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Enfocus brengt Switch 12 update 3 uit
Flowdocumentering en OS X Yosemite compatibiliteit voeren de lijst met
nieuwe functies aan
9 december 2014 – Gent, België – Enfocus maakt vandaag bekend dat het Enfocus
Switch 12 update 3 uitbrengt, de nieuwste release van zijn toonaangevende
automatiseringsoplossing. Belangrijke nieuwigheden in deze release zijn de
nieuwe flowdocumentering en verbeterde communicatiefuncties. Hiermee kunnen
gebruikers kennis over flows delen, efficiënter werken en gemakkelijker bestanden
delen. Ook nieuw is dat deze release compatibel is met het nieuwste
besturingssysteem van Apple. Samen versterken deze functies de marktpositie van
Enfocus Switch als bedrijfskritische oplossing voor automatisering in elk bedrijf,
klein en groot. Het speelt geen rol welk soort bedrijf het is, wat de omvang is, in
welke markten het actief is en wat het budget is.
Bedrijven gebruiken Enfocus Switch voor automatisering van de manier waarop
documenten worden beheerd in hun organisatie. Switch integreert naadloos met de
bestaande systemen van een bedrijf en brengt zo koppelingen tot stand tussen de
verschillende toepassingen en stappen die nodig zijn om bestanden te verwerken.
Switch 12 update 3 stelt gebruikers in staat om flows te documenteren en gemakkelijker
bestanden te delen. Zo kunnen ze de distributie van bestanden verder optimaliseren.
Ook belangrijk is dat Enfocus Switch 12 update 3 ondersteuning biedt voor OS X 10.10,
het Apple besturingssysteem dat beter bekend is als Yosemite.
Antje Grüger, Product Manager bij Enfocus, zegt: “Enfocus Switch biedt de kracht om een
bedrijf te transformeren. Switch integreert bestanden en documenten en koppelt
toepassingen van derden om alles naadloos te laten werken in een productieworkflow op
maat. Switch 12 update 3 bouwt voort op die kracht en biedt gebruikers nieuwe tools voor
een betere ondersteuning van de manier waarop flows worden gemaakt en gedeeld. We
zijn trots op deze release en benieuwd naar feedback van Switch gebruikers in de hele
wereld over hoe deze nieuwe functies hun documentenstroom verbeteren.”
Flow Documentation: een hele flow documenteren met één muisklik
Deze gloednieuwe functie biedt gebruikers de tools om te documenteren waarom,
wanneer en hoe Switch flows zijn gebouwd. Zo kunnen gebruikers kennis delen en de
actuele status van een flow registreren. De documentering maakt het een stuk
gemakkelijker om te werken met Switch. Handig voor nieuwe medewerkers is dat ze
hierdoor nog sneller en makkelijker aan de slag kunnen met Switch.
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Gebruikers kunnen met het gemak van één muisklik een HTML-pagina genereren met
alle informatie over hun flow, inclusief naam, beschrijving en aanmaakdatum van de flow,
de flowstructuur zoals afgebeeld in het centrale canvasvenster in Switch en de
eigenschappen van alle elementen in de flow.
De documenteringsfunctie is positief ontvangen door bètatesters. Uit hun feedback bleek
dat deze nieuwe functie al veel tijd en ergernis heeft bespaard.
Bètatester Thomas Züger, Project Leader IT bij Compendio Bildungsmedien AG, meldde:
“Een groot voordeel in Switch 12 update 3 is de documenteringsfunctie. Ik had een
spelfout gemaakt in de naam van een dataset. Een paar dagen geleden vond ik de fout
en dankzij de documenteringsfunctie vond ik alle bestaande instanties van de fout via de
zoekfunctie in de browser. Goed gedaan! Ik ben erg blij met de manier waarop deze
functie heeft vermeden dat een kleine fout een groot probleem werd.”
Verbinding maken met internet
Switch 12 update 3 bevat een nieuwe communicatietool die gebruikers in staat stelt om te
communiceren met een HTTP- of een HTTPS-server in beide richtingen. Dankzij deze
functie kunnen Switch gebruikers met nog meer toepassingen van derden verbinding
maken, zoals bijvoorbeeld Dropbox. Een ander voordeel hiervan is dat gebruikers op
geautomatiseerde wijze bestanden kunnen downloaden en uploaden, evenals informatie
op een website ophalen of bijwerken.
Nieuwe functies voor verbeterde communicatie
Enfocus Switch 12 update 3 bevat nieuwe functies die de communicatie en het delen van
bestanden verbeteren:


