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IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook installeren en
configureren
Installatie-instructies
Deze instructies geven aan hoe u de installatie uitvoert van IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook®, een flankbalktoepassing voor het e-mailprogramma Outlook die

gemakkelijke toegang biedt tot de volledige content van IBM Connections. U kunt
samenwerken aan bestanden, e-mail delen met behulp van IBM Connections, inhoud van
community's bekijken en eenvoudig contact onderhouden met uw collega's vanuit uw emailclient.
Opmerking: Om het weglekken van vertrouwelijke gegevens te voorkomen, kunnen
(externe) gebruikers van Connections Visitor zich niet bij de server aanmelden via de IBM
Connections Plug-in.

U installeert de plugin als volgt:
1. Download het installatiepakket.
2. Voer het installatiepakket uit en volg de instructies op het scherm.

U repareert of verwijdert de plugin als volgt:
U kunt de plugin repareren of verwijderen op dezelfde manier als u dit met andere
Windows-programma's doet. Voer de volgende stappen uit:
1. Open het Configuratiescherm van Windows en selecteer Programma's en
onderdelen > Een programma verwijderen of wijzigen.
2. Selecteer IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook en klik op Verwijderen of
wijzigen.
3. Volg de verwijderings- of reparatieprocedure.

Voer een automatische installatie uit.
Beheerders kunnen een automatische installatie voor IBM® Connections Plug-in for
Microsoft™ Outlook™ uitvoeren vanaf de opdrachtaanwijzing. Tijdens de automatische
installatie worden gebruikersmeldingen uitgeschakeld, behalve in geval van fouten zoals de
melding van ontbrekende vereisten.

Procedure
1. Download IBM® Connections Plug-in.
2. Open een opdrachtvenster en ga naar de directory waarin u
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi hebt opgeslagen.
3. Start de opdracht
msiexec /optie(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=waarde]

De opties en parameters worden vermeld in de volgende tabellen:

Optie

Beschrijving

/i

Hiermee wordt de plugin geïnstalleerd

/x

Hiermee wordt de plugin verwijderd

/qn

Automatische installatie

/norestart

Parameter
TARGETDIR

ALLUSERS

Als het systeem opnieuw moet worden opgestart, start de computer dan niet
automatisch op.

Beschrijving
Hiermee stelt u de installatiedirectory in.
Als deze parameter niet is ingesteld (""), wordt de plugin alleen voor de huidige
gebruiker geïnstalleerd. Er zijn geen beheerdersmachtigingen vereist.

Voorbeelden
Installatie uitvoeren als beheerder voor ‘Alle gebruikers’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Opmerking: Start de opdrachtaanwijzing met Als administrator uitvoeren.
Verwijdering uitvoeren als beheerder voor ‘Alle gebruikers’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Opmerking: Start de opdrachtaanwijzing met Als administrator uitvoeren.

Een centrale installatie uitvoeren
Beheerders kunnen IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook centraal en op afstand
installeren via Active Directory en andere software voor desktopbeheer. Zie de sectie De
installatie aanpassen om meer te weten te komen over het implementeren van de plugin
voor een specifieke gebruiker of in een specifieke directory. Zie Clientgebruikscijfers
In de volgende omstandigheden post de IBM Connections Plug-in gebruikscijfers naar de
IBM Connections-server:

Elke keer dat een gebruiker een nieuwe view opent (bijvoorbeeld Mijn bestanden, of
Communitybestanden).


De eerste keer dat een gebruiker het eigenschappenvenster opent.

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook distribueren.
Voordat de plugin automatisch kan worden gedistribueerd naar clientcomputers of
specifieke gebruikers, moet u zorg dragen voor het volgende:


De clientcomputer is verbonden met het domein.



Microsoft .NET Framework 2.0 of een latere versie is geïnstalleerd op de
clientcomputer.

