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Известия
Тази информация е разработена за продукти и услуги, предлагани в САЩ. Възможно е
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зона. Всяка референция към продукт, програма или услуга на IBM не е предназначена да
заяви пряко или косвено, че само този продукт, програма или услуга на IBM могат да
бъдат ползвани. Всички функционално еквивалентни продукти, програми или услуги,
които не нарушават правата върху интелектуална собственост на IBM, могат да бъдат
използвани вместо това. Въпреки това е отговорност на потребителя да оцени и провери
функционалността на подобни продукти, програми или услуги, които не са на IBM.
IBM може да притежава патенти или изчакващи заявки за патенти, обхващащи предмета,
описан в този документ. Сдобиването с този документ, не Ви гарантира какъвто и да било
лиценз за тези патенти. Можете да изпратите писмени запитвания за лицензи, до:
IBM директор по лицензиране
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
САЩ.
За запитвания за лицензи, свързани с двубайтова (DBCS) информация, свържете се с
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Законодателство, свързано с правна и интелектуална собственост
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Япония
Следният параграф не се прилага за Обединеното кралство или друга държава,
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ПУБЛИКАЦИЯ “КАКТО Е” БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, БИЛО ТО ПРЯКА
ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЯ, ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ УМЕСТНОСТ
ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

Някои изявления не позволяват отказ от отговорност или преки или косвени гаранции в
определени сделки, следователно, това изявление не се важи за Вас.
Тази информация може да включва технически неточности или печатни грешки. По
информацията, съдържаща се тук, периодично се правят промени; тези промени ще бъдат
включени в нови издания на публикацията. IBM може да внесе подобрения и/или промени
в продуктите и/или програмите, описани в тази публикация, по всяко време без
предизвестие.
Всички референции в тази информация към уеб сайтове, които не са на IBM, са
предоставени само за удобство и по никакъв начин не служат като одобрение на тези уеб
сайтове. Материалите в тези уеб сайтове не са част от материалите за този продукт на IBM
и използването на тези уеб сайтове подлежи на Ваш риск. IBM може да използва или
разпространява информацията, която предоставяте, по всякакъв начин, който смята за
подходящ, без това да налага задължение спрямо Вас. Лицензианти по тази програма,
които желаят да имат информация относно нея с цел позволяване на: (i) обмен на
информация между независимо създадени програми и други програми (включително тази)
и (ii) взаимна употреба на информацията, която е била обменена.
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Инсталиране и конфигуриранена IBM Connections плъгин за
Microsoft Outlook
Инструкции за инсталация
Тези инструкции описват как да инсталиране IBM Connections плъгина за Microsoft
Outlook®, приложение в страничната лента на Outlook имейла, което предоставя лесен
достъп с пълни характеристики до съдържанието на IBM Connections. Можете да си
сътрудничите по файлове, да споделяте имейли посредством IBM Connections, да
преглеждате съдържание на общности и да осъществявате социални контакти с
колегите си с удобството на Вашия имейл клиент.
Забележка: за да предотвратите изтичане на данни, посещаващи (външни)
потребители на Connections не могат да влизат на сървъра като използватIBM
Connections плъгина.

За инсталиране на плъгина:
1. Изтеглете пакета за настройка.
2. Стартирайте пакета за настройка и следвайте инструкциите на екрана.

За коригиране или премахване на плъгина:
Можете да коригирате или премахнете плъгина като всяка друга програма на
Windows. Следвайте тези стъпки:
1. Отворете контролния панел на Windows и изберете Програми и компоненти >

Деинсталиране или промяна на програма.
2. Изберете IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook и щракнете върху
Деинсталиране или промяна.
3. Следвайте процеса за деинсталиране/корекция.

Осъществяване на негласна инсталация
Администраторите могат да инсталират негласно Connections плъгина на IBM за
Microsoft™ Outlook™ от подканата на команда. Потребителските известия са
деактивирани по време на негласна инсталация, с изключение на случаи на грешка,
като например известяване за неуспешни изисквани условия.

