
Wat is er nieuw? 

OL® Connect 
Technologie 2021.1

https://www.objectiflune.com/nl


2

Wat is er nieuw? OL® Connect Technologie 2021.1

OL® Connect Server Security
  

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om veiligheid door ontwerp 
te bieden, hebben wij een HTTPS-ondersteuning voor OL Connect Server(1) 
geïntroduceerd. Veilige verbindingen die gebaseerd zijn op het HTTPS-protocol, zijn 
essentieel voor de authenticatie en garanderen de veiligheid en integriteit van de 
gegevens in transit.  

OL Connect Server kan nu zo worden ingesteld dat alleen HTTPS-verbindingen van 
andere applicaties, zoals OL Connect Workflow en Designer(2), worden geaccepteerd.  
Voor productiedoeleinden wordt geadviseerd om een certificaat van een 
certificaatautoriteit te gebruiken. Zelf-ondertekende certificaten kunnen ook worden 
gebruikt. 

Verbeterde Designer

De voorwaardewizard voor elementen en de wizard voor voorwaardelijke 
printsecties zijn sterk verbeterd, waardoor er zonder scripts complexere regels 
kunnen worden gemaakt! Door de wijzigingen is het heel eenvoudig om 
documenten te personaliseren op basis van het ontvangersprofiel door elementen 
zoals alinea’s en afbeeldingen te tonen of te verbergen of bij het printen secties 
in en uit te schakelen. Documenten afstemmen op gerichte en relevante 
communicatie is nu eenvoudiger dan ooit!

Connected Designer met de  
Send to Server-optie
Met de nieuwe Send to Server-optie kunnen gebruikers configuraties en templates 
rechtstreeks uploaden naar webapplicaties (willekeurige URL). Het is een nog 
eenvoudigere manier voor gebruikers met hun eigen workflow engines om 
Connect resources in te zetten, te testen en te gebruiken. Het introduceert ook een 
oplossingsgerichte aanpak die het gemakkelijk maakt om gebruik te maken van 
webapplicatie mogelijkheden voor bijvoorbeeld versiebeheer en voorbewerking. 
De interface is identiek aan de Send to Workflow-optie en we hebben een 
voorkeursinstelling geïntroduceerd om de host en toegangsgegevens voor een  
of meer webapplicaties in te stellen.

De belangrijkste punten
 Veilige verbindingen

 Krachtige personalisatie

 Connected Designer

 Native JSON-ondersteuning

 Verbeteringen aan de  
 DataMapper

 En meer …

(1) Als u SendGrid of Mailjet gebruikt, moet u uw bijbehorende workflowplug-ins upgraden naar versie 
2021.1 om te profiteren van HTTPS-ondersteuning. Deze kunnen worden gedownload van de mappen 
PReS Connect en PlanetPress Connect Plugins op help.objectiflune.com. 

(2) Of een andere tool die direct gebruik maakt van de REST API. Merk op dat de interne communicatie 
van Connect Server met zijn engines en Server Extensions (waar van toepassing) geen gebruik maakt 
van HTTPS en moet worden ingesteld om andere poorten te gebruiken bij het configureren van HTTPS. 

Veilige verbindingen en veilige 
communicatie met HTTPS-ondersteuning  

Krachtige personalisatie 
gemakkelijk gemaakt met verbeterde 
voorwaardewizards 
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Verbeteringen aan de DataMapper

Het ontwerpen van web-gebaseerde oplossingen wordt veel 
eenvoudiger nu de DataMapper JSON ondersteunt als een native 
gegevenstype, en zonder conversie! De kracht van JSON Path-
selectors stroomlijnt het proces voor gegevensextractie, waardoor 
u moeiteloos enorme documentgroottes kunt verwerken. Snel, 
geheugenefficiënt, gemakkelijk onder de knie te krijgen! 

 

De scriptingmogelijkheden van de DataMapper zijn sterk 
verbeterd om de gegevensverwerking flexibeler te maken, wat 
in sommige gevallen tot een betere performance boostkan 
leiden. Door de verbeteringen hebben gebruikers volledige 
controle over de geëxtraheerde documenten en velden met 
de mogelijkheid om de inhoud van elk document te wijzigen, 
veldwaarden te veranderen en nieuwe regels aan detailtabellen 
toe te voegen.  

Dit is vooral handig wanneer verschillende exemplaren van 
hetzelfde document naar verschillende ontvangers moeten 
gaan (bv. klanten, administratie, archivering). De Designer weet 
nu met welke kopie van het document hij momenteel werkt en 
kan het aan de hand daarvan personaliseren.

 Herhalende acties stroomlijnen 
Het doorgeven van gegevens kan tijdrovend zijn. De doorvoer 
wordt efficiënter Bovendien is een ingebouwde Goto-stap niet 
meer nodig, alles wordt goed gestroomlijnd.   

Dit vereenvoudigt de configuraties van gegevens en resulteert 
in een minder foutgevoelige en efficiëntere werking, waarbij het 
aantal herhalingen tot een minimum wordt beperkt.

Verbeteringen in Workflow

  Bliksemsnelle uitvoer 
Soms zijn PDF’s al printklaar en hoeven ze niet verder verwerkt 
te worden. Het is nu mogelijk om PDF’s rechtstreeks van 
de DataMapper naar de Job Creation te sturen, waarbij 
de tijdrovende taak van Content Creation volledig wordt 
overgeslagen.
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