Als u de plugin wilt installeren op een niet-lokale clientcomputer, voert u de volgende
stappen uit:
1. Maak een groepsbeleidobject in uw domeineigenschappen met behulp van Active
Directory op de server, dat wordt gebruikt om de plugin op afstand te installeren. Op
het tabblad Beveiliging voor de eigenschappen van het groepsbeleidobject selecteert
u de groepen waarvoor u de plugin wilt installeren.
2. Open de eigenschappen van het domein in de consolestructuur en pas op het tabblad
Groepsbeleid het groepsbeleidobject dat u hierboven hebt gemaakt.
3. Klik met de rechtermuisknop op Computerconfiguratie > Software-instellingen >
Software-installatie en selecteer Nieuw > pakket.
4. Geef in het dialoogvenster Openen het UNC-pad op naar het installatiebestand van de
plugin in een gedeelde netwerkmap. Gebruik niet de knop Bladeren om naar de
locatie te gaan.
5. Stel op het tabblad Distributie het type distributie in op Toegewezen, stel
gebruikersinterface tijdens installatie in op Standaard en klik op OK.
6. Sluit de snap-in Groepsbeleid, klik op OK en beëindig de snap-in Active Directory:
gebruikers en computers.
7. Als u de clientcomputer start, wordt het beheerde-softwarepakket automatisch
geïnstalleerd.

Meer informatie over de distributie van software met Active Directory is beschikbaar in het
artikel “Software extern installeren in Windows Server 2003 met Groepsbeleid in de
kennisbank van Microsoft.
Opmerkingen:


Bij het installeren moet u de gebruikersinterface-optie Standaard gebruiken.



Als u de plugin installeert voor specifieke gebruikers op een computer, moet u het
MSI-pakket bewerken voordat u de installatie op afstand uitvoert. Volg de instructies in
de sectie De installatie aanpassen.

De installatie aanpassen
Als u de plugin wilt installeren in een andere directory, of wilt distribueren naar specifieke
gebruikers, doet u het volgende:
1. Installeer Orca.
2. Open het MSI-pakket voor IBM Connections Plug-in met Orca.
3. Stel de installatiemap in het MSI-pakket in via Tabellen > CustomAction > Acties >
DIRCA_TARGETDIR. Als u de plugin wilt distribueren naar specifieke gebruikers,
moet u de installatiemap instellen op
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Hierdoor wordt de
installatiemap gewijzigd van "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook"in een specifieke gebruikerslocatie
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Sla de wijzigingen van het MSI-pakket op.
5. Voer de stappen uit die worden beschreven in het artikel Software extern installeren
in Windows Server 2003 met Groepsbeleid.

Clientgebruikscijfers
In de volgende omstandigheden post de IBM Connections Plug-in gebruikscijfers naar de
IBM Connections-server:


Elke keer dat een gebruiker een nieuwe view opent (bijvoorbeeld Mijn bestanden, of
Communitybestanden).



De eerste keer dat een gebruiker het eigenschappenvenster opent.

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook distribueren
Beheerders kunnen IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook centraal en op afstand
distribueren.

Wat kan centraal worden gedistribueerd?
1. Connections-opties:
a. Connections-site.
b. Zichtbare kolommen.
2. Geavanceerde opties: proxy-instellingen, slepen en neerzetten, en meer.
Een beheerder kan het volgende doen:
1. Standaardwaarden voor opstarten instellen, die de gebruiker later kan wijzigen.
2. Waarden opleggen voor de gebruiker waardoor deze worden uitgeschakeld in de plugin,
zodat de gebruiker ze niet kan wijzigen.

Hoe wordt het distribueren uitgevoerd?
Het distribueren wordt uitgevoerd door het toevoegen van sleutels aan de registerstructuur
van de plugin. Er zijn twee methoden om dit te doen:
1. Door de registersleutels centraal bij te werken. Windows biedt hier een aantal methoden
voor. Lees Registerwijzigingen distribueren om te weten te komen hoe u dit doet.
2. Door het toevoegen van de sleutels aan een MSI-conversiebestand (bijvoorbeeld met
behulp van Orca) en dit samen te voegen met de installatie. Lees Een centrale
installatie uitvoeren om te weten te komen hoe u dit doet.

