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funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não
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Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país onde estas
cláusulas sejam inconsistentes com a lei local:
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PUBLICAÇÃO “TAL COMO ESTÁ” (AS IS) , SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE,
EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE NÃO INFRACÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM.

Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias, explícitas ou implícitas, em determinadas
transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.
Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer
alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas
posteriores edições desta publicação. A IBM pode introduzir melhorias e/ou alterações ao(s)
produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso
prévio.
Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da Web não IBM são fornecidas apenas para
conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da Web. Os materiais
existentes nesses sítios da Web não fazem parte dos materiais destinados a este produto IBM e a
utilização desses sítios da Web será da exclusiva responsabilidade do utilizador. A IBM pode
utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas pelo utilizador, da forma que considere
apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para com o mesmo. Os Licenciados deste
programa que pretendam obter informações sobre o mesmo com o objectivo de permitir: (i) a
troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo
este) e (ii) a utilização recíproca das informações que tenham sido trocadas, deverão contactar a
IBM através do seguinte endereço: Companhia IBM Portuguesa Edifício Office Oriente Rua do
Mar da China, Lote 1.07.2.3 Parque das Nações 1990-039 Lisboa

Índice
Instalar e configurar o Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook ...................................... 6
Instruções de instalação ........................................................................................................................... 6
Para instalar o suplemento: .................................................................................................................. 6
Para reparar ou remover o suplemento: .............................................................................................. 6
Efectuar uma instalação não assistida ...................................................................................................... 6
Procedimento........................................................................................................................................ 7
Exemplos ............................................................................................................................................... 7
Efectuar uma instalação centralizada ....................................................................................................... 7
Personalizar a instalação ....................................................................................................................... 9
Métricas de utilização do cliente .............................................................................................................. 9
Aprovisionar o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook ............................................................ 10
Que aprovisionamento pode ser efectuado a nível central?.............................................................. 10
Como é efectuado o aprovisionamento?............................................................................................ 10
Para configurar valores predefinidos: ................................................................................................. 11
Chaves de registo do Suplemento do IBM Connections ..................................................................... 12
Para impor valores para os utilizadores:............................................................................................. 22
Para aprovisionar URLs: ...................................................................................................................... 22
Como são combinadas as preferências de administrador e do utilizador? ........................................ 23

Instalar e configurar o Suplemento do IBM Connections para Microsoft
Outlook
Instruções de instalação
Estas instruções descrevem como instalar o IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook®, uma aplicação de barra lateral de correio electrónico para o Outlook que faculta
acesso fácil e completo ao conteúdo do IBM Connections. Pode colaborar em ficheiros,
partilhar mensagens de correio electrónico utilizando o IBM Connections, visualizar o
conteúdo de comunidades e socializar com os seus colegas de forma conveniente, a partir
do seu cliente de correio electrónico.
Nota: Para impedir a fuga de dados, os utilizadores visitantes (externos) do Connections
não podem iniciar sessão no servidor com o Suplemento do IBM Connections.

Para instalar o suplemento:
1. Descarregue o pacote de configuração.
2. Execute o pacote de configuração e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para reparar ou remover o suplemento:
Pode reparar ou remover o suplemento tal como qualquer outro programa Windows.
Execute os seguintes passos:
1. No Windows, abra o Painel de controlo e selecione Programas e Funcionalidades >
Desinstalar ou alterar um programa.
2. Seleccione Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook e faça clique
em Desinstalar ou Alterar.
3. Execute o processo de desinstalação/reparação.

Efectuar uma instalação não assistida
Os administradores podem efectuar uma instalação não assistida do IBM® Connections
Plug-in for Microsoft™ Outlook™, a partir da linha de comandos. As notificações para o
utilizador estão desactivadas durante a instalação não assistida, excepto em casos de erro,
como a notificação de falha de pré-requisitos.

Procedimento
1. Descarregue o Suplemento do IBM® Connections.
2. Abra uma linha de comandos e navegue até ao directório onde guardou
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Execute
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

As opções e parâmetros são indicados nas tabelas que se seguem:
Opção

Descrição

/i

Instala o suplemento

/x

Desinstala o suplemento

/qn

Instalação não assistida

/norestart

Se for necessário reiniciar, não reinicie a máquina automaticamente.

Parâmetro
TARGETDIR
ALLUSERS

Descrição
Define o directório de instalação.
Se for definido como none (""), o suplemento é instalado apenas para o utilizador
actual. Não são necessários direitos de administrador.

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

Nota: Inicie a linha de comandos com Executar como administrador.
Executar a desinstalação como administrador para ‘Todos os utilizadores’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Nota: Inicie a linha de comandos com Executar como administrador.

