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Хабарламалар
Бұл ақпарат АҚШ-та ұсынылатын өнімдер мен қызметтер үшін жасалған IBM
бағдарламасы осы құжатта айтылған өнімдерді, қызметтерді немесе мүмкіндіктерді басқа
мемлекеттерде ұсынбауы мүмкін. Ағымда аумағыңызда қолжетімді болатын өнімдер мен
қызметтер туралы мәлімет үшін жергілікті IBM өкіліне хабарласыңыз. IBM өніміне,
бағдарламасына немесе қызметтеріне кез келген сілтеме күйіне көрсетілмейді немесе тек
қана IBM өнімі, бағдарламасы немесе қызметі қолданылатынын көрсетпейді. Кез келген
IBM интеллектуалды сипат құқығын бұзатын кез келген функционалды балама өнім,
бағдарлама немесе қызмет орнына қолдануы мүмкін. Алайда, IBM компаниясына
жатпайтын кез келген өнім, бағдарлама немесе қызмет жұмысын бағалау мен тексеру
пайдаланушының жауапкершілігінде.
IBM бағдарламасы осы құжатта сипатталатын патенттерді немесе күтетін патент
бағдарламаларын қамтитын тақырып себебін қамтиды. Бұл құжатты ұсыну осы
патенттерге ешқандай лизенция бермейді. Сіз лицензия алуға тапсырыстарды келесі
мекен-жайға жазу арқылы жібере аласыз:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Екі байтты (DBCS) мәліметті ұсынатын лицензия ұсыныстары үшін, еліңіздегі IBM
Intellectual Property Department бөліміне хабарласыңыз немесе ұсыныстарды келеідей
жазып жіберіңіз:
Зияткерлік Меншікті Лицензиялау
Заңды және Зияткерлік Меншік құқығы
IBM Жапония, шектеулі.
19-21, Нихонбаши-Хакозакико, Чуо-ку
Токио 103-8510, Жапония
Келесі параграф Ұлыбритания немесе кез келген басқа мемлекетте осындай
мазмұнмен толтырулар жергілікті заңға сәйкес келмейтін жерлерде
қолданылмайды.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС КОМПЬЮТЕРЛЕРДІҢ КОРПОРАЦИЯСЫ ОСЫ “AS IS”
ЖАРИЯЛАНУЫН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛСІЗ ҰСЫНАДЫ, НЕ БОЛМАСА ҚОСА ОТЫРА
ЖЫЛДАМДАТЫП НЕМЕСЕ ҰСЫНАДЫ БІРАҚ КЕЛЕСІГЕ ШЕКТЕЛМЕЙДІ,

БҰЗУШЫЛЫҚ ЕМЕС, САТУ МҮМКІНДІГІ НЕМЕСЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА
СӘЙКЕСТІК ҰСЫНЫЛАТЫН КЕПІЛДЕР.
Кейбір штаттар белгілі бір операциялардағы жедел немесе ұйғарынды кепілдіктерді
қабылдамауды рұқсат етпейді, сондықтан бұл мәлімдеме сізге қатысты емес болуы
мүмкін.
Бұл ақпаратта техникалық қателіктер немесе баспалық жаңылыстар болуы мүмкін.
Ақпаратқа өзгерістер мерзімді енгізіліп отырады; бұл өзгерістер жарияланымның жаңа
басылымдарында кірістіріледі. IBM бағдарламасы осы бағдарламада сипатталған
жақсартуларды және/немесе өзгертулерді өнімде(дерде) және/немесе бағдарламада(ларда)
кез келген уақытта еш ескертуіз жасай алады.
Бұл ақпараттағы IBM-ге жатпайтын веб-тораптарға жасалған кез келген сілтемелер тек
оңтайлылық үшін қамтамасыз етілген және олар сол веб-тораптарды құптау ретінде
қызмет етпейді. Сол желі тораптарындағы материалдар осы IBM өніміне арналған
материалдың бөлігі емес және сол желі тораптарының қолданысы сіздің тәуекелдігіңізде
емес. IBM бағдарламасы сізге кез келген міндетті алмайтынына сенетін кез келген жолда
қолданылатын мәліметтің кез келгенін таратады немесе қолданады. Іске қосу мақсатына
арналған осы туралы мәліметті қамтуды қалайтын осы бағдарламаның лицензиясы: (i)
тәуелсіз жасалған бағдарламалар мен басқа бағдарламалардың (осы біреуін қоса отыра)
арасындағы мәліметтің өзара алмасуы және (ii) өзара алмасқан мәліметтің ортақ қолдануы
Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модуліне
қош келдіңіз.
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Microsoft Outlook үшін IBM Connections қосылатын модулін
орнатыңыз және теңшеңіз
Орнату туралы нұсқаулар
Бұл нұсқаулар Microsoft Outlook® бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының
қосылатын модулін , IBM қосылымдар клиентіне жеңіл, әрі толық мүмкіндігі бар

