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Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en plugina instalatzea eta
konfiguratzea
Instalaziorako jarraibideak
Jarraibide hauek Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en plugina nola instalatu
azaltzen dute ®. Plugin hau Outlook-en alboko barrarako aplikazio bat da, eta IBM
Connections-eko edukietarako sarbide erraza eta osoa ematen du. Fitxategietan
kolaboratu, IBM Connections bidez mezu elektronikoak partekatu, komunitateetako edukia
ikusi eta zure lankideekin sozializa dezakezu, zure posta elektronikoaren erosotasunetik.
Oharra: datuen filtrazioa galarazteko, Connections-eko bisitariek (kanpokoek) ezin dute
zerbitzarian saioa hasi IBM Connections-en plugina erabiliz .

Nola instalatu plugina:
1. Deskargatu ezarpen-paketea.
2. Exekutatu ezarpen-paketea eta jarraitu pantailako jarraibideei.

Plugina erreparatu edo kentzeko:
Plugina Windows-en beste edozein programa bezala erreparatu edo ken dezakezu. Jarraitu
honako pauso hauek:
1. Ireki Windows-eko kontrol-panela eta hautatu Programak eta eginbideak >

Desinstalatu edo aldatu programa bat.
2. Hautatu Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en plugina eta sakatu
Desinstalatu edo Aldatu.
3. Jarraitu desinstalatze/erreparatze prozesua.

Instalazio isila burutzea
Administratzaileek IBM® Connections-en Microsoft™ Outlook-erako™ plugina komandogonbitetik isilean instala dezakete. Erabiltzailearentzako jakinarazpenak desgaiturik daude
instalazio isilean, erroreen kasuan kenduta, hala nola aurreko baldintzak betetzen ez
direnean.

Prozedura
1. Deskargatu IBM® Connections-en plugina.
2. Zabaldu komando-gonbit bat eta nabigatu IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
gorde duzun direktoriora.

3. Exekutatu
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]
Aukerak eta parametroak ondoko tauletan daude zerrendaturik:
Aukera

Deskribapena

/i

Plugina instalatzen du.

/x

Plugina desinstalatzen du.

/qn

Instalazio isila.

/norestart

Berrabiarazi behar bada, ez berrabiarazi ordenagailua automatikoki.

Parametroa
TARGETDIR

ALLUSERS

Deskribapena
Ezarri instalazioaren direktorioa.
Bat ere ez ezartzen ez denean ("") plugina uneko erabiltzailearentzat soilik
instalatzen du. Ez da administratzaile-baimenik behar.

Adibideak
Instalazioa erabiltzaile guztientzako administratzaile gisa exekutatzen’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Oharra: exekutatu komando-gonbita honekin: Run as administrator.
Desinstalazioa erabiltzaile guztientzako administratzaile gisa exekutatzen’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Oharra: exekutatu komando-gonbita honekin: Run as administrator.

Gauzatu instalazio zentrala
Administratzaileek zentralki zein urrunetik instala dezakete Microsoft Outlook-erako IBM
Connections-en plugina, Active Directory bidez eta mahaigaineko beste kudeaketa-software
batzuekin. Ikusi Pertsonalizatu instalazioa sekzioa erabiltzaile edo direktorio jakin baterako
plugina nola inplementatzen ikasteko. Connections-en hainbat gune pluginean
inplementatzeko, ikusi Bezeroaren erabilera-metrikak

IBM Connections-en pluginak erabilera-metrikak argitaratzen ditu IBM Connections-en
zerbitzarian ondoko egoeretan:
Erabiltzaile batek ikuspegi berri bat zabaltzen duen bakoitzean (adibidez, Nire fitxategiak,
Komunitateko fitxategiak...).
 Erabiltzaile batek propietateen leihoa zabaltzen duen lehenengo aldia.
Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en pluginaz hornitzea.
Plugina automatikoki ordenagailu bezeroei edo erabiltzaile zehatzei banatu aurretik, zera
ziurtatu:


Ordenagailu bezeroa domeinura konektatuta dago.



Microsoft-en .NET Framework 2.0 edo geroagokoa ordenagailu bezeroan instalatuta
dagoela.

