IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Ajuda d'instal·lació

Nota d'edició

Nota: Abans d'utilitzar aquesta informació i el producte al qual dóna suport, llegiu la informació
de la secció "Avisos".

Aquesta edició s'aplica a la versió 5.5 de l'IBM Connections i en totes les versions i
modificacions posteriors fins que s'indiqui el contrari en noves edicions.

© Material sota copyright. Tots els drets reservats

Avisos
Aquesta informació s'ha desenvolupat per a productes i serveis que s'ofereixen als Estats Units.
És possible que IBM no ofereixi a altres països els productes, serveis, o característiques descrits
en aquesta documentació. Consulteu el vostre representant d'IBM local per obtenir informació
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referència a un producte, programa o servei d'IBM no pretén afirmar ni implicar que només
pugui utilitzar-se aquest producte, programa o servei d'IBM. Es pot utilitzar qualsevol producte,
programa o servei funcionalment equivalent que no infringeixi cap dret de propietat intel·lectual
d'IBM. No obstant això, és responsabilitat de l'usuari avaluar i verificar el funcionament de
qualsevol producte, programa o servei que no sigui d'IBM.
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document. El fet de disposar d'aquest document no us dóna cap llicència sobre aquestes patents.
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IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EUA
Per a consultes de llicències sobre informació de doble byte (DBCS), poseu-vos en contacte amb
el Departament de propietat intel·lectual d'IBM del vostre país o bé envieu les consultes per
escrit a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japó
El paràgraf següent no s'aplica al Regne Unit ni a cap altre país on aquestes disposicions
entrin en conflicte amb la legislació local.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA AQUESTA
PUBLICACIÓ “TAL QUAL” SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, INCLOSES PERÒ SENSE LIMITAR-S'HI, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE
NO COMPLIMENT, COMERCIABILITAT O IDONEÏTAT PER A UN FI DETERMINAT.

Alguns estats no permeten l'exclusió de garanties expresses o implícites en determinades
transaccions i, per tant, és possible que aquesta declaració no sigui aplicable al vostre cas.
Aquesta informació podria incloure imprecisions tècniques o errors tipogràfics. Es fan canvis
periòdicament a la informació d'aquest document. Aquests canvis s'incorporaran a noves
edicions de la publicació. IBM pot realitzar en qualsevol moment i sense avís previ millores i/o
canvis en els productes i/o programes que es descriuen en aquesta publicació.
Les referències que es fan en aquesta informació a llocs web que no són d'IBM es proporcionen
només per a la conveniència de l'usuari i no constitueixen una recomanació d'aquests llocs web.
El material d'aquests llocs web no forma part del material per a aquest producte d'IBM i la
utilització d'aquests llocs web és responsabilitat de l'usuari. IBM pot utilitzar o distribuir
qualsevol informació subministrada per l'usuari de qualsevol manera que consideri adequada,
sense incórrer a cap obligació respecte a l'usuari. Els Llicenciataris d'aquest programa que
vulguin obtenir-ne informació amb l'objectiu de permetre: (i) l'intercanvi d'informació entre
programes creats independentment i altres programes (inclòs aquest) i (ii) l'ús mutu de la
informació que s'hagi intercanviat.
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Instal·lació i configuració de l'IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook
Instruccions d'instal·lació
En aquestes instruccions es descriu com instal·lar l'IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook®, una aplicació de barra lateral de correu electrònic que proporciona accés complet
i senzill al contingut de Connections. Podeu col·laborar en fitxers, compartir correu
electrònic amb l'IBM Connections, veure el contingut de les comunitats i sociabilitzar amb
els vostres companys des de la comoditat del vostre client de correu electrònic.
Nota: per evitar la pèrdua de dades, els usuaris del Connections Visitor (externs) no poden
iniciar sessió al servidor amb l'IBM Connections Plug-in.

Per instal·lar el connector:
1. Descarregueu el paquet de configuració.
2. Executeu el paquet de configuració i seguiu les instruccions de la pantalla.

