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Instalace a konfigurace modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook
Pokyny k instalaci
Tyto pokyny popisují postup instalace modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook®, e-mailové aplikace postranního panelu produktu Outlook, která poskytuje

jednoduchý a plně funkční přístup k obsahu produktu IBM Connections. Z pohodlného
prostředí e-mailového klienta můžete spolupracovat na souborech, sdílet e-maily pomocí
produktu IBM Connections, zobrazovat obsah komunit a být v kontaktu s kolegy.
Poznámka: Aby bylo zabráněno úniku dat, nemohou se (externí) návštěvníci produktu
Connections přihlásit k serveru s použitím modulu IBM Connections Plug-in.

Instalace modulu plug-in:
1. Stáhněte instalační balík.
2. Spusťte instalační balík a postupujte podle zobrazených pokynů.

Postup při opravě nebo odebrání modulu plug-in:
Opravit nebo odebrat modul plug-in lze stejně jako jakýkoli jiný program Windows.
Postupujte takto:
1. V operačním systému Windows otevřete ovládací panely a vyberte volby Programy a
funkce > Odinstalovat nebo změnit program.
2. Vyberte volbu IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook a klepněte na volbu
Odinstalovat nebo Změnit.
3. Postupujte podle pokynů k odinstalaci nebo opravě.

Provedení bezobslužné instalace
Administrátoři mohou bezobslužně nainstalovat modul IBM® Connections Plug-in for
Microsoft™ Outlook™ z příkazového řádku. Při bezobslužné instalaci jsou zakázána
oznámení uživatelům vyjma případů chyb, jako je oznámení o nesplnění předpokladů.

Postup
1. Stáhněte modul plug-in produktu IBM® Connections.
2. Otevřete příkazový řádek a přejděte k adresáři, kde je uložen soubor
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Zadejte příkaz
msiexec /volby IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parametr=hodnota]

Volby a parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Volba
/i

Popis
Instaluje modul plug-in

/x

Odinstaluje modul plug-in

/qn

Bezobslužná instalace.

/norestart

Je-li nezbytné restartování, počítač se automaticky nerestartuje.

Parametr
TARGETDIR
ALLUSERS

Popis
Nastavte instalační adresář.
Pokud je nastaven na prázdnou hodnotu (""), nainstaluje modul plug-in pouze pro
aktuálního uživatele. Nejsou potřebná práva administrátora.

Příklady
Spuštění instalace jako administrátor pro všechny uživatele
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Poznámka: Spusťte příkazový řádek pomocí volby Spustit jako administrátor.
Spuštění odinstalace jako administrátor pro všechny uživatele
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Poznámka: Spusťte příkazový řádek pomocí volby Spustit jako administrátor.

Provedení centrální instalace
Administrátoři mohou centrálně a vzdáleně instalovat modul IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook prostřednictvím služby Active Directory a dalšího softwaru správy
pracovní plochy. V sekci Přizpůsobení instalace zjistíte, jak postupovat při implementaci
modulu plug-in pro specifického uživatele nebo do specifického adresáře. Informace o
implementaci sady serverů produktu Connections naleznete v sekci Metriky využití klienta
Modul IBM Connections Plug-in odešle metriky využití na server IBM Connections v
následujících případech:
Pokaždé, když uživatel otevře nové zobrazení (například Mé soubory, Soubory komunity).
Při prvním otevření okna vlastností uživatelem.

Zajištění modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.
Předtím než může být modul plug-in automaticky distribuovaný na počítače klienta nebo pro
specifické uživatele, zkontrolujte následující:


Počítač klienta je připojen k doméně.



Na počítači klienta je nainstalován produkt Microsoft .NET Framework 2.0 nebo
novější.

Chcete-li nainstalovat modul plug-in na vzdálený počítač klienta, postupujte takto:
1. Vytvořte ve vlastnostech domény objekt zásad skupiny prostřednictvím služby Active
Directory na serveru, který bude použit pro vzdálenou instalaci modulu plug-in. Na
kartě Zabezpečení vlastností objektu zásad skupiny vyberte skupiny, pro které chcete
2.
3.
4.
5.