U stelt als volgt standaardwaarden in:
Hoofdsleutel voor IBM Connections Plug-in:

De hoofdsleutel waaronder de beheerder de pluginsleutels moet toevoegen is:
1. Als u het product alleen wilt distribueren voor de huidige gebruiker:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.

2. Als u het product wilt distribueren voor alle gebruikers op de computer, is de exacte
locatie voor elk besturingssysteem verschillend, zoals weergegeven in de volgende
tabel:
Besturingssysteem
32-bits
64-bits systeem dat 32-

Sleutel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

bits Office uitvoert
64-bits systeem dat 64-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

bits Office uitvoert

Registersleutels IBM Connections Plug-in
In de volgende tabel worden de optionele registersleutels afgebeeld die kunnen worden
toegevoegd om standaardwaarden voor de gebruikers in te stellen:

Sleutelnaam

Gegevens
(standaard)waarde

Beschrijving

Connections-opties:

De sleutel onder dit knooppunt

Sites

is de gedistribueerde site.

Siteroot-URL. Deze waarde is
verplicht.

Sites\<sitetitel>

<URL>

<sitetitel> is een sleutel die u
wilt gebruiken als de servertitel.
<URL> is de URL voor de
Connections-server. Zie de

aanwijzingen voor het
distribueren van URL's.

Hiermee stelt u het servertype
Sites\<sitetitel>\ServerType

IBMConnections

voor IBM Connections in. Deze
waarde is verplicht.
Hiermee bepaalt u hoe de site

True als u de WindowsSites\<sitetitel>\IntegratedSecurity

legitimatiegegevens van
de gebruiker wilt
gebruiken.

wordt geverifieerd. Als hiervoor
geen waarde is gedefinieerd,
wordt de gebruiker gevraagd om
legitimatiegegevens op te geven
de eerste keer dat hij de site
opent in de plugin.

True als u het
Connections-wachtwoord
wilt opslaan, of
SavePassword

False om de gebruiker
telkens wanneer deze de
plugin start te vragen om

Hiermee bepaalt u hoe het
wachtwoord voor de IBM
Connections-site wordt
opgeslagen.

het wachtwoord op te
geven.

Sleutelnaam

Gegevens
(standaard)waarde

Beschrijving

Functies uitschakelen:
True om alle

IBMConnections\HideCommunities

Communities-functies te

Besturingsfuncties voor het

verbergen of

afbeelden/verbergen van

False (standaard) als u ze

Community's-functies.

niet wilt verbergen.

True om alle ActiviteitenIBMConnections\HideActivities

functies te verbergen of
False (standaard) als u ze
niet wilt verbergen.
True om alle Wiki's-

IBMConnections\HideWikis

functies te verbergen of
False (standaard) als u ze
niet wilt verbergen.

True om
activiteitenupdates te
IBMConnections\HideActivitiesUpdates

verbergen of
False als u ze niet wilt
verbergen.

True om blogupdates te
IBMConnections\HideBlogsUpdates

verbergen of
False (standaard) als u ze
niet wilt verbergen.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van
Activiteiten-functies.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van Wiki'sfuncties.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van
activiteitenupdates. Wordt
standaard ingesteld op de
waarde in de sleutel
HideActivities.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van
blogupdates.

True om

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

bladwijzerupdates te

Besturingsfuncties voor het

verbergen of

afbeelden/verbergen van

False (standaard) als u ze

bladwijzerupdates.

niet wilt verbergen.
True om forumupdates te
IBMConnections\HideForumsUpdates

verbergen of
False (standaard) als u ze
niet wilt verbergen.

True om wiki-updates te
IBMConnections\HideWikisUpdates

verbergen of
False als u ze niet wilt
verbergen.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van
forumupdates.

Besturingsfuncties voor het
afbeelden/verbergen van wikiupdates. Wordt standaard
ingesteld op de waarde in de
sleutel HideWikis.

Besturingsfuncties voor het

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

True om community-

afbeelden/verbergen van

updates te verbergen of

community-updates. Wordt

False als u ze niet wilt

standaard ingesteld op de

verbergen.

waarde in de sleutel
HideCommunities.