Efectuar uma instalação central
Os administradores podem instalar, central e remotamente, o IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook, através do Active Directory e outro software de gestão de ambiente de
trabalho. Consulte a secção Personalizar a instalação para obter informações sobre como

implementar o suplemento para um utilizador ou directório específico. Para implementar um
conjunto de sítios do Connections no suplemento, consulte Métricas de utilização do cliente
O Suplemento do IBM Connections publica métricas de utilização no servidor do IBM
Connections nos seguintes cenários:
•

Sempre que um utilizador abre uma nova vista (por exemplo, Os meus ficheiros,
Ficheiros da comunidade).

•

Na primeira vez que um utilizador abre a janela de propriedades.

Efectuar o aprovisionamento do IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Antes de distribuir automaticamente o suplemento para computadores cliente ou
utilizadores específicos, certifique-se de que:
•

O computador cliente está ligado ao domínio.

•

O Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior está instalado na máquina de cliente.

Para instalar o suplemento num computador cliente remoto, execute os seguintes passos:
1. Crie um Objecto de política de grupo nas propriedades do domínio utilizando o
Active Directory no servidor, o qual será utilizado para instalar remotamente o
suplemento. No separador Segurança das propriedades do Objecto de Política de
Grupo, seleccione os grupos para os quais pretende instalar o suplemento.
2. Na árvore da consola, abra as propriedades do domínio e, a partir do separador
Política de grupo, edite o Objecto de política de grupo que criou, acima.
3. Faça clique com o botão direito do rato em Configuração do computador >
Definições de software > Instalação de software e seleccione Novo(a) > Pacote.
4. Na caixa de diálogo Abrir, introduza o caminho UNC para o ficheiro de instalação do
suplemento numa pasta de rede partilhada. Não utilize o botão Procurar para aceder
à localização.
5. No separador Implementação, defina Tipo de implementação como Atribuído,
defina Opções da interface do utilizador de instalação como Básico e faça clique
em OK.
6. Feche o snap-in da política de grupo, faça clique em OK e, em seguida, saia do snapin Utilizadores e Computadores do Active Directory.

7. Quando o computador cliente iniciar, o pacote de software gerido é automaticamente
instalado.
Para obter mais informações sobre como implementar software utilizando o Active
Directory, consulte o artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft How to use
Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003.
Notas:
•

Ao instalar, é necessário utilizar a opção de interface do utilizador Básica.

•

Para instalar o suplemento para utilizadores específicos num computador, é
necessário editar o pacote MSI antes da instalação remota. Siga as instruções na
secção de personalização da instalação.

Personalizar a instalação
Para personalizar a instalação do suplemento de forma a utilizar um directório diferente ou
para implementar para utilizadores específicos:
1. Instalar Orca.
2. Abra o pacote MSI do Suplemento do IBM Connections com o Orca.
3. Defina a pasta de instalação no pacote MSI package em Tables > CustomAction >
Actions > DIRCA_TARGETDIR. Se necessitar de implementar o suplemento para
utilizadores específicos, deve definir a pasta de instalação
para "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Este procedimento
altera a pasta de instalação, de"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook" para uma localização do utilizador específica:
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Guarde as alterações efectuadas ao pacote MSI.
5. Execute os passos descritos no artigo da Base de Dados de Conhecimento
Microsoft How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server
2003.

Métricas de utilização do cliente
O Suplemento do IBM Connections publica métricas de utilização no servidor do IBM
Connections nos seguintes cenários:

•

Sempre que um utilizador abre uma nova vista (por exemplo, Os meus ficheiros,
Ficheiros da comunidade).

•

Na primeira vez que um utilizador abre a janela de propriedades.

Efectuar o aprovisionamento do IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook
Os administradores podem efectuar o aprovisionamento do Suplemento do IBM
Connections para Microsoft Outlook a nível central e remoto.

Que aprovisionamento pode ser efectuado a nível central?
1. Opções do Connections:
a. Sítio do Connections.
b. Colunas visíveis.
2. Opções avançadas: definições de proxy, arrastar e largar e mais.
O administrador pode:
1. Definir valores de arranque predefinidos que o utilizador pode alterar mais tarde.
2. Impor valores para o utilizador, o que desactiva os valores no suplemento, impedindo o
utilizador de os alterar.