Процедура
1. Изтеглете Connections плъгина на IBM.
2. Отворете подканата на команда и навигирайте до директорията, където сте
запазили IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Стартирайте
msiexec /опция(и) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [параметър=стойност]
Опциите и параметрите са изброени в следните таблици:
Опция

Описание

/i

Инсталира плъгина

/x

Деинсталира плъгина

/qn

Негласна инсталация

/norestart

Ако е необходимо рестартиране, не рестартирайте машината автоматично.

Параметър
TARGETDIR

ALLUSERS

Описание
Задайте инсталационна директория.
Когато няма зададено нищо (""), инсталира плъгина само за текущия
потребител. Не са необходими администраторски права.

Примери
Стартиране на инсталацията като администратор за Всички потребители’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Забележка: стартирайте подканата на команда с Изпълняване като администратор.
Стартиране на деинсталацията като администратор за Всички потребители’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Забележка: стартирайте подканата на команда с Изпълняване като администратор.

Изпълнете централнаинсталация
Администраторите могат централно и отдалечено да инсталират IBM Connections
плъгина за Microsoft Outlook, посредством Active Directory и друг софтуер за
управление на работна площ. Вижте раздел Персонализиране и инсталация, за да

научите как да разгърнете добавката за конкретен потребител или в специфична
директория. За разполагане на набор от сайтове на Connections в пългина, вижте
Метрика за клиентска употреба
Плъгинът IBM Connections публикува метрики на използване към сървъра на IBM
Connections в тези сценарии:
 Всеки път когато даден потребител отвори нов преглед (например, Моите
файлове, Файлове на общност).
 Първият път, когато даден потребител отвори прозореца със свойства.

Осигуряване на IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook.
Преди плъгинът да може да бъде разпределен автоматично на клиентските компютри
или тези на специфични потребители, уверете се, че:


Клиентският компютър е свързан с домейна.



На клиентската машина е инсталиран Microsoft .NET Framework 2.0 или по-късна
версия.

За да инсталирате плъгина на отдалечен клиентски компютър, следвайте тези стъпки:
1. Създайте Обект с групови правила в свойствата на Вашия домейн като използвате за
целта Active Directory на сървъра, който ще бъде използван отдалечено за инсталиране на
плъгина. В раздела Защита на свойствата на обекта политика за група изберете групите,
закоито искате да инсталиратеплъгина.
2. В конзолното дърво, отворете свойствата на своя домейн и от раздел Групови
3.
4.

5.
6.

правила редактирайте обекта с групови правила, който сте създали.
Щракнете с десен бутон върху Компютърна конфигурация > Софтуерни
настройки > Софтуерна инсталация и изберете Нов >пакет.
В диалоговия прозорец Отваряне , въведете UNC пътеката до инсталационния файл на
плъгина в споделената мрежова папка. Не използвайте бутон Преглед, за да осъществите
достъп до местоположението.
От раздел Разполагане, задайте Тип разполагане на Възложено, задайте опциите
за инсталация на потребителски интерфейс на Основни и щракнете върху ОК.
Затворете приложения обект на Груповите правила, щракнете върху ОК и след това излезте
от приложените обекти Потребители и Компютри на Active Directory.

7. Когато клиентският компютър стартира, управляваният софтуерен пакет автоматично се
инсталира.

Повече подробности относно как да разгърнете софтуер като използвате Active
Directory, са налични в статията на базата познания на Microsoft Как да използвате
Груповите правила за отдалечено инсталиране на софтуер на Windows Server 2003.
Забележки:


Когато инсталирате, трябва да използвате опциятаОсновнина потребителския
интерфейс.



За да инсталирате плъгина за конкретни потребители на даден компютър, трябва да
редактирате MSI пакета преди отдалечената инсталация. Следвайте инструкциите при
персонализирането на раздела за инсталация.