қатынасқа ие Outlook электронды пошта бүйірлік тақтасы орнату жолын сипаттайды.
Файлдарда бірігіп жұмыс жасай аласыз, IBM қосылымдарын қолдана отыра
электрондық поштаны ортақ қолдана аласыз, қауымдастықтың мазмұнын көре аласыз
және электрондық пошта клиентінің конвенциясынан әріптестеріңізбен
әлеуметтендіре аласыз.
Жазба: Дерек жоғалуынан сақтап қалу, Қосылымдар (сыртқы) кіруші пайдаланушылар
серверге тіркелу usingIBM қосылымдар қосылатын модулі.

Орнату үшін қосылатын модуль:
1. Жүктеу орнату жиынтығын.
2. Орнату жиынтығын іске қосыңыз және бейнебеттегі нұсқауларды бақылаңыз.

Бұл қосылым модулін түзету не жою:
Қосылым модулін кез келген өзге Windows бағдарламасы сияқты түзете не жоя
аласыз. Осы қадамдарды орындаңыз:
1. Windows’ Басқару тақтасы ашыңыз және Бағдарламалар мен Мүмкіндіктер >
Бағдарламаны жою немесе өзгерту таңдаңыз.
2. IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook таңдаңыз және Жою немесе
Өзгерту басыңыз.
3. Жою / түзету процессін орындаңыз.

Үнсіз орнатымды орындау
Әкімшілер IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ үшін қосылым модулін
пәрмен жолағынан үнсіз орната алады. Пайдаланушы ескертпелері үнсіз орнатым
кезінде ажыратылады, тек қателік жағдайларында ескертпе не қате идентификаторы
ескермейді.

Іс рәсімі
1. IBM® қосылымдар қосылатын модулін жүктеңіз.
2. Пәрмен жолағын ашыңыз және IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
сақталынған каталогқа шарлап өтіңіз..
3. Бұл
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

Келесі кестелерде тізімделген опциялар таңдаңыз:

Опция

Сипаттама

/i

Қосылатын модулді орнату

/x

Қосылатын модульді жою

/qn

Үнсіз орнатым

/norestart

Параметр
TARGETDIR

ALLUSERS

Егер де қайта жүктеу қажет болса, машинаны автоматты түрде қайта
жүктемеңіз.

Сипаттама
Орнатым каталогын таңдаңыз.
Ешбір орнатылған кезде ("") тек ағымдағы пайдаланушы үшін қосылым
модулін орнатады. Әкімші рұқсатнамалары қажет емес.

Мысалдар
‘Барлық пайдаланушылар’ үшін әкімші ретінде орнатымды іске қосуда
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

: Пәрмен жолағын Әкімші ретінде іске қосумен бастау ескеріңіз.
‘Барлық пайдаланушылар’ үшін әкімші ретінде жоюды іске қосуда
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

: Пәрмен жолағын Әкімші ретінде іске қосумен бастау ескеріңіз.

