoewijzing 
bijhouden en het systeem herstellen naar een 
eerdere versie. Designer en DataMapper houden 
met behulp van Git-integratie een historie bij van 
bestanden in projecten met een naam. Zo krijgt u 
een compleet overzicht van alle versies en kunt u 
gemakkelijk nagaan wie welke handelingen heeft 
verricht, en waarom.

Het versiebeheer geeft u veel meer controle over 
de ontwikkelde resources. U kunt er gerust op zijn 
dat elke verandering die niet werkt zoals bedoeld, 
snel kan worden teruggedraaid.

Sjablonen maken van 
een MS Word-document 

Het maken van nieuwe sjablonen op basis van een 
Word-bestand is een stuk eenvoudiger geworden 
met de nieuwe, op Word gebaseerde printsjabloon-
wizard. Het paginaformaat en de marges voor de 
nieuwe sjabloon worden automatisch opgehaald uit 
het geselecteerde .docx-bestand en de inhoud van 
het Word-bestand wordt toegevoegd aan de eerste 
sectie in het sjabloondocument. Alle afbeeldingen 
worden in de afbeeldingenmap opgeslagen en er 
wordt een basis-opmaakmodel toegevoegd aan het 
paneel Stylesheets.

Het resultaat komt niet altijd perfect overeen 
met het oorspronkelijke Word-document, maar 
het bespaart u hoe dan ook veel werk bij het 
aanmaken van nieuwe sjablonen. Ontwerpers 
die ervaring hebben met Word, zullen blij zijn 
met de duidelijke HTML-content, die kan worden 
geverifieerd in de bronweergave. 

De dataparameters van Word-
samenvoegdocumenten worden omgezet naar hun 
tegenhangers in OL Connect. Het gegevensmodel 
en de scripts worden automatisch aangemaakt 
op basis van de markeringen in het Word-bestand. 
Bovendien kunt u de inhoud van een Word-bestand 
heel gemakkelijk importeren op de cursorpositie 
(File > Import > Word…).

HTML-fragmenten 
beheren met Handlebars

OL Connect Designer is uitgebreid met 
de Handlebars-bibliotheek, een populaire 
sjablonenbibliotheek waarmee u heel 
eenvoudig HTML-fragmenten kunt combineren 
met data. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het 
creëren van sjablonen voor lange documenten, 
zoals contracten en verzekeringspolissen. 

Deze sjablonen bevatten meestal een groot 
aantal HTML-fragmenten en zijn moeilijk 
te onderhouden wanneer elk fragment 
meerdere scripts vereist voor personalisatie en 
voorwaardelijke uitvoering. Het proces schrijft 
voor dat fragmenten en scripts zorgvuldig 
worden georganiseerd (door groepering, 
naamconventies en zoekoptimalisatie), maar 
toch wordt het geheel snel onoverzichtelijk 
en kunnen zelfs de algehele prestaties van de 
sjablonen worden aangetast.

Dankzij de Handlebars-sjabloonfragmenten 
kunt u het aantal scripts beperken en de 
sjablonen compact houden door semantische 
fragmenten te creëren.

 {...}

 {...}

Snippets

 {...}
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Upland Objectif Lune  
Software voor documentsamenstelling 
en procesautomatisering
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Klaar om efficiënter te gaan werken?
We laten u graag zien wat Upland Objectif Lune 
voor u kan betekenen.

Demo aanvragen

Andere verbeteringen     

DataMapper 
Nieuwe JSON-gegevensvelden
Er is een JSON-veldtype beschikbaar 
waarmee JSON-objecten in het 
gegevensmodel kunnen worden 
opgeslagen. Hierdoor wordt het 
verwerken van JSON-waarden veel 
gemakkelijker. Dit is heel waardevol in 
combinatie met de nieuwe Handlebars-
functie van Designer.

Designer 
Toevoeging Zwitserse QR-code
Sinds juni 2020 worden in Zwitserland 
de traditionele facturen geleidelijk 
vervangen door nieuwe QR-facturen. 
Sjabloonontwerpers kunnen voortaan de 
Zwitserse QR-codes voor deze facturen 
toevoegen aan hun OL Connect-
sjablonen.

Printeroutput 
PostScript-headers aanpassen
Sommige printers vereisen zeer 
specifieke informatie in de PostScript-
headers. Dit kon al worden geregeld door 
middel van aangepaste printerdefinities, 
maar u kunt het nu ook rechtstreeks 
in de dynamische PPD-modus 
configureren.

Ondersteuning voor meer 
OL Connect-databases 

In verband met de licentiebeperkingen van 
Oracle wordt MySQL vervangen door MariaDB 
als de database-engine die met OL Connect 
wordt meegeleverd. MySQL wordt echter nog wel 
ondersteund, evenals MS SQL Server. MariaDB 
is een sterk compatibele open-source fork van 
MySQL. Naast de meegeleverde database is ook de 
MySQL-databasedriver in de software vervangen 
door de MariaDB-connector. Deze connector is 
volledig compatibel met MySQL en wordt gebruikt 
om toegang te krijgen tot beide databases.

Bestaande installaties die gebruikmaken van 
de meegeleverde MySQL, worden tijdens de 
installatieprocedure automatisch gemigreerd naar 
MariaDB. Klanten die hun eigen MySQL-instantie 
gebruiken, kunnen hiermee gewoon doorgaan. Zij 
ondervinden geen gevolgen van deze wijziging.

{...}
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