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OL® Connect Server Security
  

Como parte de nosso esforço contínuo para fornecer segurança por design, 
introduzimos o suporte a https para o OL Connect Server.(1) Conexões 
seguras baseadas no protocolo https são essenciais para a autenticação 
garantindo a segurança e integridade dos dados em trânsito.  

O OL Connect Server pode agora ser configurado para aceitar somente 
conexões https de outros aplicativos, como o OL Connect Workflow e o 
Designer.(2) Para fins de produção, é aconselhável que seja utilizado um 
certificado de uma autoridade certificadora. Os certificados auto assinados 
também podem ser utilizados. 

Melhorias no Designer

O assistente de condição para elementos e o assistente para seções de 
impressão condicional foram muito melhorados, permitindo que regras 
mais complexas sejam criadas sem a necessidade de script! As alterações 
facilitam muito a personalização dos documentos com base no perfil 
do destinatário, mostrando ou ocultando elementos como parágrafos e 
imagens ou habilitando e desabilitando seções durante a impressão. Os 
documentos personalizados para comunicações direcionadas e relevantes 
estão agora mais fáceis do que nunca!

Designer conectado com a opção Send to Server
A nova opção Send to Server permite que os usuários carreguem 
configurações e templates diretamente em aplicativos da web (URL 
arbitrário). É uma maneira ainda mais fácil para que os usuários com seus 
próprios motores de workflow implantem, testem e utilizem os recursos 
do Connect. Ele também apresenta uma abordagem solution-centric, o 
que facilita o aproveitamento dos recursos de aplicativos da web para, por 
exemplo, controle de versão e pré-processamento. A interface é idêntica 
à opção Send to Workflow e uma preferência de aplicativo está disponível 
para configurar o host e as credenciais para um ou mais aplicativos da web.

Destaques
 Conexões seguras

 Personalização poderosa

 Designer conectado

 Suporte nativo para JSON

 Melhorias no DataMapper

 E muito mais…

(1) Se você estiver usando SendGrid ou Mailjet, atualize seus plugins correspondentes para a versão do 
Workflow 2021.1 para se beneficiar do suporte HTTPS. Eles podem ser baixados das páginas de plugins do 
PReS Connect e PlanetPress Connect em help.objectiflune.com.

(2) Ou qualquer outra ferramenta que utilize diretamente a API REST. Observe que a comunicação interna 
do Connect Server com seus motores e extensões de servidor (quando aplicável) não usa https e deve ser 
configurada para usar portas diferentes ao configurar o https. 

Conexões e comunicações seguras  
com suporte a https

Personalização poderosa fácil  
com assistentes de condição aprimorados  
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Melhorias no DataMapper

Criar soluções no contexto web ficou muito mais simples 
agora que o DataMapper oferece suporte para JSON como 
um tipo de dado nativo, sem necessidade de conversão! 
O poder dos seletores JSON Path ajuda a otimizar o 
processo de extração de dados, permitindo que você lide 
com grandes tamanhos de registros sem esforço. Rápido, 
eficiente em termos de memória e fácil de dominar! 

 

As capacidades de script do DataMapper foram 
muito melhoradas para permitir mais flexibilidade no 
processamento de dados, o que em alguns casos pode 
levar a um substancial aumento de desempenho. As 
melhorias dão aos usuários controle total sobre os 
registros e campos extraídos com a capacidade de 
alterar o conteúdo de cada registro, alterar os valores dos 
campos e adicionar novas linhas às tabelas de detalhes.  

Isso é particularmente útil quando diferentes cópias do 
mesmo documento precisam ser enviadas à destinatários 
diferentes (por exemplo: clientes, administrativo, 
arquivamento). O Designer poderá saber agora com 
qual cópia do registro está trabalhando no momento e 
personalizar adequadamente.

 Simplifique ações repetitivas 
O looping de dados pode ser demorado. Para tornar o fluxo 
mais eficiente, o looping pode agora ser interrompido. 
Além disso, uma etapa Goto embutida não é mais 
necessária, permitindo que os loops possam ser ainda mais 
simplificados.  

Isso simplifica as configurações de data mapping e resulta 
em uma operação menos sujeita a erros e mais eficiente, 
com o número de iterações reduzido ao mínimo.

Melhorias no Workflow

 Saída ultrarrápida 
Às vezes, os PDFs estão prontos para impressão e não 
precisam mais ser processados. Agora é possível enviar 
os PDFs diretamente do DataMapper para a Job Creation, 
pulando inteiramente a tarefa de criação de conteúdo. 
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A web ficou mais fácil 
com o suporte nativo para 
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