Орталық орнатымды орындау
Әкімшілер орталықтан және қашықтан IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
бағдарламасын, Active Directory арқылы, және өзге бейнебет басқару бағдарламалық
жасақтамадан орната алады. Теңшеуде және орнатым бөлімін арнайы пайдаланушы
немесе арнайы каталогқа қосылатын модульді орналастыруды үйрену үшін қараңыз.
Қосылымдар тораптары жиынын қосылатын модуль ішінде орнату үшін, қараңыз
Клиентті қолдану шамалары
IBM Connections Plug-in хабарлары пайдаланатын метрикалар IBM Connections
серверіне бұл сценарийлер ішінде:



Әр уақыт пайдаланушы жаңа көрініс ашқан кезде (мысалы, Менің файлдарым,
қоғамдастық файдары).



Пайдаланушы алғаш рет сипаттар терезесін ашқан кезі. .

Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модулін дайындау.

Қосылым модулі автоматты түрде клиент компьютерлер не ерекше
пайдаланушыларға таратудан бұрын, келесіге көзіңізді жеткізіңіз:


Клиент компьютер доменге қосулы.



Microsoft .NET Framework 2.0 не одан кейінгі нұсқасы клиентке орнатылған.

Қашықтан клиент компьютер қосылатын модульді орнату үшін, бұл қадамдарды
бақылаңыз:
1. Домен сипаттары ішінде Топтық саясат нысаны Active Directory серверде
қолдану арқылы, қосылатын модульді қашықтан орнату үшін қолданылады.
Қауіпсіздік қойындысында Топ саясат нысандарының сипаттары ішінде,
қосылатын модульді орнатуды қалайтын топтарды таңдаңыз.
2. Консоль тармағында, домен сипаттарын ашыңыз, және Топ
саясаты қойындысынан, жоғарыда жасалған Топ саясаты нысанын өңдеңіз.
3. Computer Configuration > Software Settings > Software Installation оң жақ
түймешікті басыңыз және New > Package таңдаңыз.
4. Ашу тілқатысу терезесінде, UNC жолын қосылатын модуль орнатым файлына
ортақ желі қалтасында енгізіңіз. Орынға қатынас орнату үшін Шолу батырмасын
қолданбаңыз.
5. Deployment қойындысынан, Deployment type түрін Assigned ішіне орнатыңыз,
set Installation user interface options опцияларын Basic ішіне орнатыңыз
және OK басыңыз.
6. Топ саясаты енгізуді жабу үшін, OK басыңыз, және содан кейін Белсенді каталог
пайдаланушылар және компьютерлер енгізуден шығыңыз.
7. Клиент компьютері іске қосылған кезде, басқарылатын жасақтама жиынтығы
автоматты түрде орнатылады.
Microsoft білімі ішінде қолжетімді Белсенді каталог қолданатын бағдарламалық
жасақтама қалай орналастыру толық мәліметтері Windows Server 2003 ішінде
бағдарламалық жасақтаманы қашықтан орнату саясаты бастапқы мәтіні.

Ескерімдер:


Орнату кезінде, Basic пайдаланушы интерфейс опциясын қолдануыңыз тиіс.



Компьютеріңізде ерекше пайдаланушылар қоятын модульді орнату үшін, MSI
жиынтығын қашықтан орнатымнан бұрын өңдеуіңіз қажет. Орнатым бөлімін
теңшеу нұсқауларымен орындаңыз.

Орнатымды теңшеу
Түрлі каталог, немесе арнайы пайдаланушылар үшін орналастыруды қосылатын
модулін теңшеу үшін:
1. Орнату Orca.
2. IBM Connections Plug-in MSI бума Orca бағдарламасымен ашыңыз.
3. MSI бумасындағы орнату қалтасын Кестелер> CustomAction > Әрекеттер >
DIRCA_TARGETDIR орнатыңыз. Егер де орналастыруды қаласаңыз the
қосылым модулі ерекше пайдаланушылар үшін орнатым қалтасы
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Бұл орнату қалтасын
"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook" орналасуынан "C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in
for Microsoft Outlook \" арнайы пайдаланушы орналасуына өзгертеді

4. MSI жиынтығына өзгерістерді сақтаңыз.
5. Microsoft білім бастапқы мақаласы ішінде сипатталған қадамдарды басқару
арқылы Windows Server 2003 ішінде бағдарламалық жасақтаманы қашықтан
орнату саясаты бастапқы мәтіні.