Como é efectuado o aprovisionamento?
O aprovisionamento é efectuado adicionando chaves à árvore de registo. Existem dois
métodos que podem ser utilizados:
1. Actualizando as chaves de registo a nível central. O Windows disponibiliza alguns
métodos para efectuar este procedimento. Consulte o artigo Distribuir chaves do
registo para saber como.
2. Adicionando as chaves a um ficheiro de transformação MSI (por exemplo, através do
Orca) e integrando-o na instalação. Consulte Efectuar uma instalação centralizada para
saber como.

Para configurar valores predefinidos:
Chave raiz do Suplemento do IBM Connections:

A chave raiz sob a qual o administrador deve adicionar as chaves do suplemento é:
1. Para efectuar o aprovisionamento do produto apenas para o utilizador
actual: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Para efectuar o aprovisionamento do produto para todos os utilizadores na máquina, a
localização exacta é diferente para cada sistema operativo, tal como indicado na
seguinte tabela abaixo:
Sistema operativo
32 bits
64 bits com Office de
32 bits
64 bits com Office de
64 bits

Chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Chaves de registo do IBM Connections Plug-in
A seguinte tabela indica as chaves de registo opcionais que podem ser adicionadas para
configurar valores predefinidos para os utilizadores.
Nome da chave

(Predefinição) Dados de
valores

Descrição

Opções do Connections:

A chave sob este nó é o sítio

Sites

aprovisionado.

URL raiz do sítio. Este valor é
obrigatório.
<título do sítio> corresponde a
qualquer chave que pretenda
Sites\<título do sítio>

<URL>

utilizar como título do servidor.
<URL> corresponde ao URL
para o servidor do Connections.
Consulte as instruções
para efectuar o
aprovisionamento de URLs.
Define o tipo de servidor para o

Sites\<título do sítio>\ServerType

IBMConnections

IBM Connections. Este valor é
obrigatório.

True para utilizar as
Sites\<título do sítio>\IntegratedSecurity

credenciais do Windows
do utilizador.

Controla a autenticação no sítio.
Se não for definido, as
credenciais são solicitadas ao
utilizador quando este abrir o

sítio no suplemento pela
primeira vez.
True para guardar a
palavra-passe do
Connections, ou
SavePassword

False para solicitar ao
utilizador a palavra-passe

Controla a funcionalidade de
guardar a palavra-passe para o
sítio do IBM Connections.

sempre que iniciar o
suplemento.

Nome da chave

(Predefinição) Dados de
valores

Descrição

Desactivar funcionalidades:
True para ocultar todas as
IBMConnections\HideCommunities

funcionalidades das

Controlos mostrar/ocultar

Comunidades ou

funcionalidades de

False (predefinição) para

Comunidades.

não ocultar.
True para ocultar todas as
funcionalidades das
IBMConnections\HideActivities

Actividades ou
False (predefinição) para

Controlos mostrar/ocultar
funcionalidades de Actividades.

não ocultar.
True para ocultar todas as
funcionalidades dos Wikis
IBMConnections\HideWikis

ou
False (predefinição) para

Controlos mostrar/ocultar
funcionalidades de Wikis.

não ocultar.
True para ocultar
IBMConnections\HideActivitiesUpdates

actualizações de
actividade ou
False para não ocultar.

Controlos mostrar/ocultar
actualizações de actividade. A
predefinição é o valor que

consta na chave HideActivities
.
True para ocultar as
actualizações de blogues
IBMConnections\HideBlogsUpdates

ou
False (predefinição) para

Controlos mostrar/ocultar
actualizações de blogues.

não ocultar.
True para ocultar as
actualizações de
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

marcadores ou
False (predefinição) para

Controlos mostrar/ocultar
actualizações de marcadores.

não ocultar.
True para ocultar as
IBMConnections\HideForumsUpdates

actualizações de fóruns ou

Controlos mostrar/ocultar

False (predefinição) para

actualizações de fóruns.

não ocultar.
True para ocultar
IBMConnections\HideWikisUpdates

actualizações de Wikis ou
False para não ocultar.

True para ocultar
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

actualizações de
comunidades ou
False para não ocultar.

Controlos mostrar/ocultar
actualizações de Wikis. A
predefinição é o valor que
consta na chave HideWikis .
Controlos mostrar/ocultar
actualizações de comunidades.
A predefinição é o valor que
consta na chave
HideCommunities .

Opções avançadas:

DragFilesInsteadOfLinks

True para arrastar

Controla a funcionalidade de

ficheiros físicos ou

arrastar ficheiros da barra

False para arrastar

lateral do suplemento para o

ligações para o ficheiro.

Outlook.

Controla a funcionalidade de
mover/copiar mensagens para o
True para mover
mensagens de correio
MoveEmailOnDrag

electrónico para o
Connections ou
False para copiar.

