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Beter geschikt voor de branche

  
       Gebruikerslicenties bevatten betere ondersteuning  

  voor domeinen
Gebruikerslicenties maken het nu mogelijk om opdrachten van een 
specifiek domein te ontvangen, inclusief subdomeinen met een optie 
voor alle domeinen. Dit betekent dat klanten niet van tevoren hoeven 
te weten hoeveel domeinen ze nodig hebben voor hun gebruikers, 
wat het onboardingproces van de klant sterk verbetert.

     Enterprise-licenties hebben nu een limiet 
  van 1.000 gebruikers

De Enterprise-licentie is beperkt tot 1.000 gebruikers. De licentie ondersteunt 
nu subdomeinen met een optie voor alle domeinen. Nieuwe klanten 
met meer dan 1.000 gebruikers moeten extra licenties aanschaffen. Deze 
verandering heeft geen gevolgen voor bestaande klanten. 

Opmerking: voor het afhandelen van de autorisatie wordt aanbevolen om 
een API-sleutel te gebruiken. Deze functie is in de vorige versie van OL Connect 
Send geïntroduceerd.

Eenvoudigere installatie

   Vereenvoudigd downloaden en installeren  
  van de printerdriver

Het hele installatieproces is vereenvoudigd omdat het nieuwe 
installatieprogramma nu automatisch via het web kan worden 
geconfigureerd. Dit voorkomt problemen die voortkomen uit het 
feit dat klanten hun verbinding met de server moeten lokaliseren en 
instellen. Serviceproviders kunnen de instellingen nu beschikbaar 
maken om te downloaden, de toegang tot de instellingen controleren 
door authenticatie af te dwingen en zelfs gebruikersmanipulatie te 
voorkomen door instellingen te vergrendelen. 
Om de instellingen te krijgen, hoeven gebruikers alleen maar het 
installatieprogramma te downloaden en eenvoudig een URL te 
kopiëren/plakken. Het installatieprogramma  zorgt voor de rest.

Opmerking: bestaande installatiemethodes, d.w.z. het laden van instellingen uit 
een bestand en ze daarna handmatig configureren, zijn nog steeds mogelijk.

Algemene verbeteringen

 De prestaties zijn verbeterd – Er is minder tijd nodig om 
documenten te comprimeren voordat ze worden verzonden. Het 
indienen van grote opdrachten gaat dus sneller. 

 Status van de printwachtrijen - We hebben het probleem van 
printwachtrijen die achterblijven na deïnstallatie opgelost.
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