Клиентті қолдану шамалары
IBM Connections Plug-in хабарлары пайдаланатын метрикалар IBM Connections
серверіне бұл сценарийлер ішінде:


Әр уақыт пайдаланушы жаңа көрініс ашқан кезде (мысалы, Менің файлдарым,
қоғамдастық файдары).



Пайдаланушы алғаш рет сипаттар терезесін ашқан кезі. .

Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының
қосылатын модулін дайындау
Әкімшілер орталықтан және қашықтан Microsoft Outlook IBM қосылымдарының
қосылатын модулін дайындайды

Бұлардың қайсысы орталықтан теңшелінеді?
1. Қосылымдар опциялары:
a. Қосылымдар торабы.
b. Көрінетін бағандар.
2. Қосымша опциялар: прокси параметрлері, апарып салу және өзге.
Әкімші өз кезегінде:
1. Әдепкі бастапқы мәндерді орнату, кейін пайдаланушы өзгерте алады.
2. Пайдаланушы үшін мәндерді күштеу, бұл қосылатын модуль ішінде бұларды
ажыратады, пайдаланушыны бұларды өзгертуден сақтайды.

Дайындалу қалай орындалады?
Дайындалу қосылатын модуль тіркеу тармағына кілттер қосу арқылы жасалды. Бұл
жолдың 2 әдісі бар:
1. Орталықтан жаңартылатын тіркеу кілттері көмегімен жасалатын. Windows жүйесі
бірнеше әдіс ұсынады. Қалай жасалуын Тіркеу өзгерістерін тарату ішінен оқып
біліңіз.
2. Кілттерді MSI түрлендіру файлына қосу арқылы (данасы ішін, Orca) және
орнатыммен байланыстырады. Қалай жасалуын Орталық орнатымды орындау
ішінен оқып біліңіз.

Бұл әдепкі мәндерді орнату үшін:
IBM қосылымдары қосылатын модулі тармақ кілті:

Әкімші қосылатын модуль кілттерін қосатын тармақ кілті:
1. Тек ағымдағы пайдаланушы үшін өнімді дайындау
үшін: HKEY_CURRENT_USER\Software\MainsoftPrefs\.
2. Механизмдегі барлық пайдаланушылар үшін өнімді дайындауға, әр оперативтік
жұйе үшін нақты орналасуы түрлі келеді, бұл келесі кестеде көрсетілген:
Операциялық жүйе
32-битті

Кілт
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64-биттті іске қосушы
32-битті Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

бағларламасы
64-битті іске өосушы
64-битті Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

бағдарламасы

IBM қосылымдар қосылатын модульдерді тіркеу кілттері
Келесі кесте тізімдері таңдамалы тіркеу кілттері әдепкі мәндерді орнату
пайдаланушыларға қосылуы мүмкін.
Кілт атауы

(Әдепкі) мән дерегі

Сипаттама

Қосылымдар опциялары:

Бұл тйіндегі кілт - дайындалған

Тораптар

торап.

Торап тармағы URLмекенжайы.Бұл мән міндетті.
<site title> сервер тақырыбы
ретінде пайдалануды қалайтын кез
Sites\<site title>

<URL>

келген кілтi.
<URL> - Қосылымдар сервері үшін
URL-мекенжайы.
Бағыттаржасалатын URLмекенжайларыкөріңіз..
IBM Connections бағдарламасын

Sites\<site title>\ServerType

IBMConnections

сервер түрін орнатыңыз. Бұл мән
міндетті.

Sites\<site title>\IntegratedSecurity

True мәнін

Торапқа қарсы түпнұсқамалық

пайдаланушы

растаманы бақылайды. Егер

Windows тіркелгі

анықталмаған бола, пайдаланушы

деректерді

алғашқы қосылатын модульге бұл

қосылмады.

торапты щақырады.

True мәні
Қосылымдар құпия
сөзін сақтау үшін,
немесе
SavePassword
False қосылатын

IBM қосылымдар торабына кілт
сөзді сақтауды бақылайды.

модуль ір қосылу
құпия сөзін
шақырады.