Connections. Se definido como
True, as mensagens de correio
electrónico são eliminadas da
pasta de correio electrónico
depois de terem sido
transferidas para o Connections
através da funcionalidade de
arrastar e largar.

True para abrir ficheiros
no navegador ou
False para descarregar e
abrir ficheiros com a
OpenFilesInBrowser

aplicação local associada
(predefinição) ou
ext1,ext2,… para abrir
ficheiros com estas
extensões no navegador.

Define o que fazer quando faz
duplo clique ou abre um
ficheiro. Quando definido para
True ou para extensão de
ficheiro, um menu de comando
Abrir na Aplicação é
adicionado ao ficheiro.

Exemplo: .docx,.xlsx
True para criar uma
ligação que abre no
navegador ou
False para criar uma
ligação que abre na
aplicação local associada
CopyBrowserLink

(predefinição) ou
ext1,ext2,… para criar
uma ligação que abre no
navegador para ficheiros
com as extensões
especificadas. Exemplo:
.docx,.xlsx.

Define como criar a ligação do
ficheiro quando arrastar e largar
um ficheiro da barra lateral para
uma mensagem de correio
electrónico ou utilizar Copiar >
Ligação ou Copiar >
Endereço. Quando é definido
para True ou para extensão de
ficheiro, um comando de menu
Copiar > Endereço da
Aplicação é adicionado ao
ficheiro.

# de minutos entre a
obtenção das
actualizações de
actividades do servidor do
ActivitiesInterval

Connections, ou
0 para parar as

Define a frequência de
actualização da vista
Actualizações ou interrompe as
actualizações automáticas.

actualizações
automáticas.
0 para carregar o
suplemento no último
estado ou
1 para carregar o
suplemento minimizado,
SidebarInitialState

ou
2 para carregar o
suplemento minimizado e

Controla o estado predefinido
com que o suplemento é
carregado quando o Outlook
inicia.

abrir a barra lateral após
estar totalmente
carregado.
Controla se a base de dados do
suplemento é armazenada no
True para armazenar a
base de dados do
suplemento no perfil local
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

ou
False para armazenar a
base de dados no perfil de
roaming.

perfil de utilização móvel ou no
perfil local. A base de dados do
suplemento inclui os contactos,
actividades recentes e colegas
sugeridos. As opções de
configuração são sempre
armazenadas no perfil de
utilização móvel. Os ficheiros de
registo são sempre
armazenados no perfil local.

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

Define os protocolos de SSL

TLSv1.2.

suportados para ligar a sítios

protegidos do Connections. É
possível definir vários valores,
delimitados por vírgulas. Caso
não seja definido, o suplemento
utiliza o protocolo predefinido do
tempo de execução .NET.
Notas:
•

Para activar
TLSv1.2, .NET
Framework versão 4.5
ou posterior tem de
estar instalado e a
chave
PreferredCLRVersion
tem de ser definida para
v4.0 ou posterior.

•

Os protocolos de SSL
definidos nesta chave
têm de ser suportados
pelo tempo de
execução e SO
de .NET.

•

Os protocolos não
suportados não serão
utilizados para
estabelecer uma
ligação a servidores do
Connections.

Define a versão de CLR que o
Suplemento do IBM
PreferredCLRVersion

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

Connections irá carregar e
utilizar. Caso não seja definido,
o suplemento irá carregar a

versão mais baixa de tempo de
execução de .NET que está
instalada.
Número máximo de
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

actualizações apresentado nos
cartões de visita completos. A
predefinição é 100.
Número máximo de
actualizações e comunidades

MaxNumberOfActivities

#

apresentado nos separadores
Actualizações ou Comunidades.
A predefinição é 100.
Se existirem mais do que 500
itens nas vistas Os meus
ficheiros ou Ficheiros
marcados, os primeiros 500

GetAllMaxLimit

#

itens são apresentados e uma
ligação é apresentada na parte
inferior da barra lateral,
indicando Mostrar x itens. Esta
chave de registo define o valor
de x. A predefinição é 5000.
Número máximo de caracteres

PostTextMaxLength

#

em actualizações de estado e
comentários publicados. A
predefinição é 1000.
Número máximo de caracteres
do motivo para sinalizar um

FlagTextMaxLength

#

ficheiro ou comentário de
ficheiro como inadequado. A
predefinição é 4000.

Número máximo de caracteres
na caixa de texto Resumo de
ChangeCommentTextMaxLength

#

alterações, que é apresentada
ao adicionar uma nova versão a
um ficheiro existente. A
predefinição é 2049.

True para desactivar a
opção para ligar à Nuvem
IBMConnections\DisableConnectCloud

ou
False para activar a
mesma.