6.

provést instalaci modulu plug-in.
Ve stromu konzoly otevřete vlastnosti domény a na kartě Zásady skupiny upravte
dříve vytvořený objekt zásad skupiny.
Klepněte pravým tlačítkem myši na volby Konfigurace počítače > Softwarové
nastavení> Instalace softwaru a vyberte volbu Nový > Balík.
V dialogovém okně Otevřít zadejte cestu UNC k instalačnímu souboru modulu plug-in
ve sdílené síťové složce. Pro přístup k umístění nepoužívejte tlačítko Procházet.
Na kartě Implementace nastavte volbu Typ implementace na hodnotu Přiřazeno,
nastavte volby uživatelského rozhraní instalace na hodnotu Základní a klepněte na
tlačítko OK.
Zavřete modul snap-in skupiny zásad, klepněte na volbu OK a poté opusťte modul

snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
7. Po spuštění počítače klienta bude automaticky nainstalován spravovaný softwarový
balík.
Další informace o způsobu implementace softwaru prostřednictvím služby Active Directory
jsou dostupné v článku znalostní báze Microsoft Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně
nainstalovat software v systému Windows Server 2003.
Poznámky:


Při instalaci je nutné používat volbu uživatelského rozhraní Základní.



Chcete-li v počítači instalovat modul plug-in pro specifického uživatele, je nutné před
vzdálenou instalací upravit balík MSI. Postupujte podle pokynů v sekci Přizpůsobení
instalace.

Přizpůsobení instalace
Chcete-li přizpůsobit modul plug-in, aby používal jiný adresář nebo byl implementován pro
specifické uživatele, postupujte takto:
1. Nainstalujte produkt Orca.
2. Prostřednictvím produktu Orca otevřete balík MSI modulu plug-in produktu IBM
Connections.
3. V balíku MSI nastavte instalační složku v nastavení Tables> CustomAction >
Actions > DIRCA_TARGETDIR. Chcete-li implementovat modul plug-in pro
specifické uživatele, měli byste nastavit instalační složku na hodnotu
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". To změní instalační
složku z hodnoty"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook" na umístění specifické pro uživatele: "C:\Users\AppData\Roaming\
IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"

4. Uložte změny do balíku MSI.
5. Postupujte podle kroků uvedených v článku znalostní báze Microsoft Jak pomocí
zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows Server 2003.

Metriky využití klienta
Modul IBM Connections Plug-in odešle metriky využití na server IBM Connections v
následujících případech:


Pokaždé, když uživatel otevře nové zobrazení (například Mé soubory, Soubory
komunity).



Při prvním otevření okna vlastností uživatelem.

Zajištění modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Administrátoři mohou centrálně a vzdáleně zajistit modul IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook.

Co může být centrálně zajištěno?
1. Volby produktu Connections:

a. Server produktu Connections.
b. Viditelné sloupce.
2. Rozšířené volby: nastavení serveru proxy, přetažení pomocí myši a další.
Administrátor může provést následující:
1. Nastavit výchozí hodnoty při spouštění, které může později uživatel změnit.
2. Vynutit hodnoty pro uživatele, což je v modulu plug-in zakáže, a uživatelé je tak
nemohou změnit.

Jak je zajišťování prováděno?
Zajišťování je prováděno přidáváním klíčů do stromu registru modulu plug-in. Existují dva
způsoby, jak to lze udělat:
1. Centrální aktualizace klíčů registru. V systému Windows pro to existuje několik metod.
Informace o těchto způsobech naleznete v sekci Distribuce změn registru.
2. Přidáním klíčů do souboru transformace MSI (například pomocí produktu Orca) a
připojením k balíku s instalací. Další informace naleznete v sekci Provedení centrální
instalace.

