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Experiência de instalação aprimorada  

O instalador principal do PReS Connect, 
PlanetPress Connect e PrintShop Mail Connect foi 
completamente reconstruído. Ele agora suporta 
reversão para uma versão anterior do OL Connect 
instalada com o mesmo instalador, (no caso de algo 
dar errado durante a instalação) e é baseado em 
uma arquitetura mais padrão. 

O novo instalador melhorará muito a experiência 

de instalação e proporcionará um processo de 

atualização mais amigável, evitando chamadas de 

suporte relacionadas. 

Obs.: O instalador do OL Connect Workflow não 
foi alterado.

O que há de novo 
na tecnologia  
OL Connect 
2022.1?

EXPERIÊNCIA 
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Acompanhe as alterações  
com o controle básico de versão

Agora é possível manter um registro das 
alterações dos templates e dos arquivos de 
configuração do mapeamento de dados e 
restaurar para qualquer versão. O Designer e o 
DataMapper usam a integração Git para manter 
um histórico de arquivos dentro de projetos 
nomeados. Isso fornece um registro completo de 
todas as versões e facilita o rastreamento de quem 
fez o quê, quando e por qual motivo.

O controle básico de versão melhora muito o controle 
do usuário sobre os recursos desenvolvidos. Isso 
proporciona tranquilidade, assegurando que qualquer 
alteração que não funcione como esperado possa ser 
revertida rapidamente.

Crie templates a partir de 
um documento do MS Word 

A criação de novos templates usando um arquivo do 
Word como ponto de partida ficou mais fácil com o 
novo assistente de templates de impressão baseado 
no Word. Quando um arquivo .docx é selecionado, 
o tamanho da página e as margens para o novo 
template são determinados automaticamente 
e o conteúdo é adicionado à primeira seção do 
documento. Todas as imagens são gravadas na 
pasta Imagens e uma folha de estilo básica é 
adicionada ao painel Folhas de Estilo.

O resultado pode não corresponder 
perfeitamente ao documento original do Word, 
mas definitivamente iniciará a criação de novos 
templates. Os designers familiarizados com o 
conteúdo do Word ficarão encantados com o 
conteúdo HTML limpo, que pode ser verificado na 
visualização Fonte. 

No caso de um documento de mala direta do 
Word, os placeholders de dados são convertidos 
para seu equivalente no OL Connect. O modelo de 
dados e os scripts são criados automaticamente 
com base nos marcadores do arquivo do Word. 
Além disso, o conteúdo de um arquivo do Word 
pode ser importado na posição do cursor (Arquivo 
> Importar > Word...).

Controle os snippets 
com a Handlebars

A Handlebars, uma popular biblioteca de 
templates que fornece uma maneira simples 
de mesclar snippets HTML com dados, agora 
foi adicionada ao OL Connect Designer. Isso 
será particularmente útil ao criar templates 
para documentos grandes e complexos, como 
contratos e apólices de seguro. 

Esses templates são geralmente pesados e 
podem se tornar difíceis de manter quando 
cada snippet requer vários scripts para 
aplicar personalização e condições. O 
processo requer que os snippets e scripts 
sejam cuidadosamente organizados 
(agrupamento, convenções de nomes, 
otimizações de pesquisa), mesmo assim, as 
coisas podem ficar confusas e até afetar o 
desempenho geral dos templates.

Os snippets de template da Handlebars 
reduzem muito o número de scripts e 
ajudam a manter os templates enxutos 
criando snippets semânticos.

 {...}

 {...}

Snippets

 {...}
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Upland Objectif Lune  
Software de composição de documentos 
e automatização de processos
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Preparado para fazer a 
atualização do OL Connect?
Deixe-nos mostrar o que a  
Upland Objectif Lune pode fazer.

Contate-nos

Outras melhorias 

DataMapper 
Novos campos de dados JSON
Um tipo de campo JSON está disponível 
e permite armazenar objetos JSON 
no modelo de dados. Isso torna o 
processamento de valores JSON muito 
mais fácil e é particularmente útil 
quando usado com o novo recurso 
Handlebars do Designer.

Designer 
Adição do Swiss QR Code
A partir de junho de 2020, o Swiss QR-bill 
começou a substituir gradualmente os 
comprovantes de pagamento na Suíça. 
Os designers de templates agora podem 
adicionar o Swiss QR Code exigido por 
esses documentos aos seus templates 
OL Connect.

Output Creation 
Ajustar cabeçalhos PostScript
Certas impressoras exigem informações 
muito específicas em seus comentários 
de cabeçalho para funcionar 
corretamente. Embora isso já pudesse 
ser manipulado por meio de definições 
de impressora personalizadas, agora 
também pode ser feito diretamente no 
modo PPD Dinâmico.

Mais bancos de dados suportados 
pelo OL Connect  

Para cumprir as restrições de licenciamento 
da Oracle, MariaDB substitui o MySQL como o 
mecanismo de banco de dados empacotado 
com o OL Connect. No entanto, o MySQL ainda é 
suportado junto com o MS SQL Server. O MariaDB 
é um banco de dados de código aberto derivado 
do MySQL, portanto tem alta compatibilidade com 
ele. Junto com o banco de dados empacotado, 
o driver de banco de dados MySQL no software 
foi substituído pelo conector MariaDB. Isso é 
totalmente compatível com o MySQL e é utilizado 
ao acessar qualquer banco de dados.

As instalações atuais que utilizam o MySQL 
instalado pelo OL Connect serão migradas para 
o MariaDB automaticamente no momento da 
instalação da nova versão. Os clientes que estão 
usando sua própria instância do MySQL podem o 
continuar fazendo e não serão afetados por essa 
alteração.

{...}
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