Per reparar o eliminar el connector:
Podeu reparar o eliminar el connector com qualsevol altre programa de Windows. Seguiu
aquests passos:
1. Obriu el panell de control del Windows i seleccioneu Programes i característiques >
Desinstal·la o canvia un programa.
2. Seleccioneu IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook i feu clic a Desinstal·la
o Canvia.
3. Seguiu el procés de reparació / desinstal·lació.

Execució d'una instal·lació silenciosa
Els administradors poden instal·lar de forma silenciosa l'IBM® Connections Plug-in for
Microsoft™ Outlook™ des de l'indicador d'ordres. Les notificacions d'usuari estan
inhabilitades durant la instal·lació silenciosa, excepte en casos d'error com una notificació
de no compliment dels prerequisits.

Procediment
1. Descarregueu l'IBM® Connections Plug-in.
2. Obriu un indicador d'ordres i aneu al directori on hàgiu desat
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

3. Executeu
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

Les opcions i els paràmetres es llisten a les taules següents:
Opció

Descripció

/i

Instal·la el connector

/x

Desinstal·la el connector

/qn

Instal·lació silenciosa

/norestart

Si cal reengegar la màquina, no ho feu automàticament.

Paràmetre
TARGETDIR

ALLUSERS

Descripció
Defineix el directori d'instal·lació.
Si s'estableix en cap (""), instal·la el connector només per l'usuari actual. No es
necessiten drets d'administrador.

Exemples
Execució de la instal·lació com a administrador per a "Tots els usuaris"
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: Inicieu l'indicador d'ordres amb Executa com a administrador.
Execució de la desinstal·lació com a administrador per a "Tots els usuaris"
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: Inicieu l'indicador d'ordres amb Executa com a administrador.

Execució d'una instal·lació central
Els administradors poden instal·lar l'IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook,
centralment i remotament, a través de l'Active Directory i altre programari de gestió
d'escriptori. Consulteu la secció Personalització de la instal·lació per obtenir més informació
sobre com desplegar el connector per a un usuari o directori específic. Per desplegar un
conjunt de llocs del Connections al connector, consulteu Mètriques d'ús de client

L'IBM Connections Plug-in publica les mètriques d'ús al servidor de l'IBM Connections en
aquests escenaris:
•

Cada vegada que un usuari obre una vista nova (per exemple, Els meus fitxers,
Fitxers de comunitat).

•

La primera vegada que un usuari obre la finestra de propietats.

Subministrament de l'IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Abans de distribuir automàticament el connector a sistemes client o usuaris específics,
assegureu-vos que:
•

El sistema client estigui connectat al domini.

•

Microsoft .NET Framework 2.0 o posterior estigui instal·lat a la màquina client.

Per instal·lar el connector en un sistema client remot, seguiu aquests passos:
1. Creeu un Objecte de política de grup a les propietats del domini utilitzant Active
Directory al servidor, que s'utilitzarà per instal·lar remotament el connector. A la
pestanya Seguretat de les propietats de l'Objecte de política de grup, seleccioneu els
grups per als quals vulgueu instal·lar el connector.
2. A l'arbre de la consola, obriu les propietats del domini, i des de la pestanya Política
de grup, editeu l'Objecte de política de grup que heu creat abans.
3. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Configuració del sistema > Paràmetres de
programari > Instal·lació de programari i seleccioneu Nou > paquet.
4. Al quadre de diàleg Obre, especifiqueu el camí d'accés UNC al fitxer d'instal·lació del
connector en una carpeta de xarxa compartida. No utilitzeu el botó Navega per
accedir a la ubicació.
5. A la pestanya Desplegament, establiu Tipus de desplegament en Assignat, establiu
les Opcions d'interfície d'usuari d'instal·lació en Bàsic i feu clic a D'acord.
6. Tanqueu el complement de política de grup, feu clic a D'acord , i sortiu del
complement d'usuaris i sistemes de l'Active Directory.
7. Quan el sistema client s'inicia, el paquet de software gestionat s'instal·la
automàticament.

Trobareu més informació sobre com desplegar programari amb l'Active Directory a l'article
de la base de coneixements de Microsoft Com utilitzar la política de grup per instal·lar
programari a Windows Server 2003 de forma remota.
Notes:
•

Durant la instal·lació, heu d'utilitzar l'opció Interfície d'usuari bàsica.