Персонализиране на инсталацията
За да персонализирате инсталацията на плъгина да използва различна директория
или да бъде разгърната за конкретни потребители:
1. Инсталирайте Orca.
2. Отворете IBM Connections плъгин MSI пакет с Orca.
3. Задайте инсталационната папка в MSI пакета в Tables > CustomAction
>Actions > DIRCA_TARGETDIR. Ако трябва да разгърнете плъгина за
конкретни потребители, трябва да зададете инсталационната папка на
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]" . Това променя
инсталационната папка от "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook" до местоположение на конкретен потребител
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Запазете промените в MSI пакета.
5. Следвайте стъпките, описани в статията с база познания на Microsoft Как да
използвате Груповите правила за отдалечено инсталиране на софтуер на
Windows Server 2003.

Метрика за клиентска употреба
Плъгинът IBM Connections публикува метрики на използване към сървъра на IBM
Connections в тези сценарии:

 Всеки път когато даден потребител отвори нов преглед (например, Моите
файлове, Файлове на общност).
 Първият път, когато даден потребител отвори прозореца със свойства.

Осигуряване на IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook
Администраторите могат централно и отдалечено да осигуряват IBM Connections
плъгин за Microsoft Outlook.

Какво може да бъде централно осигурено?
1. Опции на Connections:
a. Сайт на Connections.
b. Видими колони.
2. Разширени опции: прокси настройки, плъзгане и пускане, и други.

Даден администратор може:
1. Да задава стойности по подразбиране за стартиране , които потребителят може покъсно да промени.
2. Да наложи стойности за потребителя, което ги деактивира в плъгина и пречи на
потребителя да ги променя.

Как се осъществява осигуряването?
Осигуряването се извършва чрез добавяне на ключове към регистърното дърво на
плъгина. Има 2 метода за извършване на това:
1. Чрез централно актуализиране на регистърните ключове. Windows предоставя

няколко метода за това. Прочетете Разпределяне на регистърни промени, за да научите
как.
2. Чрез добавяне на ключове към MSI файл за трансформиране (например

използване на Orca) и включване в пакет с инсталацията. Прочетете Осъществяване на
централна инсталация, за да научите как.

За задаване на стойности по подразбиране:
IBM Connections плъгин за основен ключ:

Основният ключ, с който администраторът трябва да добави ключовете на плъгина, е:
1. За осигуряване на продукта само за текущия потребител:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. За осигуряване на продукта за всички потребители на машината, точното

местоположение е различно за всяка операционна система, както е показано в
следната таблица:
Операционна система Ключ
32-битова

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64-битова, работеща с
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
32-битов Office
64-битова, работеща с
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64-битов Office

Регистърни ключове на IBM Connections плъгин
Следната таблица изброява опционалните регистърни ключове, които могат да бъдат
добавени към зададените стойности по подразбиране за потребителите.

Име на ключ

(По подразбиране)
данни за стойност

Описание

Опции на Connections:

Сайтове

Ключът в този възел е
осигуреният сайт.

URL адрес за основа на сайта.
Тази стойност е задължителна.
<site title> е всеки ключ, който
желаете да използвате като
Сайтове\<заглавие на сайт>

<URL>

заглавие за сървъра.
<URL> е URL адресът за
сървъра на Connections. Вижте
насоки за осигуряване на URL
адреси.
Задайтетипа сървър на IBM

Сайтове\<заглавие на сайт>\ServerType

IBMConnections

Connections. Тази стойност е
задължителна.
Контролира разпознаването

Вярно за използване

спрямо сайта. Ако не е

сайтове\<заглавие на

на

определено, потребителят бива

сайт>\IntegratedSecurity

идентификационните

подканен за идентификационни

данни за Windows.

данни от първия път, когато
отвори сайта в плъгина.

Вярно за запазване
на паролата за
Connections или
Контролира запазването на
SavePassword

Невярно за подкана

паролата за сайта на IBM

за потребителя за

Connections.

парола при всяко
стартиране на
плъгина.

Име на ключ

(По подразбиране)
данни за стойност

Описание

Деактивиране на характеристики:
IBMConnections\HideCommunities

Вярно за скриване на

Контролира

всички

показването/скриването на

характеристики на

характеристиките на общностите.

общности, или
Невярно (по
подразбиране) да не
се скриват.
Вярно за скриване на
всички

IBMConnections\СкриванеДейности

характеристики на

Контролира

дейности, или

показването/скриването на

Невярно (по

характеристиките на дейности.

