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Instalar e configurar o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Instruções de Instalação
Estas instruções descrevem como instalar o IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook®, um aplicativo de barra lateral de e-mail do Outlook que fornece acesso fácil e
cheio de recursos a conteúdo do IBM Connections. É possível colaborar com arquivos,

compartilhar email usando o IBM Connections, visualizar o conteúdo das comunidades e
socializar-se com seus colegas com a comodidade de seu cliente de email.
Nota: para evitar vazamento de dados, os usuários do Connections Visitor (externos) não
podem efetuar login no servidor usando o IBM Connections Plug-in.

Para instalar oplug-in:
1. Faça download do pacote de configuração.
2. Execute o pacote de configuração e siga as instruções na tela.

Para reparar ou remover o plug-in:
É possível reparar ou remover o plug-in como qualquer outro programa do Windows. Siga
estas etapas:
1. Abra o Painel de Controle do Windows e selecione Programas e Recursos >
Desinstalar ou mudar um programa.
2. Selecione o IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook e clique em Desinstalar
ou Mudar.
3. Siga o processo de desinstalação / reparo.

Execute uma instalação silenciosa
Os administradores podem instalar silenciosamente o IBM® Connections Plug-in for
Microsoft™ Outlook™ a partir do prompt de comandos. As notificações do usuário são
desativadas durante a instalação silenciosa, exceto em casos de erro como notificação de
pré-requisitos com falha.

Procedimento
1. Faça download do IBM® Connections Plug-in.
2. Abra um prompt de comandos e navegue até o diretório onde o
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msifoi salvo.
3. Execute
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

As opções e os parâmetros serão listados nas seguintes tabelas:
Opção
/i

Descrição
Instala o plug-in

/x

Desinstala o plug-in

/qn

Instalação silenciosa

/norestart

Se a reinicializar for necessária, não reinicializar a máquina automaticamente.

Parâmetro
TARGETDIR

ALLUSERS

Descrição
Configura o diretório de instalação.
Quando configurado como nenhum ("") instala o plug-in apenas para o usuário
atual. Nenhum direito de administrador é necessário.

Exemplos
Executando a instalação como administrador para ‘Todos os usuários’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: ative o prompt de comandos com Executar como administrador.
Executando a desinstalação como administrador para ‘Todos os usuários’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: ative o prompt de comandos com Executar como administrador.

Executar uma instalação central
Os administradores podem instalar centralmente e remotamente o IBM Connections Plug-in
for Microsoft Outlook por meio do Active Directory e de outro software de gerenciamento de
área de trabalho. Consulte a seção Customizando a instalação para aprender sobre como
implementar o plug-in para um usuário ou um diretório específico. Para implementar um
conjunto de sites do Connections no plug-in, consulte Métricas de uso do cliente
O IBM Connections Plug-in posta métricas de uso para o servidor IBM Connections nestes
cenários:
•

Sempre que um usuário abre uma nova visualização (por exemplo, Meus Arquivos,
Arquivos da Comunidade).

•

Na primeira vez em que um usuário abre a janela propriedades.

Fornecer o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Antes de o plug-in poder ser distribuído automaticamente para computadores do cliente ou
usuários específicos, certifique-se que:
•

O computador do cliente está conectado ao domínio.

•

O Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior está instalado no computador cliente.

Para instalar o plug-in em um computador cliente remoto, siga essas etapas:
1. Crie um Objeto de Política de Grupo em suas propriedades de domínio usando o

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Active Directory no servidor, o qual será usado para instalar remotamente o plug-in.
Na guia Segurança das propriedades do objeto de política de grupo, selecione os
grupos para os quais você deseja instalar o plug-in.
Na árvore do console, abra suas propriedades de domínio e, a partir da guia Política
de Grupo, edite o Objeto de Política de Grupo que você criou acima.
Clique com o botão direito emConfiguração do Computador > Configurações de
Software > Instalação de Software e selecione Novo > Pacote.
Na caixa de diálogo Abrir, insira o caminho de UNC para o arquivo de instalação de
plug-in em uma pasta de rede compartilhada. Não use o botão Navegar para acessar
o local.
Na guia Implementação, configure Tipo de implementação para Designado,
configure Opções da interface com o usuário de instalação para Básico e clique
em OK.
Feche o snap-in Política de Grupo, clique em OK e encerre os Usuários do Active
Directory e snap-in Computadores.
Quando o computador do cliente iniciar, o pacote de software gerenciado será
instalado automaticamente.