•

Per instal·lar el connector per a usuaris específics cal que editeu el paquet MSI
abans d'iniciar la instal·lació remota. Seguiu les instruccions de la secció de
personalització de la instal·lació.

Personalització de la instal·lació
Per personalitzar la instal·lació del connector per tal que utilitzi un directori diferent, o que
es desplegui per a usuaris específics:
1. Instal·lació de l'Orca.
2. Obriu el paquet MSI de l'IBM Connections Plug-in amb l'Orca.
3. Establiu la carpeta d'instal·lació en el paquet MSI a Taules > CustomAction >
Accions > DIRCA_TARGETDIR. Si heu de desplegar el connector per a usuaris
específics, cal que establiu la carpeta d'instal·lació
en "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Aquesta acció canvia
la carpeta d'instal·lació de "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook" a una ubicació d'usuari específica
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Deseu els canvis al paquet MSI.
5. Seguiu els passos descrits a la base de coneixements de MicrosoftCom utilitzar la
política de grup per instal·lar programari a Windows Server 2003 de forma remota.

Mètriques d'ús de client
L'IBM Connections Plug-in publica les mètriques d'ús al servidor de l'IBM Connections en
aquests escenaris:
•

Cada vegada que un usuari obre una vista nova (per exemple, Els meus fitxers,
Fitxers de comunitat).

•

La primera vegada que un usuari obre la finestra de propietats.

Provisió de l'IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Els administradors poden subministrar l'IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook de
forma central i remota.

Què es pot subministrar centralment?
1. Opcions del Connections:
a. Lloc del Connections.
b. Columnes visibles.
2. Opcions avançades: valors de proxy, arrossegar, deixar anar, etc.
Un administrador pot:
1. Establiu els valors d'inici per defecte, que l'usuari podrà canviar posteriorment.
2. Imposar valors als usuaris, que els inhabilita al connector, evitant que l'usuari els canviï.

Com es realitza el subministrament?
El subministrament es realitza afegint claus a l'arbre de registre del connector. Hi ha dos
mètodes per dur a terme aquesta acció:
1. Actualitzar centralment les claus de registre. Windows ofereix uns mètodes per a aquest
fi. Llegiu Distribució de canvis de registre per saber com.
2. Afegir claus a un fitxer de transformació MSI (per exemple, utilitzant Orca) i fer el paquet
amb la instal·lació. Llegiu Execució d'una instal·lació central per obtenir més informació.

Per establir els valors per defecte:
Clau d'arrel de l'IBM Connections Plug-in:

La clau d'arrel sota la qual l'administrador ha d'afegir el connector és:
1. Per subministrar el producte només a l'usuari actual:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Per subministrar el producte a tots els usuaris de la màquina, la ubicació exacte és
diferent per a cada sistema operatiu, com es mostra a la taula següent:
Sistema operatiu

Clau

32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64 bits executant Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
de 32 bits
64 bits executant Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
de 64 bits

Claus de registre de l'IBM Connections Plug-in
La taula següent mostra les claus de registre opcionals que es poden afegir per establir els
valors per defecte per als usuaris.

Nom de la clau

Dades de valor (per
defecte)

Descripció

Opcions del Connections:

La clau sota aquest node és el

Sites

lloc subministrat.

URL del lloc arrel. Aquest
valor és obligatori.
<títol del lloc> és qualsevol
clau que vulgueu utilitzar com
Sites\<títol del lloc>

<URL>

a títol de servidor.
<URL> és l'URL del servidor
del Connections. Consulteu les
instruccions per subministrar
URL.

Sites\<títol del lloc>\ServerType

IBMConnections

Estableix el tipus de servidor
en l'IBM Connections. Aquest

valor és obligatori.
Controla l'autenticació del lloc.

Sites\<títol del lloc>\IntegratedSecurity

Trueper utilitzar les

Si no es defineix, se

credencials d'usuari del

sol·licitaran les credencials a

Windows.

l'usuari la primera vegada que
obri el lloc al connector.

True per desar la
contrasenya del
Connections o
SavePassword

False > per sol·licitar a
l'usuari la contrasenya cada

Controla com es desa la
contrasenya per el lloc de l'IBM
Connections.

vegada que iniciï el
connector.