подразбиране) да не
се скриват.
Вярно за скриване на
всички

IBMConnections\HideWikis

характеристики на

Контролира

wiki модули, или

показването/скриването на

Невярно (по

характеристиките на wiki модули.

подразбиране) да не
се скриват.

Вярно за скриване на
IBMConnections\Скриване

актуализиранетона

HideActivitiesUpdates

дейности, или
Невярно not to hide.

Контролира
показването/скриването на
актуализации на дейности.По
подразбиране е стойността в
ключа Скриване наДейности .

Вярно за скриване на
актуализациите на
IBMConnections\HideBlogsUpdates

блогове, или
Невярно (по
подразбиране) да не

Контролира
показването/скриването на
актуализациите на блогове.

се скриват.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

Вярно за скриване на

Контролира

актуализациите на

показването/скриването на

отметките, или

актуализациите на отметките.

Невярно (по
подразбиране) да не
се скриват.
Вярно за скриване на
актуализациите на
IBMConnections\HideForumsUpdates

форумите, или
Невярно (по
подразбиране) да не

Контролира
показването/скриването на
актуализациите на форумите.

се скриват.

Вярно за скриване на
актуализациите на
IBMConnections\HideWikisUpdates

wiki модули, или
Невярно да не се
скриват.

Вярно за скриване на
актуализациите на
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

общностите, или
Невярно да не се
скриват.

Контролира
показването/скриването на
актуализациите на wiki модули.
По подразбиране е стойността в
ключа Скриване наwiki
модулите .
Контролира
показването/скриването на
актуализациите на общностите.
По подразбиране е стойността в
ключа Скриване на общностите
.

Разширени опции:
Вярно за плъзгане на

DragFilesInsteadOfLinks

физически файлове

Контролира плъзгането от

или

страничната лента с плъгина към

Невярно за плъзгане

Outlook.

на връзки към файла.

MoveEmailOnDrag

Вярно за

Контролира

преместване на

преместването/копирането на

имейли към

имейл съобщения към

Connections или

Connections. Ако е зададено на

Невярно за копиране.

Вярно, имейл съобщенията се
изтриват от папката с имейли
след като са били качени в
Connections посредством
опцията за плъзгане и пускане.

Вярно за отваряне на
файлове в браузъра,
или
Невярно за
изтегляне и отваряне
на файлове с
OpenFilesInBrowser

асоциираното местно
приложение (по
подразбиране), или
ext1, ext2,… за
отваряне на файлове

Задава какво да правите, при
двукратно щракване или
отваряне на файл. Когато е
зададено на True или на
файлово разширение, към файла
се добавя командно меню
Отваряне в приложението.

на тези разширения в
браузъра. Пример:
.docx,.xlsx
Вярно за да
създадете връзка,
която се отваря в
браузъра, или
Невярно за да
създадете връзка,
CopyBrowserLink

която се отваря в
асоциираното местно
приложение (по
подразбиране), или
ext1,ext2,… да
създадете връзка,
която се отваря в
браузъра за

Задава как да се създаде връзка
към файла при плъзгане и
пускане на файл от страничната
лента в имейл съобщение или
използване на Копиране >
Връзка или Копиране >
Адрес.Когато е зададено на
Вярно или на файлово
разширение, към файла се
добавя копие > Приложение
Адрес.

файловете на
посочените
разширения. Пример:
.docx,.xlsx.
# минути между
извличането на
актуализации на
дейности от сървъра
ActivitiesInterval

на Connections или
0 за спиране на

Задава колко често прегледът
Актуализации се обновява или
спира автоматичните
актуализации.

автоматичните
актуализации.
0 за зареждане на
плъгина в последното
състояние или
1 за зареждане на
плъгина
SidebarInitialState

минимизиран, или
2 за зареждане на
плъгина минимизиран

Контролира състоянието по
подразбиране за зареждане на
плъгина, когато Outlook стартира.