Mais detalhes sobre como implementar o software usando o Active Directory estão
disponíveis no artigo de base de conhecimento da Microsoft Como usar a Política de Grupo
para instalar software remotamente no Windows Server 2003.
Notas:
•

Ao instalar, você deverá usar a opção de interface com o usuário Básica.

•

Para instalar o plug-in para usuários específicos em um computador, é preciso editar
o pacote MSI antes da instalação remota. Siga as instruções na seção Customizando
a Instalação.

Customizando a Instalação
Para customizar a instalação de plug-in para usar um diretório diferente, ou para que seja
implementado para usuários específicos:
1. Instale o Orca.
2. Abra o pacote IBM Connections Plug-in MSI com o Orca.
3. Configure a pasta de instalação no pacote do MSI em Tabelas > CustomAction >
Ações > DIRCA_TARGETDIR. Se você precisar implementar o plug-in para
usuários específicos, será necessário configurar a pasta de instalação para
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Isso muda a pasta de
instalação de "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook" para um local específico do usuário "C:\Users\AppData\Roaming\
IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"

4. Salve as mudanças no pacote MSI.
5. Siga as etapas descritas no artigo de base de conhecimento da Microsoft como usar
a Política de Grupo para instalar software remotamente no Windows Server 2003.

Métrica de uso do cliente
O IBM Connections Plug-in posta métricas de uso para o servidor IBM Connections nestes
cenários:
•

Sempre que um usuário abre uma nova visualização (por exemplo, Meus Arquivos,
Arquivos da Comunidade).

•

Na primeira vez em que um usuário abre a janela propriedades.

Provisionar o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Os administradores podem provisionar central e remotamente o IBM Connections Plug-in
for Microsoft Outlook.

O que pode ser provisionado centralmente?
1. Opções do Connections:
a. Site do Connections.

b. Colunas visíveis.
2. Opções avançadas: configurações de proxy, arrastar e soltar, e muito mais.
Um administrador pode:
1. Configurar valores de inicialização padrão, que podem ser mudados posteriormente
pelo usuário.
2. Forçar valores para o usuário, que os desativa no plug-in, evitando que ele os mude.

Como a provisão é feita?
O fornecimento é feito incluindo chaves na árvore de registro de plug-in. Existem 2
métodos para fazer isso:
1. Atualizando centralmente as chaves de registro. O Windows fornece alguns métodos
para isso. Leia Distribuindo mudança de registro para aprender sobre isso.
2. Incluindo as chaves em um arquivo de conversão de MSI (por exemplo, usando o Orca)
e empacotando-o com a instalação. Leia Executar uma instalação central para aprender
sobre isso.

Para configurar valores padrão:
Chave raiz do IBM Connections Plug-in:

A chave raiz na qual o administrador deve incluir as chaves de plug-in é:
1. Para provisionar o produto somente para o usuário
atual: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Para fornecer o produto para todos os usuários na máquina, o local exato é diferente
para cada sistema operacional, conforme mostrado na seguinte tabela:
Sistema operacional
32 bits
64 bits executando

Chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

Office de 32 bits
64 bits executando
Office de 64-bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Chaves de registro do IBM Connections Plug-in
A tabela a seguir lista as chaves de registro opcionais que podem ser incluídas para
configurar valores padrão para os usuários.
Nome da Chave

(Padrão) Dados de Valor Descrição

Opções de conexões:

A chave sob este nó é o site

Sites

fornecido.