Nom de la clau

Dades de valor (per
defecte)

Descripció

Inhabilitació de característiques:
True per ocultar totes les

IBMConnections\HideCommunities

característiques de les

Controla si es mostren o

Comunitats o

s'oculten les característiques

False (per defecte) per no

de les Comunitats.

ocultar-les.
True per ocultar totes les

IBMConnections\HideActivities

característiques de les

Controla si es mostren o

Activitats o

s'oculten les característiques

False (per defecte) per no

de les Activitats.

ocultar-les.
True per ocultar totes les

IBMConnections\HideWikis

característiques dels Wikis

Controla si es mostren o

o

s'oculten les característiques

False (per defecte) per no

dels Wikis.

ocultar-les.

Controla si es mostren o

IBMConnections\HideActivitiesUpdates

True per ocultar les

s'oculten les actualitzacions

actualitzacions d'activitats o

d'activitats. Agafa per defecte

False per no ocultar-les.

el valor de la clau
HideActivities.

True per ocultar les
IBMConnections\HideBlogsUpdates

actualitzacions de blogs o
False (per defecte) per no
ocultar-les.

Controla si es mostren o
s'oculten les actualitzacions de
blogs.

True per ocultar les

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

actualitzacions d'adreces

Controla si es mostren o

d'interès o

s'oculten les actualitzacions

False (per defecte) per no

d'adreces d'interès.

ocultar-les.
True per ocultar les
IBMConnections\HideForumsUpdates

actualitzacions de fòrums o
False (per defecte) per no
ocultar-les.

True per ocultar les
IBMConnections\HideWikisUpdates

actualitzacions de wikis o
False per no ocultar-les.

True per ocultar les
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

actualitzacions de
comunitats o
False per no ocultar-les.

Controla si es mostren o
s'oculten les actualitzacions de
fòrums.

Controla si es mostren o
s'oculten les actualitzacions de
wikis. Agafa per defecte el
valor de la clau HideWikis.
Controla si es mostren o
s'oculten les actualitzacions de
comunitats. Agafa per defecte
el valor de la clau
HideCommunities.

Opcions avançades:

DragFilesInsteadOfLinks

True per arrossegar fitxers

Controla com arrossegar

físics, o

fitxers des de la barra lateral

False per arrossegar

del connector a l'Outlook.

enllaços al fitxer.
Controla si els missatges de
correu electrònic es
mouen/copien al Connections.

MoveEmailOnDrag

True per moure correus

Si s'estableix en True, els

electrònics a Connections,

missatges de correu electrònic

o

es suprimeixen de la carpeta

False per copiar.

de correu electrònic un cop
carregats al Connections
mitjançant l'opció d'arrossegar
i deixar anar.

True per obrir els fitxers al
navegador,

OpenFilesInBrowser

False per descarregar i

Estableix quina acció es durà a

obrir els fitxers amb

terme en fer doble clic o obrir

l'aplicació local associada

un fitxer. Si s'estableix en True

(per defecte) o

o en una extensió de fitxer,

ext1,ext2,… per obrir els

s'afegeix un menú d'ordres

fitxers amb aquestes

Obre a l'aplicació al fitxer.

extensions al navegador.
Exemple: .docx,.xlsx
True per crear un enllaç
que s'obre al navegador,
False per crear un enllaç
que s'obri a l'aplicació local
associada (per defecte) o
CopyBrowserLink

ext1,ext2,… per crear un
enllaç que s'obri al
navegador per als fitxers
amb les extensions
especificades. Exemple:
.docx,.xlsx.

ActivitiesInterval

# de minuts entre la

Estableix com crear l'enllaç de
fitxer quan s'arrossegui i es
deixi anar un fitxer a un
missatge de correu electrònic o
quan s'utilitzi Copia > Enllaç o
Copia > Adreça. Si s'estableix
en True o en una extensió de
fitxer, s'afegirà un menú
d'ordres Copia > Adreça de
l'aplicació al fitxer.

Estableix la freqüència

recuperació de les

d'actualització de la

actualitzacions d'activitats

visualització Actualitzacions, o

del servidor de

atura les actualitzacions

Connections, o

automàtiques.