Urruneko ordenagailu bezero batean plugina instalatzeko, jarraituko honako pauso hauek:
1. Sortu Taldeko politikaren objektu bat zure domeinuaren propietateetan Active Directory
erabiliz zerbitzarian. Plugina urrunetik instalatzeko erabiliko da. Taldeko politikaren objektuaren
propietateetako Segurtasuna fitxan, hautatu plugina instalatu nahi duzun taldeak.
2. Kontsola-zuhaitzean, zabaldu zure domeinuaren propietateak, eta Taldeko politika fitxan,
editatu lehenago sortu duzun Taldeko politikaren objektua.
3. Egin eskuin-klika Ordenagailuaren konfigurazioan > Software-aren ezarpenak >

Software-aren instalazioa eta hautatu Berria >Paketea.
4. Zabaldutako elkarrizketa-koadroan, sartu sare partekatuan dagoen karpeta batean dagoen
pluginaren instalazio-fitxategirako UNC bide-izena. Ez erabili Arakatu botoia kokalekua atzitzeko.
5. Inplementazioa fitxan, hautatu Esleituta Inplementazio-mota eremuan, hautatu
Oinarrizkoa Instalazioaren erabiltzaile-interfazearen aukerak eremuan eta sakatu
Ados.
6. Itxi Taldeko politikaren snap-ina, sakatu Ados, eta itxi Active Directory-ren erabiltzaileak eta
Ordenagailuen snap-ina.
7. Ordenagailu bezeroa abiaraztean, kudeatutako software-paketea automatikoki instalatzen da.

Active Directory erabiliz software-a inplementatzeko xehetasun gehiago jakiteko, Microsoft
Knowledge Base-eko ondoko artikulua dago: Nola erabili Taldeko Politika software-a
Windows Server 2003n urrunetik instalatzeko.
Oharrak:


Instalatzean, erabiltzaile-interfazeko Oinarrizkoa aukera erabili behar duzu.



Plugina ordenagailu bateko erabiltzaile zehatz batzuentzat instalatzeko, MSI paketea editatu
behar duzu lehenago. Jarraitu argibideei instalazioa pertsonalizatzeko sekzioan.

Instalazioaren pertsonalizazioa
Direktorio ezberdin bat erabiltzeko edo erabiltzaile jakinei inplementatzeko asmoz plugina
pertsonalizatzeko:
1. Instalatu Orca.
2. Zabaldu IBM Connections-en pluginaren MSI paketea Orca erabiliz.
3. Ezarri instalazio-karpeta MSI paketean hemen: Taulak > CustomAction >Ekintzak
> DIRCA_TARGETDIR. Plugina erabiltzaile zehatz batzuentzat inplementatu behar
baduzu, "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"ezarri behar duzu
instalazio-karpetan. Honekin, instalazio-karpeta lekualdatu egiten da hemendik:
"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook"

erabiltzaileak hautatutako kokaleku batera "C:\Users\AppData\Roaming\
IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"

4. Aldatu MSI paketean egindako aldaketak.
5. Jarraitu Microsoft Knowledge Base-ko artikulu honetan azaldutako pausoak: Nola
erabili Taldeko Politika software-a Windows Server 2003n urrunetik instalatzeko.

Bezeroaren erabilera-metrikak
IBM Connections-en pluginak erabilera-metrikak argitaratzen ditu IBM Connections-en
zerbitzarian ondoko egoeretan:
 Erabiltzaile batek ikuspegi berri bat zabaltzen duen bakoitzean (adibidez, Nire
fitxategiak, Komunitateko fitxategiak...).
 Erabiltzaile batek propietateen leihoa zabaltzen duen lehenengo aldia.

Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en pluginaz hornitzea
Administratzaileek Microsoft Outlook-erako IBM Connections-en pluginaz horni dezakete,
bai zentralki eta bai urrunetik.

Zertaz horni daiteke zentralki?
1. Connections-en aukerak:
a. Connections-en gunea.
b. Zutabe ikusgaiak.
2. Aukera aurreratuak: proxy-aren ezarpenak, arrastatu eta askatu, eta gehiago.

Administratzaile batek zera egin dezake:
1. Hasierako balio lehenetsiak ezarri. Erabiltzaileak geroago alda ditzake.
2. Erabiltzailearentzako balioak behartu, pluginean desgaituz, eta horrela erabiltzaileak aldatzea
galaraziz.

Nola egiten da horniketa?
Horniketa pluginaren erregistro-zuhaitzean gakoak gehituz egiten da. Horretarako, metodo
bi daude:
1. Erregistro-gakoak zentralki eguneratuz. Windows-ek hainbat metodo ditu horretarako.

Irakurri Erregistro-aldaketen distribuzioa nola egin ikasteko.
2. MSI transformazio-fitxategiari gakoak gehituz (adibidez, Orca erabilita) eta instalazioan
gehituz. Irakurri Instalazio zentrala gauzatzea nola egin ikasteko.