URL da raiz do site.Esse valor
é obrigatório.
<site title> é qualquer chave
que deseja usar como o título
Sites\<site title>

<URL>

de servidor.
<URL> é a URL para o servidor
Connections. Consulte as
instruções para fornecimento de
URLs.
Configura o tipo de servidor

Sites\<título do site>\ServerType

IBMConnections

para IBM Connections. Esse
valor é obrigatório.
Controla a autenticação no site.

Sites\<título do site>\IntegratedSecurity

True para usar as

Se não definido, o usuário será

credenciais do Windows

solicitado a fornecer as

do usuário.

credenciais na primeira vez em
que abrir o site no plug-in.

True para salvar a senha
do Connections, ou
SavePassword

Controla o salvamento da senha
False para solicitar a

para o site do IBM Connections.

senha do usuário a cada
ativação do plug-in.

Nome da Chave

(Padrão) Dados de Valor Descrição

Desativando recursos:
True para ocultar todos os
recursos das
IBMConnections\HideCommunities

Comunidades ou
False (padrão) para não

Controla mostrar/ocultar
recursos das Comunidades.

ocultar.
True para ocultar todos os
recursos das Atividades
IBMConnections\HideActivities

ou
False (padrão) para não

Controla mostrar/ocultar
recursos das Atividades.

ocultar.
True para ocultar todos os
IBMConnections\HideWikis

recursos das Wikis ou

Controla mostrar/ocultar

False (padrão) para não

recursos das Wikis.

ocultar.

IBMConnections\HideActivitiesUpdates

True para ocultar

Controla mostrar/ocultar

atualizações de atividades

atualizações de atividades. Usa

ou

como padrão o valor na chave

False para não ocultar.

HideActivities.

True para ocultar
IBMConnections\HideBlogsUpdates

atualizações de blogs ou

Controla mostrar/ocultar

False (padrão) para não

atualizações de blogs.

ocultar.

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

True para ocultar

Controla mostrar/ocultar

atualizações de favoritos

atualizações de favoritos.

ou
False (padrão) para não
ocultar.
True para ocultar
IBMConnections\HideForumsUpdates

atualizações de fóruns ou

Controla mostrar/ocultar

False (padrão) para não

atualizações de fóruns.

ocultar.

True para ocultar
IBMConnections\HideWikisUpdates

atualizações de Wikis ou
False para não ocultar.

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

Controla mostrar/ocultar
atualizações de Wikis. Usa
como padrão o valor na chave
HideWikis.

True para ocultar

Controla mostrar/ocultar

atualizações de

atualizações de comunidades.

comunidades ou

Usa como padrão o valor na

False para não ocultar.

chave HideCommunities.

Opções Avançadas:
True para arrastar
DragFilesInsteadOfLinks

arquivos físicos, ou
False para arrastar links
para o arquivo.

Controla o arrasto dos arquivos
da barra lateral do plug-in para
o Outlook.

Controla a movimentação/cópia
de mensagens de e-mail no
Connections. Se configurado

MoveEmailOnDrag

True para mover e-mails

como True, as mensagens de e-

para o Connections, ou

mail serão excluídas da pasta

False para copiar.

de e-mail após serem
transferidas por upload para o
Connections usando arrastar e
soltar.

OpenFilesInBrowser

True para abrir arquivos

Configura o que fazer ao clicar

no navegador,

duas vezes ou abrir um arquivo.

False para fazer download

Quando configurado como True

e abrir arquivos com o

ou como a extensão do arquivo,

aplicativo local associado

um menu de comando Open in

(padrão) ou

App é incluído no arquivo.

ext1,ext2,… para abrir
arquivos com essas
extensões no navegador.
Exemplo: .docx,.xlsx
True para criar um link
que se abre no
navegador,
False para criar um link
que se abre no aplicativo
local associado (padrão)
CopyBrowserLink

ou
ext1,ext2,… para criar um
link que se abre no
navegador para arquivos
das extensões
especificadas. Exemplo:

Configura como criar o link do
arquivo ao arrastar e soltar um
arquivo da barra lateral em um
e-mail, usar Copiar > Link ou
Copiar > Endereço. Quando
configurado para True ou para a
extensão do arquivo, um menu
de comando Copiar >
Endereço do aplicativo será
incluído no arquivo.