Кілт атауы

(Әдепкі) мән дерегі

Сипаттама

Мүмкіндіктерді ажырату:
Шын барлық
қауымдастық
IBMConnections\Қауымдастықтарды

мүмкіндіктерін жасыру

Қоғамдастық мүмкіндіктерін

жасыру

үшін немесе

көрсетуін/жасыруын басқарады.

Жалған (әдепкі)
жасырмау үшін.
Шын барлық
әрекеттер
IBMConnections\Әрекеттерді жасыру

мүмкіндіктерін жасыру

Әрекеттер функцияларын

үшін немесе

көрсетуін/жасыруын басқарады.

Жалған (әдепкі)
жасыру үшін емес.
Шын барлық Викилер
IBMConnections\Викилерді жасыру

мүмкіндіктерін жасыру

Викилер мүмкіндіктерін

үшін немесе

көрсететін/жасыратын басқару

Жалған (әдепкі)

элементтері.

жасыру үшін емес.

Шын белсенділік
IBMConnections\Әрекеттердің
жаңартуларын жасыру

жаңартуларын
жасыру үшін немесе
Жалған жасыру үшін
емес.

Әрекет жаңартуларын
көрсетуін/жасыруын басқарады.
Әрекеттерді жасыру пернесіндегі
мәнге әдепкі мәндерді қайтарады.

Шын блог
IBMConnections\Блогтар жаңартуларын
жасыру

жаңартуларын
жасыру үшін немесе
Жалған (әдепкі)

Блог жаңартуларын
көрсетуін/жасыруын басқарады.

жасырмау үшін.
Шын бетбелгі
IBMConnections\Бетбелгілер
жаңартуларын жасыру

жаңартуларын
жасыру үшін немесе
Жалған (әдепкі)

Бетбелгі жаңартуларын
көрсету/жасыруды басқарды.

жасырмау үшін.
Шын Форум
IBMConnections\Форумдар
жаңартуларын жасыру

жаңартуларын
жасыру үшін немесе
Жалған (әдепкі)

Форумдар жаңартуларын
көрсету/жасыруды басқарды.

жасырмау үшін.
Шын викилер
IBMConnections\Викилер
жаңартуларын жасыру

жаңартуларын
жасыру үшін немесе
Жалған жасыру үшін
емес.

IBMConnections\Қауымдастық
жаңартуларын жасыру

Қосымша опциялар:

Викилер жаңартуларын
көрсету/жасыруды басқарды.
Викилерди жасыру пернесінің
мәніне әдепкі мәндерді қайтарады.

Шын қауымдастық

Қауымдастық жаңартуларын

жаңартуларын

көрсету/жасыруды басқарды.

жасыру үшін немесе

Қауымдастықтарды жасыру

Жалған жасыру үшін

пернесіндегі мәнге әдепкі мәндерді

емес.

қайтарады.

True физикалық
файлдарды апарып
DragFilesInsteadOfLinks

салу үшін, немесе
False файлға
сілтемелерді

Қосылатын модуль бүйірлік
тақтасынан Outlook ішіне
файлдарды бақылайды.

апарады.
Электрондық пошта
True электрондық
поштадан
MoveEmailOnDrag

Қосылымдарға,
немесе көшіруге
False қаже етеді.

хабарламаларын жылжыту/көшіру
бақылайды. Шын мәніне
орнатылған болса, электронды
пошта хабарламалары
электрондық пошта қалтасынан
Қосылымдарға апарып тастаудан
кейін жойылады.

Шын файлдарды
браузерде ашу үшін
немесе

OpenFilesInBrowser

Жалған файлдарды

Файлды ашатын немесе екі рет

тиісті жергілікті

басатын кезде не істейтініңізді

бағдарламамен

орнатады. True немесе файл

(әдепкі) жүктеу

кеңейтімін орнататын кезде,

немесе ашу үшін

Бағдарламада ашу пәрмен мәзірі

ext1,ext2,… осы

файлға қосылады.