Balio lehenetsiak ezarriz:
IBM Connections-en pluginaren erro-gakoa:

Erro-gakoa, zeinean administratzaileak pluginaren gakoa gehitu behar duen, ondokoa da:
1. Produktuaz uneko erabiltzailea soilik hornituz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Produktuaz ordenagailua darabilten erabiltzaile guztiak hornitzeko, kokaleku zehatza

ezberdina da sistema eragile bakoitzean, ondoko taulan ikus daitekeenez:

Sistema eragilea
32-bit
64-bit 32-bit Office

Gakoa
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

exekutatzen
64-bit 64-bit Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

exekutatzen

IBM Connections Plugin-aren erregistro-gakoak
Ondoko taulan erabiltzaileei balio lehenetsiak ezartzeko gehi dakizkiekeen aukerako
erregistro-gakoak ikus daitezke.

Gakoaren izena

(Lehenetsia)
Balioaren datuak

Deskribapena

Connections-en aukerak:

Nodo honetako gakoa

Guneak

hornitutako gunea da.

Gunearen erro-URLa Balio hau
beharrezkoa da.
<site title> zerbitzariaren titulu
Guneak\<gunearen izena>

<URL>

gisa erabili nahi duzun edozein
gako da.
<URL> Connections-en
zerbitzarirako URLa da. Ikusi
jarraibideak URLz hornitzeko.

Guneak\<gunearen izena>\ServerType

IBMConnections

Ezarri zerbitzari mota IBM
Connections gisa. Balio hau

beharrezkoa da.

Egiazkoa
Guneak\<gunearen
izena>\IntegratedSecurity

erabiltzailearen
Windows-eko
kredentzialak
erabiltzea.

Guneko autentifikazioa
kontrolatzen du. Ez bada
definitzen, erabiltzaileari
kredentzialak eskatzen zaizkio
gunea pluginean irekitzen duen
lehen aldian.

Egiazkoa
Connections-eko
pasahitza
gordetzeko, edo
SavePassword

Gezurrezkoa
erabiltzaileari

IBM Connections guneko
pasahitza gordetzea kontrolatzen
du.

pasahitza eskatzeko
plugina abiarazten
duen bakoitzean.

Gakoaren izena

(Lehenetsia)
Balioaren datuak

Deskribapena

Aukera aurreratuak:
Egiazkoa fitxategi
fisikoak arrastatzeko,
DragFilesInsteadOfLinks

edo
Gezurrezkoa
estekak fitxategira

Fitxategiak pluginaren alboko
barratik Outlook-era arrastatzea
kontrolatzen du.

arrastatzeko.

Egiazkoa mezu
elektronikoak
MoveEmailOnDrag

Connections-era
mugitzeko, edo
Gezurrezkoa
kopiatzeko.

Mezu elektronikoak Connectionsera mugitzea/kopiatzea
kontrolatzen du. Egiazko gisa
ezartzen bada, mezu
elektronikoak ezabatu egiten dira
posta elektronikoaren karpetatik
arrastatu eta askatuz

Connections-era kargatu eta
gero.
# Connections-en
zerbitzaritik jasotako
jardueren
eguneratzeen artean,
ActivitiesInterval

edo
0 eguneratze

Eguneratzeen ikuspegia
zenbatero eguneratzen de
ezartzen du, edo eguneratze
automatikoak geldiarazten ditu.

automatikoak
geldiarazteko.
0 plugina azken
egoeran kargatzeko,
edo
1 plugina
minimizaturik

SidebarInitialState

kargatzeko, edo

Plugina Outlook abiaraztean

2 plugina

kargatuko den egoera lehenetsia

minimizaturik

kontrolatzen du.

kargatzeko eta
alboko barra
zabaltzeko behin
guztiz kargaturik
dagoenean.
Pluginaren datu-basea profil

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

Egiazkoa pluginaren

mugikorrean edo profil lokalean

datu-basea profil

biltegiratzea kontrolatzen du.

lokalean kargatzeko,

Pluginaren datu-baseak

edo

kontaktuak, azken jarduerak eta

Gezurrezkoa datu-

iradokitako lankideak ditu.

basea profil

Konfigurazioaren aukerak beti

mugikorrean

biltegiratzen dira profil

biltegiratzeko.

mugikorrean. Egunkari-fitxategiak
beti biltegiratzen dira profil

lokalean.