Nastavení výchozích hodnot:
Klíč kořenové položky modulu plug-in produktu IBM Connections:

Klíč kořenové položky, pod který by měl administrátor přidat klíče modulu-plug-in:
1. Zajištění produktu pouze pro aktuálního uživatele:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Chcete-li produkt zajistit pro všechny uživatele počítače, přesné umístění se pro různé
operační systémy liší, jak je uvedeno v následující tabulce:
Operační systém
32bitový

Klíč
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64bitový se spuštěným
32bitovým produktem
Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

64bitový se spuštěným
64bitovým produktem

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Office

Klíče registru modulu plug-in produktu IBM Connections
Následující tabulka zobrazuje volitelné klíče registru, které mohou být přidány pro nastavení
výchozích hodnot pro uživatele.
Název klíče

(Výchozí) Data hodnoty Popis

Volby produktu Connections:

Klíč pod tímto uzlem je

Servery

zajišťovaný server.

Adresa URL kořenu
serveru.Tato hodnota je
povinná.
<název serveru> je libovolný
Sites\<název serveru>

<URL>

klíč, který chcete použít jako
název serveru.
<URL> je adresa URL serveru
produktu Connections. Přečtěte
si pokyny pro zajišťování adres
URL.
Nastaví typ serveru na IBM

Sites\<název serveru>\ServerType

IBMConnections

Connections. Tato hodnota je
povinná.

Řídí ověření na serveru. Pokud
Sites\<název serveru>\IntegratedSecurity

True pro použití pověření

není určeno, je uživatel při

systému Windows

prvním otevření serveru v

uživatele.

modulu plug-in vyzván k zadání
pověření.

True pro uložení hesla
produktu Connections
nebo
SavePassword

Ovládá uložení hesla pro server
False pro vyzvání

produktu IBM Connections.

uživatele k zadání hesla
při každém spuštění
modulu plug-in.

Název klíče

(Výchozí) Data hodnoty Popis

Zakázání funkcí:
True pro skrytí všech
funkcí služby Komunity
IBMConnections\HideCommunities

nebo
False (výchozí hodnota),

Ovládá zobrazování/skrývání
funkcí služby Komunity.

pokud nemají být skryty.
True pro skrytí všech
IBMConnections\HideActivities

funkcí služby Aktivity nebo

Ovládá zobrazování/skrývání

False (výchozí hodnota),

funkcí služby Aktivity.

pokud nemají být skryty.
True pro skrytí všech
funkcí služby Wikiweby
IBMConnections\HideWikis

nebo
False (výchozí hodnota),

Ovládá zobrazování/skrývání
funkcí služby Wikiweby.

pokud nemají být skryty.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates

True pro skrytí aktualizací

Ovládá zobrazování/skrývání

aktivit nebo

aktualizací aktivit. Výchozí

False, pokud nemají být

hodnotou je hodnota v klíči

skryty.

HideActivities.

True pro skrytí aktualizací
IBMConnections\HideBlogsUpdates

blogů nebo

Ovládá zobrazování/skrývání

False (výchozí hodnota),

aktualizací blogů.

pokud nemají být skryty.
True pro skrytí aktualizací
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

záložek nebo

Ovládá zobrazování/skrývání

False (výchozí hodnota),

aktualizací záložek.

pokud nemají být skryty.
True pro skrytí aktualizací
IBMConnections\HideForumsUpdates

fór nebo

Ovládá zobrazování/skrývání

False (výchozí hodnota),

aktualizací fór.

pokud nemají být skryty.

IBMConnections\HideWikisUpdates

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

True pro skrytí aktualizací

Ovládá zobrazování/skrývání

wikiwebů nebo

aktualizací wikiwebů. Výchozí

False, pokud nemají být

hodnotou je hodnota v klíči

skryty.

HideWikis.

True pro skrytí aktualizací

Ovládá zobrazování/skrývání

komunit nebo

aktualizací komunit. Výchozí

False, pokud nemají být

hodnotou je hodnota v klíči

skryty.

HideCommunities.

Rozšířené volby:
True pro přetahování
DragFilesInsteadOfLinks

fyzických souborů nebo
False pro přetahování
odkazů na soubor.

MoveEmailOnDrag

Ovládá přetahování souborů z
postranního panelu modulu
plug-in do produktu Outlook.