.docx,.xlsx.
Nº de minutos entre a
busca das atualizações de
atividades a partir do
ActivitiesInterval

servidor Connections, ou
0 para parar as

Configura com que frequência
visualização Atualizações
atualiza ou para atualizações
automáticas.

atualizações automáticas.
0 para carregar o plug-in
no último estado,
SidebarInitialState

1 para carregar o plug-in
minimizado, ou
2 para carregar o plug-in
minimizado e abrir a barra

Controla o estado padrão que o
plug-in carregará quando o
Outlook for iniciado.

lateral quando ele estiver
totalmente carregado.
Controla se deseja armazenar o
banco de dados do plug-in no
True para armazenar o
banco de dados do plug-in
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

no perfil local, ou
False para armazenar o
banco de dados no perfil
móvel.

perfil móvel ou no perfil local. O
banco de dados do plug-in inclui
os contatos, as atividades
recentes e colegas sugeridos.
As opções de configuração são
sempre armazenadas no perfil
móvel. Os arquivos de log são
sempre armazenados no perfil
local.
Configura os protocolos SSL
suportados para conectar aos
sites seguros do Connections. É
possível definir vários valores,
delimitados por vírgula. Se não
configurado, o plug-in usa o
protocolo padrão de tempo de
execução do .NET.
Notas:

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

•

TLSv1.2.

Para ativar o TLSv1.2,
o .NET Framework
versão 4.5 ou mais
recente deve ser
instalado e a chave
PreferredCLRVersion
deve ser configurada
para v4.0 ou mais
recente.

•

Os protocolos SSL
definidos nessa chave

devem ser suportados
pelo tempo de
execução do .NET e
pelo S.O.
•

Protocolos não
suportados não serão
usados para
estabelecer uma
conexão com
servidores Connections.

Configura a versão do CLR que
o IBM Connections Plug-in
carregará e usará. Se não
PreferredCLRVersion

v#.# (de v2.0 para v4.x).

configurada, o plug-in carregará
a versão de tempo de execução
mais baixa do .NET que está
instalada.
Número máximo de

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

atualizações mostradas em
cartões de visita completos. O
padrão é 100.
Número máximo de
atualizações e comunidades

MaxNumberOfActivities

#

mostradas na guia Atualizações
e na guia Comunidade. O
padrão é 100.
Se houver mais de 500 itens
nas visualizações Meus

GetAllMaxLimit

#

Arquivos ou Arquivos
Fixados, os primeiros 500 itens
serão mostrados e um link
aparecerá na parte inferior da

barra lateral dizendo Mostrar x
itens. Esta chave de registro
configura o valor de x. O padrão
é 5000.
Número máximo de caracteres
PostTextMaxLength

#

nas atualizações de status e
nos comentários postados. O
padrão é 1000.
Número máximo de caracteres
no motivo de sinalizar um

FlagTextMaxLength

#

arquivo ou um comentário de
arquivo como inapropriado. O
padrão é 4000.
Número máximo de caracteres
na caixa de texto Resumo de

ChangeCommentTextMaxLength

#

Mudanças, que aparece ao
incluir uma nova versão em um
arquivo existente. O padrão é
2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

True para desativar a

Use para desativar a opção de

opção para se conectar à

conectar-se ao Cloud. Usar

Nuvem ou

apenas quando houver sites

False para ativá-la.

locais.

True para compartilhar
IBMConnections\ShareLinksOnSend

links ao enviar e-mails ou
False (padrão) para não
compartilhar.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

Use para desativar o recurso de
compartilhar links de arquivos
automaticamente com
destinatários de e-mails que
forem usuários do Connections.