кеңейтім файлдарын
шолғышта ашу үшін.
Мысалы: .docx,.xlsx

CopyBrowserLink

Шын браузерде

Файлды бүйірлік тақтадан

ашылатын сілтеме

электрондық пошта хабарына

жасау үшін немесе

сүйреп апарғанда немесе

Жалған тиісті

тастағанда, файл сілтемесін жасау

жергілікті

әдісін белгілейді немесе Көшіру >

бағдарламада

Сілтеме немесе Көшіру >

ашылатын сілтемені

Мекенжай қолдану арқылы. Шын

жасау үшін(әдепкі)

мәніне орнатылса немесе файлды

немесе

кеңейту үшін, Көшіру >

ext1,ext2,…

Бағдарлама мекенжайы пәрмен

көрсетілген

мәзірі файлға қосылады.

кеңейтімдердің
файлдары үшін
шолғышта ашылатын
сілтемені жасау үшін.
Мысалы: .docx,.xlsx.
# бағдарламасы
Қосылыдмар
серверінен
ActivitiesInterval

жаңартулар арасында
жееді, немесе

Жаңартулар жаңартуларды көру
аралығын анықтайды, немесе
автоматты жаңартуды тоқтатады.

0 автоматты түрде
тоқтатады.
0 соңғы күйдегі
қосылатын модульді
жұктеу үшін, немесе
1 қосылатын модульді
SidebarInitialState

кішірейтілген, немесе
2 қосылатын модульді
кішірейтіогне және

Қосылатын модуль жүктелуі әдепкі
күйі, ал Outlook бастапқы күйін
бақылайды.

бүйірлік жолақты
жүктелген соң бір
ашу.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True мәні қосылатын

Қосылатын модуль дерекқорын

модуль дерекқорын

роуминг профилі немесе жеке

жеке профиль ішінде

профильде сақталуын бақылайды.

сақтауға арналған,

Қосылатын модуль дерекқоры

немесе

контактілер, соңғы әрекеттер, және

False мәні

ұсынылған коллегалар. Теңшелім

дерекқорды роуминг

опциялары әрдайым роумингті

профилінде сақтайды.

профайлды сақталады. Тіркеу
файлдары әрдайым жеке
профильде сақталады.
Қолдау көрсетілген SSL
хаттамаларын қорғалған
Connections тораптарын қосу үшін
орнатады. Үтірмен бөлінген
бірнеше мәндерді анықтай аласыз.
Орнатылмайтын болса, қосылатын
модул .NET іске қосылу уақытының
әдепкі хаттамасын пайдаланады.
Ескертпелер:


Орнатылуы керек
TLSv1.2, .NET Framework

SupportedSSLProtocols

4.5 нұсқасын немесе кейінгі

SSLv3, TLSv1,

нұсқасын іске қосу үшін

TLSv1.1, TLSv1.2.

PreferredCLRVersion
пернесі v4.0 немесе кейінгі
нұсқасына орнатылу керек.


SSL хаттамалары .NET іске
қосылатын уақытты немесе
OS жүйесімен қолдау
көрсетілу керек.



Қолдау көрсетілмеген
хаттамалар Connections
серверлерімен қосылымды
құру үшін
пайдаланылмайды.

PreferredCLRVersion

v#.# (v2.0

IBM Connections Plug-in жүктейтін

нұсқасынан v4.x

және пайдаланатын CLR нұсқасын

нұсқасына).

орнатады. Орнатылмаған болса,

қосылатын модуль ең төменгісін
орнатады .NET жұмыс уақытының
нұсқасын жүктейді.
Толық бизнес карталардағы
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

жаңарту шекті саны көрсетіледі.
Әдепкі мәні - 100.
Жаңарту және қауымдастық

MaxNumberOfActivities

#

қойындысында жаңартулар және
қауымдастықтар шекті саны
көрсетілген. Әдепкі мәні - 100.
Егер де 500 элементтен артық
сақталатын болса, My Files
немесе Pinned Files ішінде, 500

GetAllMaxLimit

#

элемент бүйірлік болатын бүйірлік
жолақ астын көрсе, x
элементтерін көрсетуайтады. Бұл
тіркеу кілтте x мәнін орнатады.
Әдепкі мәні - 5000.
Жарияланған жаңартулар және

PostTextMaxLength

#

аңғартпалар шекті саны. Әдепкі
мәні - 1000.
Жалауша қою себебі таңбалар

FlagTextMaxLength

#

шекті саны не файл аңғартпасы
сәйкес келмейді. Әдепкі мәні 4000.
Өзгерту жиынтық мәтін қорабы
ішінде таңбалар шекті саны, бұл

ChangeCommentTextMaxLength

#

бар файлдың жаңа нұсқасын
қосқанда пайда болады. Әдепкі
мәні - 2049.

