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Mais alinhado ao mercado

       As licenças de usuário incluem um melhor 
  suporte para domínios

As licenças de usuário agora permitem que os trabalhos sejam 
recebidos a partir de um domínio específico, incluindo subdomínios 
ou, de modo opcional, todos os domínios. Isso significa que os clientes 
não precisam saber antecipadamente quantos domínios precisam 
para seus usuários, o que melhora muito o processo para o cliente 
(customer on-boarding).

  Licenças Enterprise têm um limite de 1000 usuários
A licença Enterprise foi limitada a 1000 usuários. Agora ela suporta 
subdomínios e, opcionalmente, todos os domínios. Novos clientes 
com mais de 1000 usuários precisarão adquirir licenças adicionais. Os 
clientes existentes não serão afetados por essa mudança. 

Nota – para obter a autorização para o uso, recomenda-se utilizar uma chave 
API, um recurso introduzido na versão anterior do OL Connect Send.

Mais fácil de instalar

  Download e instalação do driver simplificados 
Todo o processo de instalação é simplificado, já que o novo instalador 
pode agora ser configurado automaticamente pela web. Isso soluciona os 
problemas decorrentes da necessidade dos clientes terem que localizar 
e inserir configurações que controlam sua conexão com o servidor. Os 
prestadores de serviços podem agora disponibilizar as configurações 
para download e controlar o acesso às configurações por meio de 
autenticação, e podem até fazer bloqueios para impedir adulterações . 
Os usuários apenas baixam o instalador e simplesmente copiam/
colam um link (URL) para obter as configurações. O instalador cuida do 
restante.

Nota – ainda é possível fazer a instalação pelos meios atuais, ou seja, carregar 
as configurações do arquivo e configurar manualmente.

Melhorias gerais

 Desempenho melhorado – Houve uma redução do tempo 
necessário para se compactar documentos antes da sua transmissão. 
Com isso, o envio de trabalhos grandes será mais rápido. 

 Status das filas de impressão - Nós resolvemos o problema das filas 
de impressão remanescentes durante a desinstalação.
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