0 l'aturada de les
actualitzacions
automàtiques.
0 per carregar el connector
al darrer estat,
1 per carregar el connector
SidebarInitialState

minimitzat o
2 per carregar el connector
minimitzat i obrir la barra

Controla l'estat per defecte en
que es carregarà el connector
quan s'iniciï l'Outlook.

lateral un cop s'ha carregat
completament.
Controla si la base de dades
del connector s'emmagatzema
al perfil d'itinerància o al perfil

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True per emmagatzemar la

local. La base de dades del

base de dades del

connector inclou els contactes,

connector al perfil local o

les activitats recents i els

False per emmagatzemar

companys suggerits. Les

la base de dades al perfil

opcions de configuració

d'itinerància.

s'emmagatzemen sempre al
perfil d'itinerància. Els fitxers
de registre s'emmagatzemen
sempre al perfil local.
Estableix els protocols SSL
admesos per connectar-se a

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

llocs protegits del Connections.

TLSv1.2.

Podeu definir diversos valors
delimitats per comes. Si no
s'estableix, el connector utilitza

el protocol de temps
d'execució .NET per defecte.
Notes:
•

Per activar TLSv1.2,
cal instal·lar la versió
4.5 o posterior
del .NET Framework i
cal establir la clau
PreferredCLRVersion
a la versió 4.0 o
posterior..

•

El temps
d'execució .NET i el
SO han d'admetre els
protocols SSL definits
en aquesta clau.

•

No s'utilitzaran
protocols no admesos
per establir una
connexió amb els
servidors del
Connections.

Estableix la versió de CLR que
carregarà i utilitzarà l'IBM

PreferredCLRVersion

v#.# (de la v2.0 a la
v4.x).

Connections Plug-in. Si no
s'estableix, el connector
carregarà la versió del temps
d'execució .NET més antiga
que hi hagi instal·lada.
Nombre màxim

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

d'actualitzacions que es
mostren a les targetes de

presentació completes. El valor
per defecte és 100.
Nombre màxim
d'actualitzacions i comunitats
MaxNumberOfActivities

#

que es mostren a la pestanya
Actualitzacions i a la pestanya
Comunitat. El valor per defecte
és 100.
Si hi ha més de 500 elements
a les vistes Els meus fitxers o
Fitxers ancorats, es mostren
els primers 500 elements i

GetAllMaxLimit

#

apareix un enllaç a la part
inferior de la barra lateral amb
el text Mostra x elements.
Aquesta clau de registre
defineix el valor de x. El valor
per defecte és 5000.
Nombre màxim de caràcters

PostTextMaxLength

#

en actualitzacions d'estat i
comentaris publicats. El valor
per defecte és 1000.
Nombre màxim de caràcters
en el motiu per senyalar un

FlagTextMaxLength

#

fitxer o marcar un comentari de
fitxer com a no adient. El valor
per defecte és 4000.
Nombre màxim de caràcters al
quadre de text Resum de

ChangeCommentTextMaxLength

#

canvis, que apareix quan
s'afegeix una nova versió a un
fitxer existent. El valor per

defecte és 2049.

True per inhabilitar l'opció
IBMConnections\DisableConnectCloud

de connexió al Cloud o
False per habilitar-la.

True per compartir enllaços
en enviar missatges de
IBMConnections\ShareLinksOnSend

correu electrònic o
False (per defecte) per no
compartir-los.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

FailInvalidCerts

Utilitzeu-la per inhabilitar
l'opció de connexió al Cloud.
Per utilitzar-la quan hi ha
només llocs locals.
Utilitzeu-la per inhabilitar la
funció d'ús compartit automàtic
d'enllaços de fitxers amb els
destinataris del correu
electrònic que són usuaris de
Connections.

True per permetre

Controls que emeten avisos,

sol·licitud o

com ara "el destinatari del

False (per defecte) per

correu electrònic no és usuari

desactivar sol·licituds i, en

del Connections", en compartir

lloc d'això, mostrar

enllaços de fitxers amb

notificacions a la safata del

destinataris de correu

sistema.

electrònic.