Шын параметрін

IBMConnections\DisableConnectCloud

Бұлтқа қосылу

Бұлтқа қосылу үшін істен шығару

опциясын ажырату

опциясын қолданыңыз. Олар тек

үшін, немесе

жергілікті тораптарда болған кезде

Жалған оны қосу

пайдалану үшін.

үшін.
Шын электрондық
поштаны жіберген
кезде сілтемелермен
IBMConnections\ShareLinksOnSend

бөлісу үшін, немесе
Жалған (әдепкі) мәнін
бөліспеу үшін
арналған.

Қосылымдар пайдаланушылары
болатын электрондық пошта
алушыларымен сілтемелерді
автоматты түрде ортақтасу
мүмкіндігін ажырату үшін келесіні
пайдаланыңыз.

True мәні хабарлауға
рұқсат ету үшін
немесе
False (әдепкі) мәні
IBMConnections\ShareOnSendPrompts

хабарларды ажырату
үшін арналған және
оның орнына жүйе
науасындағы
хабарламаларды

Файл сілтемелерін электрондық
пошта қабылдаушыларымен ортақ
пайдалану кезінде Connections
пайдаланушысы болып табылатын
электрондық пошта
қабылдаушысы сияқты
хабарларды беруді басқарады.

көрсетіңіз.
Шын сайтта жарамды
сертификат жоқ

FailInvalidCerts

болғанда сәтсіздікке

Пайдаланушы жарамсыз, мерзімі

ұшырауы мүмкін,

өткен немесе сертификаты жоқ

немесе

IBM Connections серверіне

Жалған (әдепкі)

қосылады.

жарамсыз сертификат
туралы ескерту.

Брендинг

Branding\ProductURL\Help

<URL>

Өнім көмегі үшін URL-мекенжайы.
IBM Connections жергілікті
файлдарын сақтау үшін, журнал
файлдары және диск кэштері

Branding\DataFolders\Local

<folder>

сияқты орны. Бар қалтада толық
жолды өтеміз. Орта өзгерістері,
мысалы %LOCAL_DIR%, жол
ішінде қолданылуы мүмкін.
IBM Connections роуминг
деректерін, теңшелім файлдары
сияқты сақтау орны. Бар қалтада

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

толық жолды өтеміз. Орта
өзгерістері,
мысалы %LOCAL_DIR%, жол
ішінде қолданылуы мүмкін.
IBM Connections уақытша
файлдарын сақтак орны. Бар

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

қалтада толық жолды өтеміз. Орта
өзгерістері,
мысалы %LOCAL_DIR%, жол
ішінде қолданылуы мүмкін.

IBM Connections соңғы нүктелерін
орнату

IBMConnections\Соңғы нүкте
файлдары

IBMConnections\Соңғы нүкте Іздеу

<cоңғы нүкте
файлдары> (әдепкі:
файлдар)

Қосылатын модульдерді соңғы
нүкте файлдарға арналған
сұрауларға беру үшін қосылатын
модульді теңшеңіз.

<cоңғы нүкте

Қосылатын модульді шығару

файлдары> (әдепкі:

сұраулар үшін теңшелетін іздеудің

іздеу)

соңғы нүктесіне теңшеңіз.

Қосылатын модульдерді
IBMConnections\Соңы нүктелерінің
қауымдастығы

<cоңғы нүкте

теңшелетін қауымдастықтардың

файлдары> (әдепкі:

соңғы нүктесіне сұраулар беру

қауымдастықтар )

үшін қосылатын модульді
теңшеңіз.