и отваряне на
страничната лента,
след като е напълно
заредена.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

Вярно за

Контролира дали базата данни

съхраняване на

на плъгинада се съхранява в

базата данни на

роуминг профила или в локалния

плъгинав локалния

профил. Базата данни на

профил или

плъгинавключва контактите,

Невярно за

скорошните дейности и

съхраняване на

предложените колеги. Опциите

базата данни в

за конфигурация винаги се

роуминг профила.

съхраняват в роуминг профила.

Журналните файлове винаги се
съхраняват в локалния профил.
Задава поддържаните SSL
протоколи, за да се свърже със
защитени сайтове на
Connections. Можете да
определите няколко стойности,
разделени със запетая. Ако няма
зададени, плъгинът използва

протокола по подразбиране
на .NET runtime.
Забележки:



За да активирате
TLSv1.2, трябва да
инсталирате .NET

SupportedSSLProtocols

Framework версия 4.5 или

SSLv3, TLSv1,

по-късна и ключът

TLSv1.1, TLSv1.2.

ПредпочитанаCLRверси
я трябва да бъде

настроен на v4.0 или покъсна версия.


SSL протоколите,
определени в този
ключ, трябва да бъдат
поддържани от .NET
runtime и ОС.



Неподдържани протоколи
няма да се използват за
установяване на връзка
със сървърите на
Connections.

PreferredCLRVersion

v#.# (от v2.0 до

Задава CLR версията, която ще

v4.x).

се зарежда и използва от
плъгина на IBM Connections . Ако

не е зададена, плъгинът ще
зареди най-ниската версия
на .NET runtime, която е
инсталирана.
Максимален брой актуализации,
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

показани в пълните визитки.
Броят по подразбиране е 100.
Максимален брой актуализации и
общности, показани в раздел

MaxNumberOfActivities

#

Актуализации и в раздел
Общност. Броят по подразбиране
е 100.
Ако има повече от 500 елемента
в изгледите Моите файлове или
Закачени файлове, първите 500

елемента ще бъдат показани,
като в долната част на
GetAllMaxLimit

#

страничната лента ще се появи
връзка със заглавието Показване
на x елементи. Този

регистрационен ключ задава
стойността на x. Стойността по
подразбиране е 5000.
Максимален брой символи в
PostTextMaxLength

#

публикувани актуализации и
коментари на статус. Броят по
подразбиране е 1000.
Максимален брой символи в

FlagTextMaxLength

#

причината за поставяне на флаг
върху файл или коментар на

файл за обозначаването му като
неподходящ. Броят по
подразбиране е 4000.
Максимален брой символи в
текстовото поле за обобщение на
ChangeCommentTextMaxLength

#

промените, което се появява,
когато добавяте нова версия към
съществуващ файл. Броят по
подразбиране е 2049.

Вярно за

IBMConnections\DisableConnectCloud

деактивиране на

Използвайте за деактивиране на

опцията за свързване

опцията за свързване към

с Облака, или

Облака. Да се използва, когато

Невярно за нейното

има само вътрешни сайтове.

активиране.
Вярно за споделяне
на връзки при
изпращане на
IBMConnections\ShareLinksOnSend

имейли, или
Невярно (по
подразбиране) да не
се споделят.

Използвайте, за да деактивирате
характеристиката за автоматично
споделяне на връзки към
файлове с имейл получатели,
които са потребители на
Connections.

Вярно за
позволяване на

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

подкани, или

Контроли, издаващи подкани,

Невярно (по

като например, че имейл

подразбиране) за

получател не е потребител на

деактивиране на

Connections при споделяне на

подкани и вместо

връзки към файлове с имейл

това да се показват

получатели.

известия в
системната област.

Вярно да спре, когато
сайтът няма валиден
сертификат, или
FailInvalidCerts

Невярно (по
подразбиране) да
предупреди за
невалиден

Задава какво да прави, когато
потребителят се свърже със
сървър на IBM Connections, който
има невалиден, липсващ или
изтекъл сертификат.

сертификат.