True para permitir avisos

Controla avisos de emissão,

ou

como O destinatário de e-mail

False (padrão) para

não é um usuário do

desativar avisos e, em vez

Connections, ao compartilhar

FailInvalidCerts

disso, mostrar notificações

links do arquivo com

na bandeja do sistema.

destinatários de e-mail.

True para falhar quando o

Configura o que fazer quando o

site não tiver um

usuário se conecta a um

certificado válido ou

servidor IBM Connections que

False (padrão) para avisar

tem um certificado inválido,

sobre certificado inválido.

expirado ou ausente.

<URL>

URL para sua ajuda do produto.

Definição de marca
Branding\ProductURL\Help

Local para salvar os arquivos
locais do IBM Connections,
como arquivos de log e caches
de disco. Configure para o
Branding\DataFolders\Local

<folder>

caminho completo de uma
pasta existente. As variáveis de
ambiente,
como %LOCAL_DIR%, podem
ser usadas no caminho.
Local para salvar os dados
móveis do IBM Connections,
como arquivos de configuração.
Configure para o caminho

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

completo de uma pasta
existente. As variáveis de
ambiente,
como %LOCAL_DIR%, podem
ser usadas no caminho.
Local para salvar os arquivos
temporários do IBM

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

Connections. Configure para o
caminho completo de uma
pasta existente. As variáveis de

ambiente,
como %LOCAL_DIR%, podem
ser usadas no caminho.

Configurando terminais do IBM
Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

<terminal de arquivos>
(padrão: arquivos)

<terminal de arquivos>
(padrão: procura)

<terminal de arquivos>
(padrão: comunidades)

<terminal de arquivos>
(padrão: perfis)

<terminal de arquivos>
(padrão: atividades)

<terminal de arquivos>
(padrão: wikis)

<terminal de arquivos>
(padrão: blogs)

<terminal de arquivos>
(padrão: fóruns)

Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
arquivos customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
procura customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
comunidades customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
perfis customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
atividades customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
wikis customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
blogs customizado.
Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
fóruns customizado.

IBMConnections\EndpointHomePage

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<terminal de arquivos>
(padrão: página inicial)

Configure o plug-in para emitir
solicitações para um terminal de
página inicial customizado.

<terminal de arquivos>

Configure o plug-in para emitir

(padrão:

solicitações para um terminal

connections/opensocial)

social aberto customizado.

Para forçar valores para os usuários:
Para forçar um valor para os usuários, e desativá-lo no diálogo Opções do plug-in, inclua
um novo valor em qualquer uma das chaves de plug-in listadas acima:
Nome da Chave

Nome do Valor

< qualquer >

Forçar

Tipo de Valor
DWORD

Dados do Valor
1

Nota: o padrão para configurar Sites é Force=1. Se você definir as chaves de registro dos
Sites, o usuário não poderá remover ou reconfigurar o site do Connections. Para permitir
que o usuário remova ou reconfigure o site do Connections, configure Forçar=0.

Para provisionar URLs:
Use um destes formatos de URL para fornecer o site do Connections:
•

http://<server>

•

https://<server>

Notas: Não especifique páginas aspx ou parâmetros de consulta.
Dica: é possível abrir o local do Connections usando o plug-in, clicar com o botão direito
nele e selecionar Copiar > Endereço para obter a URL exata.
Exemplo: Para definir o site do Connections com o Título MyConnectionsSite e a URL
https://greenhouse.lotus.com, configure estas chaves:

Nome da Chave

(Padrão) Dados de Valor

Sites
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Como as preferências do administrador e do usuário são combinadas?
Preferências do administrador, configure em HKEY_LOCAL_MACHINE, não dê prioridade
sobre as preferências do usuário, a menos que o administrador defina valores forçados.
Especificamente, se o usuário mudou suas preferências e o administrador provisionou o
produto posteriormente, as preferências do usuário não serão substituídas.
As preferências do administrador configuradas em HKEY_CURRENT_USER, substituem
as preferências configuradas pelo usuário. A menos que o administrador definiu valores
forçados, o usuário pode sobrescrever as preferências usando o diálogo Opções do plugin.