Geavanceerde opties:
True als u fysieke

DragFilesInsteadOfLinks

bestanden wilt verslepen,

Hiermee bepaalt u hoe

of

bestanden van de flankbalk van

False als u links wilt

de plugin worden versleept naar

verslepen naar het

Outlook.

bestand.
Hiermee bepaalt u of emailberichten worden

MoveEmailOnDrag

True als u e-mails wilt

verplaatst/gekopieerd naar

verplaatsen naar

Connections. Als u deze optie is

Connections, of

ingesteld op True, worden e-

False als u ze wilt

mailberichten verwijderd uit de

kopiëren.

e-mailmap nadat ze met behulp
van slepen en neerzetten
geüpload zijn naar Connections.

True om bestanden te
openen in de browser, of
False om bestanden te
downloaden en te openen
met de bijbehorende
OpenFilesInBrowser

lokale app (standaard), of
ext1,ext2,… om
bestanden met deze
extensie te openen in de
browser. Voorbeeld:
.docx,.xlsx

Hiermee bepaalt u wat er
gebeurt wanneer u een bestand
opent of erop dubbelklikt. Als u
de eigenschap instelt op True of
op een bestandsextensie, wordt
het opdrachtenmenu Open in
App (Openen in app)
toegevoegd aan het bestand.

True om een link te
definiëren die wordt
geopend in de browser, of
False om een link te
definiëren die wordt
geopend in de
CopyBrowserLink

bijbehorende lokale app
(standaard), of
ext1,ext2,… om een link
te definiëren die wordt
geopend in de browser
voor bestanden met de
opgegeven extensie.
Voorbeeld: .docx,.xlsx.

Hiermee bepaalt u hoe de
bestandslink moet worden
gemaakt wanneer er een
bestand vanuit de flankbalk naar
een e-mailbericht wordt
versleept, hetzij via Kopiëren >
Link of Kopiëren > Adres. Als
u de eigenschap instelt op True
of op een bestandsextensie,
wordt het opdrachtenmenu
Kopiëren > App Address
(Adres app) toegevoegd aan het
bestand.

# minuten tussen het
ophalen van de

ActivitiesInterval

activiteitenupdates van de

Hiermee stelt u in hoe vaak de

Connections-server, of

view Updates wordt bijgewerkt,
of stopt u het aanbrengen van

0 als u het aanbrengen

automatische updates.

van automatische updates
wilt stoppen.
0 als u de plugin met de
laatste status wilt laden, of

SidebarInitialState

1 als u de plugin verkleind

Hiermee bepaalt u de

wilt laden, of

standaardstatus waarin de

2 als u de plugin verkleind

plugin bij het starten van

wilt laden en de flankbalk

Outlook wordt geladen.

wilt openen wanneer deze
volledig is geladen.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True om de database van

Hiermee bepaalt u of de

de plugin op te slaan in het

database van de plugin moet

lokale profiel, of

worden opgeslagen in het

False om de database op

zwervende profiel of in het

te slaan in het roaming

lokale profiel. De database van

profiel.

de plugin bevat de
contactpersonen, recente
activiteiten en voorgestelde
collega's. De configuratieopties
worden altijd opgeslagen in het
roaming profiel.
Logboekbestanden worden altijd
opgeslagen in het lokale profiel.
Hiermee worden de
ondersteunde SSL-protocollen
ingesteld voor het maken van
verbinding met beveiligde
Connections-sites. U kunt
verschillende waarden
definiëren, van elkaar
gescheiden door komma's. Als
deze eigenschap niet is
ingesteld, gebruikt de plugin het
standaardprotocol van de .NET
runtime.

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

Opmerkingen:

TLSv1.2.


Om TLSv1.2 te
activeren, moet .NET
Framework Versie 4.5
of hoger zijn
geïnstalleerd, en moet
de sleutel
PreferredCLRVersion
worden ingesteld op
v4.0 of hoger.



SSL-protocollen die in
deze sleutel zijn
gedefinieerd, moeten

worden ondersteund
door de .NET runtime
en het
besturingssysteem.