IBMConnections\Соңғы нүкте
профильдері

<cоңғы нүкте
файлдары> (әдепкі:
профильдер)

<cоңғы нүкте
IBMConnections\Соңғы нүкте әрекеттері

файлдары> (әдепкі:
әрекеттер)

<cоңғы нүкте
IBMConnections\Викикнің соңғы нүктесі

файлдары> (әдепкі:
викилер)

Қосылатын модульдерді
сұрауларды сұраулар үшін
теңшелетін профильдердің соңғы
нүктесіне теңшеңіз.
Қосылатын модульдің аяқталу
нүктесіне реттелетін әрекеттер
сұрауларына арналған қосылатын
модульді теңшеңіз.
Қосылатын модульді сұраныс
сұрауларына теңшелетін
викилердің соңғы нүктесіне
теңшеңіз.

<cоңғы нүкте

Қосылатын модульдерді соңғы

файлдары> (әдепкі:

нүктеге сұраулар беру үшін

блогтар)

қосылатын модульді теңшеңіз.

<cоңғы нүкте

Қосылатын модульдердің аяқталу

файлдары> (әдепкі:

нүктесіне сұраулар беру үшін

форумдар)

қосылатын модульді теңшеңіз.

<cоңғы нүкте

Қосылатын модульді сұраудың

файлдары> (әдепкі:

сұрауларына реттелетін басты бет

басты бет)

аяғына дейін теңшеңіз.

<cоңғы нүкте

Қосылатын модульді сұрауларға

IBMConnections\Соңғы нүкте Ашық

файлдары> (әдепкі:

тапсырыс беру үшін теңшелетін

Әлеуметтік

қосылымдар/ашық

ашық әлеуметтік соңғы нүктесіне

әлеуметтік)

теңшеңіз.

IBMConnections\Соңғы нүкте Блогтар

IBMConnections\Соңғы нүкте Форумдар

IBMConnections\Соңғы нүкте Басты бет

Пайдаланушыларға арналған мәндерді күшейту:
Пайдаланушылара мәндерді күштеу үшін, және қосылатын модуль Опциялар
тілқатысу терезесінде ажырату үшін, жоғаыда тізімделген кез келген қосылатын
модульге кілттеріне жаңа мәнді қосыңыз:
Кілт атауы

Мән атауы

< any >

Мән түрі

Күштеу

Мән деректері

DWORD

1

Ескерім: Торап параметрлері үшін әдепкі күш=1. Егер де Тораптар тіркеу кілттері
алып тастау не қайта теңшей мүмкін болмаған жағдайда Қосылымдар торабында.
Пайдаланушы алып тастау не қайта теңшеу үшін Қосылымдар торабында, Күштеп
орнату мәні=0.

Дайындау үшін URL-мекенжайлары:
Келесі URL пішімдерінің бірін Қосылымдар тобын дайдауда қолданыңыз:


http://<server>



https://<server>

Ескерімдер: aspx бетттері немесе сұрау парметрлерін ерекшелемейді.
Кеңес: Қосылымдар орнын қосылатын модуль арқылы аша аласыз, оң жақ түймешікті
ашыңыз Copy > Address to get the exact URL.
Мысал: Қосылымдар торабын анықтау MyConnectionsSite тақырыбында, және URLмекенжайы https://greenhouse.lotus.com, кеелсі кілттерді орнатыңыз:
Кілт атауы

(Әдепкі) мән дерегі

Тораптар
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Қалай бұл әкімші және пайдаланушы қалаулары қалай біріктіріледі?
Әкімші қалаулары, HKEY_LOCAL_MACHINE ішінде орнатулы, әкімшікүштелген
мәндер анықталғанға дейін, пайдаланушы прецедентінен өзге прецедент алмаңыз.
Ерекше түрде, егер де пайдаланушы қалауларын өзгертетін болса, және де әкімші
өнімді кейін дайындайтын болса, пайдаланушы қалаулары орны ауыстырылмайды.
Әкімші қалаулары HKEY_CURRENT_USER ішінде орнатылған, пайдаланушы
орнатықтан қалауларды өзгертіңіз. Әкімші forced values деп анықталғанға дейін,
пайдаланушы қосылатын модуль Опциялар тілқатысу терезесінде қалталарды қайта
жаза алмайсыз.