True pro přesouvání e-

Ovládá přesouvání/kopírování

mailů do produktu

e-mailů do produktu

Connections nebo

Connections. Pokud je

False pro kopírování.

nastavena hodnota True, e-

maily budou po nahrání do
produktu Connection pomocí
přetažení myší odstraněny ze
složky e-mailu.
True pro otevření souborů
v prohlížeči nebo
False pro stažení a
otevření souborů v
OpenFilesInBrowser

přidružené lokální aplikaci
(výchozí nastavení), nebo
ext1,ext2,… pro otevření
souborů s těmito
příponami v prohlížeči.

Nastavuje, co se má stát při
poklepání na soubor nebo jeho
otevření. Pokud je nastavena
hodnota True nebo přípona
souboru, k souboru se přidá
nabídka příkazu Otevřít v
aplikaci.

Příklad: .docx,.xlsx
True pro vytvoření
odkazu, který se otevře v
prohlížeči, nebo
False pro vytvoření
odkazu, který se otevře v
přidružené lokální aplikaci
CopyBrowserLink

(výchozí nastavení), nebo
přípona1,přípona2,… pro
vytvoření odkazu, který se
otevře v prohlížeči pro
soubory s určenými
příponami. Příklad:
.docx,.xlsx.

Nastavuje, jak se má vytvořit
odkaz na soubor při přetažení
souboru z postranního panelu
do e-mailové zprávy nebo
prostřednictvím voleb
Kopírovat > Odkaz či
Kopírovat > Adresa. Pokud je
nastavena hodnota True nebo
přípona souboru, bude k
souboru přidána nabídka
příkazu Kopírovat > Adresa
aplikace.

# Počet minut mezi
načtením aktualizací aktivit
ze serveru produktu
ActivitiesInterval

Connections server nebo
0 pro zastavení
automatických aktualizací.

Nastavuje, jak často bude
aktualizováno zobrazení
aktualizací, nebo zastavuje
automatické aktualizace.

0 pro načtení modulu plugin v posledním stavu nebo
1 pro načtení modulu plugin v minimalizovaném
SidebarInitialState

stavu nebo
2 pro načtení modulu plugin v minimalizovaném

Ovládá výchozí stav načtení
modulu plug-in při spuštění
produktu Outlook.

stavu a otevření
postranního panelu po
úplném načtení.
Ovládá, zda bude databáze
modulu plug-in uložena do

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True pro uložení databáze

roamingového nebo lokálního

modulu plug-in do

profilu. Databáze modulu plug-

lokálního profilu nebo

in zahrnuje kontakty, nedávné

False pro uložení

aktivity a navrhované kolegy.

databáze do

Volby konfigurace jsou vždy

roamingového profilu.

uloženy v roamingovém profilu.
Soubory protokolu jsou vždy
uloženy v lokálním profilu.
Nastavuje podporované
protokoly SSL pro připojení k
zabezpečeným serverům
Connections. Můžete definovat
několik hodnot oddělených
čárkami. Pokud není nastaveno,

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

modul plug-in použije výchozí

TLSv1.2.

protokol běhového
modulu .NET.
Poznámky:


Chcete-li aktivovat
TLSv1.2, musí být
nainstalováno

rozhraní .NET
Framework verze 4.5
nebo pozdější a klíč
PreferredCLRVersion
musí být nastaven na
hodnotu v4.0 nebo
vyšší.


Protokoly SSL
definované v tomto klíči
musí být podporované
běhovým
modulem .NET a
operačním systémem.



Nepodporované
protokoly se pro
vytvoření připojení se
servery produktu
Connections nepoužijí.

Nastavuje verzi modulu CLR,
kterou modul plug-in produktu
IBM Connections načte a
PreferredCLRVersion

v#.# (od v2.0 do v4.x).

použije. Není-li nastaveno,
modul plug-in načte nejnižší
verzi běhového modulu .NET,
která je nainstalována.
Maximální počet zobrazených

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

aktualizací v úplných vizitkách.
Výchozí hodnota je 100.
Maximální počet aktualizací a

MaxNumberOfActivities

#

komunit zobrazených na kartě
Aktualizace a Komunita.
Výchozí hodnota je 100.