True per indicar error si el

Estableix quina acció es durà a

lloc no té un certificat vàlid

terme quan un usuari es

o

connecta a un servidor de

False (per defecte) per

l'IBM Connections al qual falta

advertir d'un certificat no

un certificat o amb un certificat

vàlid.

no vàlid o caducat.

<URL>

URL a l'ajuda del producte.

Branding
Branding\ProductURL\Help

Ubicació per desar fitxers
locals de l'IBM Connections,
Branding\DataFolders\Local

<folder>

com ara fitxers de registre i
memòries caus de disc.
Establiu-la en el camí d'accés

complet d'una carpeta existent.
Es poden fer servir variables
d'entorn, com
ara %LOCAL_DIR%, al camí
d'accés.
Ubicació per desar dades
d'itinerància de l'IBM
Connections, com ara fitxers
de configuració. Establiu-la en
Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

el camí d'accés complet d'una
carpeta existent. Es poden fer
servir variables d'entorn, com
ara %LOCAL_DIR%, al camí
d'accés.
Ubicació per desar fitxers
temporals de l'IBM
Connections. Establiu-la en el

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

camí d'accés complet d'una
carpeta existent. Es poden fer
servir variables d'entorn, com
ara %LOCAL_DIR%, al camí
d'accés.

Establiment de punts finals de l'IBM
Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

<punt final fitxers> (per
defecte: files)

<punt final fitxers> (per
defecte: search)

Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de fitxers personalitzat.
Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de cerca personalitzat.

<punt final fitxers> (per

Configureu el connector per

defecte: communities)

emetre sol·licituds a un punt

final de comunitats
personalitzat.

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

<punt final fitxers> (per
defecte: profiles)

<punt final fitxers> (per
defecte: activities)

<punt final fitxers> (per
defecte: wikis)

<punt final fitxers> (per
defecte: blogs)

<punt final fitxers> (per
defecte: forums)

Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de perfils personalitzat.
Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final d'activitats personalitzat.
Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de wikis personalitzat.
Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de blogs personalitzat.
Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final de fòrums personalitzat.
Configureu el connector per

IBMConnections\EndpointHomePage

<punt final fitxers> (per

emetre sol·licituds a un punt

defecte: homepage)

final de pàgina d'inici
personalitzat.

<punt final fitxers> (per
IBMConnections\EndpointOpenSocial

defecte:
connections/opensocial)

Configureu el connector per
emetre sol·licituds a un punt
final d'Open Social
personalitzat.

Per imposar valor als usuaris:
Per imposar valors als usuaris i inhabilitar-los al diàleg Opcions del connector, afegiu un
valor nou a qualsevol dels connectors llistats anteriorment:

Nom de la clau

Nom del valor

< any >

Tipus de valor

Force

Dades de valor

DWORD

1

Nota: El valor per defecte per definir Sites és Force=1. Si definiu les claus de registre de
Sites, l'usuari no podrà eliminar o tornar a configurar el lloc de Connections. Per permetre
que l'usuari elimini o reconfiguri el lloc del Connections, establiu Force=0.

Per subministrar URL:
Utilitzeu un d'aquests formats d'URL per subministrar el lloc de Connections:
•

http://<server>

•

https://<server>

Notes: No especifiqueu pàgines aspx o paràmetres de consulta.
Consell: Podeu obrir la ubicació del Connections utilitzant el connector, fent-hi clic amb el
botó dret i seleccionant Copia > Adreça per obtenir l'URL exacte.
Exemple: Per definir el lloc del Connections amb el títol MyConnectionsSite, i l'URL
https://greenhouse.lotus.com , establiu aquestes claus:
Nom de la clau

Dades de valor (per defecte)

Sites
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Com es combinen les preferències d'usuari i administrador?
Les preferències d'administrador, definides a HKEY_LOCAL_MACHINE, no tenen prioritat
sobre les preferències d'usuari, tret que l'administrador defineixi valors imposats.
Específicament, si l'usuari ha canviat les seves preferències, i l'administrador ha
subministrat el producte després, les preferències d'usuari no es substitueixen.

Les preferències d'administrador definides a HKEY_CURRENT_USER, substitueixen les
preferències definides per l'usuari. Tret que l'administrador hagi definit valors forçats,
l'usuari pot sobreescriure les preferències amb el diàleg Opcions del connector.