Branding\ProductURL\Help

<URL>

Zure produktuaren laguntzarako
URLa.
IBM Connections-en fitxategi
lokalak, hala nola egunkari-

fitxategiak eta diskoko cacheak,
Branding\DataFolders\Local

<folder>

gordetzeko kokalekua. Dagoen
fitxategi baten bide-izen osoan
ezarrita. Inguruneko aldagaiak,
hala nola %LOCAL_DIR%, erabil
daitezke bide-izenean.
IBM Connections-en datu

mugikorrak, hala nola
konfigurazio fitxategiak,
Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

gordetzeko kokalekua. Ezarri
badagoen karpeta baten bideizenari. Inguruneko aldagaik, hala
nola %LOCAL_DIR%, erabil
daitezke bide-izenean.
IBM Connections-en aldi
baterako fitxategiak gordetzeko
kokalekua. Ezarri badagoen

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

karpeta baten bide-izenari.
Inguruneko aldagaik, hala
nola %LOCAL_DIR%, erabil
daitezke bide-izenean.
Bisita-txarteletan gehienez

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

erakusten diren eguneratzeak.
Lehenetsia 100 da.
Komunitateen fitxan eta

MaxNumberOfActivities

#

eguneratzeen fitxan gehienez
erakusten diren eguneratze eta

komunitateak. Lehenetsia 100
da.
500 elementu baino gehiago

baldin badago Nire fitxategiak
edo Ainguratutako fitxategiak
ikuspegietan, lehenengo 500
elementuak erakutsiko dira eta
GetAllMaxLimit

#

esteka bat agertuko da alboko
barrako beheko partean mezu
honekin: Erakutsi x elementu.
Erregistro-gakoak x balioa
eezartzen du. Lehenetsia 5000
da.
Argitaratutako egoera-

PostTextMaxLength

#

eguneratzeetako eta iruzkinetako
gehienezko karaktere-kopurua.
Lehenetsia 1000 da.
Fitxategi bat edo fitxategi-iruzkin
bat desegoki gisa markatzeko

FlagTextMaxLength

#

arrazoiaren gehienezko
karaktere-kopurua. Lehenetsia
4000 da.
Laburpenaren testua aldatzeko
koadroaren gehienezko

ChangeCommentTextMaxLength

#

karaktere-kopurua, badagoen
fitxategi bati bertsio berri bat
gehitzean agertzen dena.
Lehenetsia 2049 da.

Egiazkoa Cloud-era
IBMConnections\DisableConnectCloud

konektatzeko aukera
desgaitzeko edo
Faltsua aukera

Erabili Cloud-era konektatzeko
aukera desgaitzeko. Erabili gune
lokalak bakarrik dagoenean.

gaitzeko.

Erabiltzaileen balioak behartzea:
Erabiltzaileen balioak behartzeko, eta plugineko Aukerak elkarrizketan desgaitzeko, gehitu
balio berri bat pluginaren edozein gakori:
Gakoaren izena

Balioaren izena

< edozein >

Behartu

Balio mota

Balioaren datuak

DWORD

1

Oharra: guneen hobespenetako lehenetsia Behartu=1 da. Guneen erregistro-gakoak
definitzen badituzu, erabiltzaileak ezin du Connections gunea ezabatu edo berriro
konfiguratu. Erabiltzaileari Connections gunea ezabatzen edo berriro konfiguratzen uzteko,
ezarri Behartu=0.

URLz hornitzeko:
Erabili URL-formatu hauetako bat Connections gunea hornitzeko:


http://<server>



https://<server>

Oharrak: Ez zehaztu apsx orriak edo kontsulta-parametroak.
Aholkua: Connections-en kokalekua plugina erabiliz zabal dezakezu, eskuin-klika egin eta
hautatu Kopiatu > helbidea URL zehatza lortzeko.
Adibidea: Connections gunea MyConnectionsSite izenarekin eta
https://greenhouse.lotus.com URLarekin definitzeko, ezarri ondoko gakoak:
Gakoaren izena

(Lehenetsia) Balioaren datuak

Guneak
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

Egiazkoa

Nola konbinatzen dira administratzailearen eta erabiltzailearen hobespenak?
Administratzailearen hobespenak, HKEY_LOCAL_MACHINE-en ezarriak, ez dute
lehentasunik erabiltzailearen hobespenen aurrean, baldin eta administratzaileak balio
behartuak definitzen ez baditu. Zehazki, erabiltzaileak hobespenak aldatuz gero, eta
administratzaileak geroago produktuaz hornitzen badu, erabiltzailearen hobespenak ez dira
ordezkatzen.
Administratzaileak HKEY_CURRENT_USER-en ezarritako hobespenek bai ordezten
dituzte erabiltzaileak ezarritako hobespenak. Administratzaileak balio behartuakdefinitzen
ez baditu, erabiltzaileak hobespenak gainidatz ditzake plugineko Aukerak elkarrizketa
erabiliz.