Брандиране
Брандиране\URL адрес на
продукт\Помощ

<URL>

URL адрес за помощ за Вашия
продукт.
Местоположение за запазването
на локалните файлове на IBM
Connections, например регистри
и кеш файлове. Задайте до

Branding\DataFolders\Local

<folder>

пълния път на съществуваща
папка. Променливи на
обкръжение, като
например %LOCAL_DIR%, могат
да се използват в пътеката.
Местоположение за запазване на
подвижни данни на IBM
Connections, например
конфигурационни файлове.

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

Задайте до пълния път на
съществуваща папка.
Променливи на обкръжение, като
например %LOCAL_DIR%, могат
да се използват в пътеката.
Местоположение за запазване на

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

временните файлове на IBM
Connections. Задайте до пълния

път на съществуваща папка.
Променливи на обкръжение, като
например %LOCAL_DIR%, могат
да се използват в пътеката.

Задаване на IBM Connections крайни
точки
<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointFiles

подразбиране:
файлове)

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointSearch

подразбиране:
търсене)

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointCommunities

подразбиране:
общности)

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointProfiles

подразбиране:
профили)

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointActivities

подразбиране:
дейности)

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointWikis

подразбиране:
wikiмодули)

IBMConnections\EndpointBlogs

<files endpoint> (по

Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани
файлове.
Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирано
търсене.
Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани

общности.
Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани
профили.
Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани
дейности.
Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани wiki
модули.
Конфигуриране на плъгина за

подразбиране:

подаване на заявки до крайна

блогове)

точка на персонализирани
блогове.

<files endpoint> (по
IBMConnections\EndpointForums

подразбиране:

форуми.

<files endpoint> (по
подразбиране:
начална страница)

IBMConnections\EndpointOpenSocial

подаване на заявки до крайна
точка на персонализирани

форуми)

IBMConnections\EndpointHomePage

Конфигуриране на плъгина за

Конфигуриране на плъгина за
подаване на заявки до крайна
точка на персонализирана
начална страница.

<files endpoint> (по

Конфигуриране на плъгина за

подразбиране:

подаване на заявки до

връзки/отворени

персонализирана отворена

социални)

социална крайна точка.

За налагане на стойности за потребители:
За налагане на стойност за потребителите и нейното деактивиране в диалоговия
прозорец Опции на плъгина, добавете нова стойност към някой от ключовете на
плъгина, посочени по-горе:
Име на ключ
< всички >

Име на стойност
Налагане

Тип стойност
DWORD

Данни за стойност
1

Забележка: Стойността по подразбиране за настройване на Сайтове е Force=1. Ако
определите регистърните ключове на Сайтове, потребителят не може да премахне
или преконфигурира сайта на Connections. За да позволите на потребителя за
премахва или преконфигурира сайта на Connections, задайте Force=0.

За URL адреси за осигуряване:
Използвайте един от тези URL формати за осигуряване на сайта на Connections:



http://<server>



https://<server>

Забележки: Не указвайте aspx страници или параметри на запитване.
Съвет: Можете да отворите местоположението на Connections като използвате
плъгина, щракнете върху него с десен бутон и изберете Копиране > на адреса, за да
получите точния URL адрес.
Пример: за да определите сайта на Connections със заглавие MyConnectionsSite, и
URL адрес https://greenhouse.lotus.com, задайте следните ключове:
Име на ключ

(По подразбиране) данни за стойност

Сайтове
Sites\MyConnectionsSite
Сайтове\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

Вярно

Как администраторските и потребителските предпочитания биват
комбинирани?
Администраторските предпочитания, зададени в HKEY_LOCAL_MACHINE, нямат
предимство пред потребителските предпочитания, освен ако администраторът не
определи наложени стойности. По-конкретно, ако потребителят е променил своите
предпочитания, а администраторът е осигурил продукта след това, потребителските
предпочитания не се заменят.
Администраторските предпочитания, зададени в HKEY_CURRENT_USER, заменят
предпочитанията, зададени от потребителя. Освен ако администраторът не е
определил наложени стойности, потребителят може да презаписва предпочитанията
посредством диалоговия прозорец Опции на плъгина.