Pokud je v zobrazení Mé
soubory nebo Ukotvené
soubory více než 500 položek,
bude zobrazeno prvních 500
GetAllMaxLimit

#

položek a ve spodní části
postranního panelu se zobrazí
odkaz Zobrazit x položek.
Tento klíč registru nastavuje
hodnotu x. Výchozí hodnota je
5000.
Maximální počet znaků v

PostTextMaxLength

#

odeslaných aktualizacích stavu
a komentářích. Výchozí hodnota
je 1000.
Maximální počet znaků v
důvodu označení souboru nebo

FlagTextMaxLength

#

komentáře k souboru jako
nevhodného. Výchozí hodnota
je 4000.
Maximální počet znaků v
textovém poli Souhrn změn,

ChangeCommentTextMaxLength

#

které se zobrazí při přidávání
nových verzí existujícího
souboru. Výchozí hodnota je
2049.

True: zakáže volbu
IBMConnections\DisableConnectCloud

připojení ke cloudu, nebo
False: povolí ji.

IBMConnections\ShareLinksOnSend

True: sdílení odkazů při
odesílání e-mailů, nebo

Slouží k zakázání volby
připojení ke cloudu. Použití: V
případě, že jsou k dispozici
pouze místní servery.
Slouží k zakázání funkce
automatického sdílení odkazů
na soubory s příjemci e-mailů,

False: (výchozí nastavení)

kteří jsou uživateli produktu

sdílení se neprovádí.

Connections.

True pro povolení výzev
nebo
IBMConnections\ShareOnSendPrompts

False (výchozí nastavení)
pro zakázání výzev a
zobrazení oznámení na
hlavním panelu.
True - selhání, pokud
server nemá platný

FailInvalidCerts

certifikát, nebo
False (výchozí nastavení)
- varování při neplatném
certifikátu.

Řídí vydávání výzev, například
když při sdílení odkazů na
soubory s příjemci e-mailu není
příjemce uživatelem produktu
Connections.

Nastaví, co se má udělat, když
se uživatel připojí k serveru IBM
Connections, který má neplatný,
vypršelý nebo chybějící
certifikát.

Branding
Branding\ProductURL\Help

<URL>

Adresa URL nápovědy
produktu.
Umístění pro ukládání lokálních
souborů produktu IBM
Connections, jako jsou
například soubory protokolu a

Branding\DataFolders\Local

<složka>

mezipaměti disku. Nastavte
úplnou cestu k existující složce.
V cestě lze používat proměnné
prostředí, jako je
například %LOCAL_DIR%.
Umístění pro ukládání
roamingových dat produktu IBM

Branding\DataFolders\Roaming

<složka>

Connections, jako jsou
například konfigurační soubory.
Nastavte úplnou cestu k
existující složce. V cestě lze

používat proměnné prostředí,
jako je
například %LOCAL_DIR%.
Umístění pro ukládání
dočasných souborů produktu
IBM Connections. Nastavte
Branding\DataFolders\Temp

<složka>

úplnou cestu k existující složce.
V cestě lze používat proměnné
prostředí, jako je
například %LOCAL_DIR%.
Pokud vaše organizace upravila
uživatelské rozhraní produktu

Branding

IBM Connections

IBM Connections a uživatelé
produkt znají pod jiným názvem,
nahraďte hodnotu tohoto klíče
registru tímto názvem.
Pokud vaše organizace upravila
uživatelské rozhraní produktu

Branding\ProductName

IBM Connections

IBM Connections a uživatelé
produkt znají pod jiným názvem,
nahraďte hodnotu tohoto klíče
registru tímto názvem.
Pokud vaše organizace upravila
uživatelské rozhraní produktu

IBMConnections\ProductName\Full

IBM Connections Plug-in

IBM Connections a uživatelé

for Microsoft Outlook

produkt znají pod jiným názvem,
nahraďte hodnotu tohoto klíče
registru tímto názvem.
IBM Connections