Niet-ondersteunde
protocollen worden niet
gebruikt voor het tot
stand brengen van een
verbinding met
Connections-servers.

Hiermee bepaalt u welke CLRversie de IBM Connections
Plug-in zal laden en gebruiken.
PreferredCLRVersion

v#.# (van v2.0 tot v4.x).

Als deze eigenschap niet is
ingesteld, laadt de plugin de
laagste versie van de .NET
runtime die is geïnstalleerd.
Maximumaantal updates dat

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

wordt afgebeeld in volledige
visitekaartjes. De
standaardwaarde is 100.
Maximumaantal updates en
community's dat wordt

MaxNumberOfActivities

#

afgebeeld op het tabblad
Updates en het tabblad
Community. De
standaardwaarde is 100.
Als er meer dan 500 items
worden weergegeven in de view

GetAllMaxLimit

#

Mijn bestanden of Vastgezette
bestanden, worden de eerste
500 items afgebeeld en

verschijnt er een link onder aan
de flankbalk met de tekst x
items afbeelden. Met deze
registersleutel wordt de waarde
x ingesteld. De
standaardwaarde is 5000.
Maximumaantal tekens in
PostTextMaxLength

#

geposte statusupdates en
opmerkingen. De
standaardwaarde is 1000.
Maximumaantal tekens in de
reden die wordt gegeven voor

FlagTextMaxLength

#

het markeren van een bestand
of een bestandsopmerking als
ongepast. De standaardwaarde
is 4000.
Maximumaantal tekens in het
tekstvak Wijzigingsoverzicht, dat

ChangeCommentTextMaxLength

#

verschijnt bij het toevoegen van
een nieuwe versie aan een
bestaand bestand. De
standaardwaarde is 2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

IBMConnections\ShareLinksOnSend

True om de optie voor het

Hiermee kunt u de optie voor

maken van verbinding met

het maken van verbinding met

Cloud uit te schakelen of

de cloud uitschakelen. U

False om deze in te

gebruikt deze optie als er alleen

schakelen.

on-premises sites zijn.

True om links bij de

Hiermee kunt u de functie om

verzending van e-mails te

bestandslinks automatisch te

delen of

delen met e-mailontvangers die

False (standaard) om

werken met Connections

deze niet te delen.

uitschakelen.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

True om aanwijzingen

Hiermee bepaalt u het geven

(prompts) toe te staan of

van aanwijzingen (prompts),

False (standaard) om

bijvoorbeeld ontvanger van e-

aanwijzingen uit te

mailbericht is geen

schakelen en in plaats

Connections-gebruiker, bij het

daarvan meldingen in het

delen van bestandslinks met

systeemvak af te beelden.

ontvangers van e-mailberichten.

True om af te breken
wanneer de geen geldig
certificaat heeft, of
FailInvalidCerts

False (standaard) om een
waarschuwing te
genereren bij een ongeldig
certificaat.

Hiermee stelt u in wat er moet
gebeuren wanneer de gebruiker
verbinding maakt met een IBM
Connections-server die een
ongeldig, verlopen of
ontbrekend certificaat heeft.

Branding
Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL naar de Help-informatie bij
uw product.
Locatie voor de opslag van
lokale IBM Connectionsbestanden, zoals logbestanden
en schijfcache. Stel deze in op

Branding\DataFolders\Local

<map>

het volledige pad van een
bestaande map.
Omgevingsvariabelen,
zoals %LOCAL_DIR%, kunnen
in het pad worden gebruikt.
Locatie voor de opslag van
roaminggegevens van IBM

Branding\DataFolders\Roaming

<map>

Connections, zoals
configuratiebestanden. Stel
deze in op het volledige pad van
een bestaande map.

Omgevingsvariabelen,
zoals %LOCAL_DIR%, kunnen
in het pad worden gebruikt.
Locatie voor de opslag van
tijdelijke IBM Connectionsbestanden. Stel deze in op het
Branding\DataFolders\Temp

<map>

volledige pad van een
bestaande map.
Omgevingsvariabelen,
zoals %LOCAL_DIR%, kunnen
in het pad worden gebruikt.