Verbeteringen op het gebied van de mail server en mail receive tool
Gebruikers kunnen Switch nu koppelen aan hun mail server met het TLS-protocol
(Transport Layer Security). Daarnaast is de “Mail Receive” tool verbeterd. Deze
heet nu “Convert to plain text”. Met deze optie kunnen gebruikers het emailbericht opslaan als HTML of TXT.



Betere ondersteuning voor het sorteren van uitvoerbestanden
Deze release bevat een extra eigenschap voor send, archive hierarchy en output
folders: “width”. Hiermee kunnen gebruikers de lengte opgeven van het
versienummer van duplicaten van uitvoerbestanden. Waar nodig worden
voorloopnullen toegevoegd.



Nieuwe authenticatiemethode voor SFTP
Er is een nieuwe authenticatiemethode opgenomen in deze release voor
aanmelding op een (S)FTP-server via FTP send en FTP receive. Gebruikers
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kunnen nu een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of een “public
key” (openbare sleutel) gebruiken voor aanmelding op de server.
Switch 12 update 3 biedt ook twee nieuwe variabelen voor gebruik in de Switch Job
group: Job.UserFullName en Job.UserEmail. En om verwarring te voorkomen, zijn de
Hold Job eigenschappen “Unit” en “Delay” hernoemd tot “Retry After” en “Retry Unit”.
Ten slotte zijn ook de voorkeuren voor logboekregistratie verbeterd, wat gebruikers de
mogelijkheid biedt om logs op te slaan als CSV-bestanden in plaats van als door
komma’s gescheiden TXT-bestanden. Ze kunnen ook aangeven welk scheidingsteken
moet worden gebruikt en waar de bestanden moeten worden opgeslagen. 
Zo halen geïnteresseerden Switch 12 update 3 in huis
Wie meer informatie wil over het in huis halen van Switch 12 update 3 kan contact
opnemen met Enfocus via sales@enfocus.com of naar de Enfocus website gaan:
www.enfocus.com/switch
Over Enfocus (www.enfocus.com)
Enfocus biedt modulaire en betaalbare tools waarmee een optimale orderkwaliteit kan worden gehandhaafd en de hele
productieketen kan worden geautomatiseerd. De innovatieve oplossingen verbeteren de communicatie tussen ontwerpers
en drukkers en verhogen tegelijkertijd de productiviteit en de voorspelbaarheid door routinetaken te automatiseren.
Een stapsgewijze implementatie zorgt voor een drastische stijging van de toegevoegde waarde, zonder dat de gebruikers
worden verplicht hun manier van werken compleet te herzien. Het assortiment omvat bekende producten als PitStop,
Switch en Connect.
Enfocus is een business unit van Esko. Het hoofdkantoor bevindt zich in Gent, België.
Over Esko (www.esko.com)
Esko is een wereldwijde leverancier van geïntegreerde oplossingen voor verpakkingen, etiketten, signs en displays,
handelsdrukwerk en publishing. De Esko producten en diensten brengen winstgevendheid in de print- en verpakkingsketen
door het verkorten van de time-to-market en het verhogen van de productiviteit.
Esko telt wereldwijd ongeveer 1200 medewerkers. De directe verkoop- en service organisatie omvat Europa, MiddenOosten en Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië/Pacific, Japan en China, en wordt aangevuld met een netwerk van
distributiepartners in meer dan 50 landen.
Esko heeft zijn hoofdkantoor in Gent, België en heeft R&D- en productievestigingen in vijf Europese landen, de Verenigde
Staten, China en in India. Esko is een bedrijf van Danaher (www.danaher.com).
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