IBMConnections\ProductName\Short

IBM Connections

Pokud

vaše organizace upravila
uživatelské rozhraní produktu
IBM Connections a uživatelé

produkt znají pod jiným názvem,
nahraďte hodnotu tohoto klíče
registru tímto názvem.
Pokud vaše organizace upravila
uživatelské rozhraní produktu
Branding\AboutDialog\Description

IBM Connections Plug-in

IBM Connections a uživatelé

for Microsoft Outlook

produkt znají pod jiným názvem,
nahraďte hodnotu tohoto klíče
registru tímto názvem.
Logo na postranním panelu
modulu plug-in je
obrázek/ikona. Upravte soubor

C:\Program
Branding\Logo\83x14

Files\IBM\Connections
Plug-in for Microsoft
Outlook\<soubor PNG>

PNG v umístění určeném
hodnotou klíče registru a
nahraďte ho upřednostňovaným
názvem produktu IBM
Connections ve vaší organizaci.
Aktualizujte klíč registru úplnou
cestou k souboru PNG.

Nastavení koncových bodů produktu
IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: files)

vlastní koncový bod files.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: search)

vlastní koncový bod search.

<koncový bod služby
IBMConnections\EndpointCommunities

Soubory> (výchozí
nastavení: communities)

Konfigurování modulu plug-in
tak, aby zadával požadavky na
vlastní koncový bod
communities.

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

IBMConnections\EndpointHomePage

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: profiles)

vlastní koncový bod profiles.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: activities)

vlastní koncový bod activities.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: wikis)

vlastní koncový bod wikis.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: blogs)

vlastní koncový bod blogs.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: forums)

vlastní koncový bod forums.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení: homepage)

vlastní koncový bod homepage.

<koncový bod služby

Konfigurování modulu plug-in

Soubory> (výchozí

tak, aby zadával požadavky na

nastavení:

vlastní koncový bod open

connections/opensocial)

social.

Postup při vynucování hodnot pro uživatele:
Chcete-li vynutit hodnoty pro uživatele a zakázat je v dialogovém okně Volby modulu plugin, přidejte novou hodnotu do libovolného z výše uvedených klíčů modulu plug-in:
Název klíče
< libovolný >

Název hodnoty
Force

Typ hodnoty
DWORD

Data hodnoty
1

Poznámka: Výchozí hodnota pro nastavení serverů je Force=1. Pokud jste definovali klíče
registru Sites, uživatel nemůže odebrat nebo překonfigurovat server produktu Connections.
Chcete-li povolit uživatelům odebrat nebo překonfigurovat server produktu Connections,
nastavte hodnotu Force=0.

Zajištění adres URL:
K zajištění serveru produktu Connections použijte jeden z těchto formátů adresy URL:


http://<server>



https://<server>

Poznámky: Neurčujte stránky aspx nebo parametry dotazu.
Tip: Chcete-li otevřít umístění produktu Connections pomocí modulu plug-in, klepněte na
něj pravým tlačítkem a výběrem volby Kopírovat > Adresa získejte přesnou adresu URL.
Příklad: Chcete-li určit server produktu Connections s názvem MyConnectionsSite a
adresou URL https://greenhouse.lotus.com, nastavte tyto klíče:
Název klíče

(Výchozí) Data hodnoty

Servery
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com
IBMConnections
True

Jak jsou kombinovány předvolby uživatelů a administrátorů?
Předvolby administrátora nastavené v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE nemají vyšší prioritu
než předvolby uživatele, pokud administrátor neurčí vynucené hodnoty. Změní-li uživatel
své předvolby a administrátor zajistí produkt až poté, uživatelské předvolby nebudou
nahrazeny.
Předvolby administrátora nastavené v klíči HKEY_CURRENT_USER nahrazují předvolby
nastavené uživatelem. Pokud administrátor neurčil vynucené hodnoty, uživatel může
předvolby přepsat pomocí dialogového okna Volby modulu plug-in.