IBM Connections-eindpunten instellen
Plugin configureren voor het
IBMConnections\EndpointFiles

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: files)

aangepast eindpunt voor
bestanden.
Plugin configureren voor het

IBMConnections\EndpointSearch

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: search)

aangepast eindpunt voor
zoeken.
Plugin configureren voor het

IBMConnections\EndpointCommunities

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: communities)

aangepast eindpunt voor
community's.
Plugin configureren voor het

IBMConnections\EndpointProfiles

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: profiles)

aangepast eindpunt voor
profielen.

IBMConnections\EndpointActivities

<eindpunt bestanden>

Plugin configureren voor het

(standaard: activities)

opgeven van aanvragen naar

aangepast eindpunt voor
activiteiten.

<eindpunt bestanden>

IBMConnections\EndpointWikis

(standaard: wikis)

opgeven van aanvragen naar
aangepast eindpunt voor wiki's.

<eindpunt bestanden>

IBMConnections\EndpointBlogs

Plugin configureren voor het

(standaard: blogs)

Plugin configureren voor het
opgeven van aanvragen naar
aangepast eindpunt voor blogs.
Plugin configureren voor het

IBMConnections\EndpointForums

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: forums)

aangepast eindpunt voor
forums.
Plugin configureren voor het

IBMConnections\EndpointHomePage

<eindpunt bestanden>

opgeven van aanvragen naar

(standaard: homepage)

aangepast eindpunt voor
homepage.

<eindpunt bestanden>
IBMConnections\EndpointOpenSocial

(standaard:
connections/opensocial)

Plugin configureren voor het
opgeven van aanvragen naar
aangepast eindpunt voor open
social.

U legt als volgt waarden vast voor gebruikers:
Als u een waarde wilt opleggen voor de gebruikers en deze wilt uitschakelen in het
dialoogvenster Opties van de plugin, voegt u een nieuwe waarde toe aan een van de
bovengenoemde sleutels voor de plugin.
Sleutelnaam
< vrij >

Waardenaam
Force

Waardetype
DWORD

Waardegegevens
1

Opmerking: De standaardwaarde voor het instellen van sites is Force=1. Als u de
registersleutels van sites definieert, kan de gebruiker de Connections-site niet verwijderen

of opnieuw configureren. Als u de gebruiker de mogelijkheid wilt bieden om de
Connections-site te verwijderen of opnieuw te configureren, stelt u Force=0 in.

U distribueert als volgt URL's:
Gebruik een van de volgende URL-notaties voor het distribueren van de Connections-site:


http://<server>



https://<server>

Opmerkingen: Geen geef aspx-pagina's of queryparameters op.
Tip: U kunt de Connections-locatie openen met de plugin, er met de rechtermuisknop op
klikken en Kopiëren > Adres kiezen om de exacte URL op te halen.
Voorbeeld: Als u de Connections-site wilt definiëren met de titel MijnConnectionsSite en de
URL https://greenhouse.lotus.com, stelt u de volgende sleutels in:
Sleutelnaam

Gegevens (standaard)waarde

Sites
Sites\MijnConnectionsSite
Sites\MijnConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Hoe worden beheerders- en gebruikersvoorkeuren gecombineerd?
Beheerdersvoorkeuren, ingesteld in HKEY_LOCAL_MACHINE, krijgen geen prioriteit boven
gebruikersvoorkeuren, tenzij de beheerder opgelegde waarden heeft gedefinieerd. In het
bijzonder geldt dat als de gebruiker zijn/haar voorkeuren heeft gewijzigd, en de beheerder
het product daarna heeft gedistribueerd, dat de gebruikersvoorkeuren niet worden
vervangen.
Beheerdersvoorkeuren die zijn ingesteld in HKEY_CURRENT_USER vervangen de
voorkeuren die zijn ingesteld door de gebruiker wel. Tenzij de beheerder opgelegde

waarden heeft gedefinieerd, kan de gebruiker de voorkeuren overschrijven met behulp van
het dialoogvenster Opties van de plugin.