IBMConnections\ShareLinksOnSend

Utilize para desactivar a opção
para ligar à Nuvem. Para utilizar
quando apenas existem sítios
locais.

True para partilhar

Utilize para desactivar a

ligações ao enviar

funcionalidade de partilha

mensagens de correio

automática de ligações de

electrónico ou

ficheiros com os destinatários

False (predefinição) para

do correio electrónico que são

não partilhar.

utilizadores do Connections.
Controla a emissão de avisos

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

True para permitir avisos

como, por exemplo, o

ou

destinatário da mensagem de

False (predefinição) para

correio electrónico não ser um

desactivar avisos e, em

utilizador do Connections,

vez disso, apresentar

quando partilhar ligações de

notificações no tabuleiro

ficheiros com destinatários de

de sistema.

mensagens de correio
electrónico.

FailInvalidCerts

True para falhar quando o

Define o que fazer quando o

sítio não tem um

utilizador estabelece ligação a

certificado válido ou

um servidor do IBM

False (predefinição) para

Connections que possui um

avisar sobre um

certificado não válido, expirado

certificado não válido.

ou em falta.

Personalização
Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL da ajuda do produto.
Localização para guardar os
ficheiros locais do IBM
Connections, tais como ficheiros
de registo e caches do disco.

Branding\DataFolders\Local

<folder>

Definido como o caminho
completo de uma pasta
existente. Podem ser utilizadas
variáveis do ambiente, tais
como %LOCAL_DIR%, no
caminho.
Localização para guardar os
dados de roaming do IBM
Connections, tais como ficheiros
de configuração. Definido como

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

o caminho completo de uma
pasta existente. Podem ser
utilizadas variáveis do
ambiente, tais
como %LOCAL_DIR%, no
caminho.
Localização para guardar
ficheiros temporários do IBM
Connections. Definido como o
caminho completo de uma

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

pasta existente. Podem ser
utilizadas variáveis do
ambiente, tais
como %LOCAL_DIR%, no
caminho.

Definir pontos finais do IBM
Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

<ponto final ficheiros>
(predefinição: ficheiros)

<ponto final ficheiros>
(predefinição: procura)

<ponto final ficheiros>
IBMConnections\EndpointCommunities

(predefinição:
comunidades)

IBMConnections\EndpointProfiles

<ponto final ficheiros>
(predefinição: perfis)

<ponto final ficheiros>
IBMConnections\EndpointActivities

(predefinição:
actividades)

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

<ponto final ficheiros>
(predefinição: Wikis)

<ponto final ficheiros>
(predefinição: blogues)

<ponto final ficheiros>
(predefinição: fóruns)

Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de ficheiros personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de procura personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de comunidades
personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de perfis personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de actividades
personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de Wikis personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de blogues personalizado.
Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de fóruns personalizado.

<ponto final ficheiros>
IBMConnections\EndpointHomePage

(predefinição: página
inicial)

emitir pedidos para um ponto
final de página inicial
personalizado.

<ponto final ficheiros>
IBMConnections\EndpointOpenSocial

Configurar o suplemento para

(predefinição:
connections/opensocial)

Configurar o suplemento para
emitir pedidos para um ponto
final de Open Social
personalizado.

Para impor valores para utilizadores:
Para impor um valor para os utilizadores e desactivá-lo na caixa de diálogo Opções do
suplemento, adicione um novo valor a qualquer uma das chaves do suplemento acima
indicadas:
Nome da chave

Nome do valor

< any >

Force

Tipo de valor
DWORD

Dados de valores
1

Nota: A predefinição para definir Sites é Force=1. Se definir as chaves de registo Sites, o
utilizador não poderá remover ou reconfigurar o sítio do Connections. Para permitir que o
utilizador remova ou reconfigure o sítio do Connections, defina como Force=0.

Para aprovisionar URLs:
Utilize um destes formatos de URL para efectuar o aprovisionamento do sítio do
Connections:
•

http://<server>

•

https://<server>

Notas: Não especifique páginas aspx ou parâmetros de consulta.
Sugestão: Pode abrir a localização do Connections utilizando o suplemento, fazendo
clique com o botão direito do rato no mesmo e seleccionando Copiar > Endereço para
obter o URL exacto.

Exemplo: Para definir o sítio do Connections com o título MyConnectionsSite e o URL
https://greenhouse.lotus.com, defina as seguintes chaves:
Nome da chave

(Predefinição) Dados de valores

Sites
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com
IBMConnections
True

Como são combinadas as preferências de administrador e do utilizador?
As preferências do administrador, definidas em HKEY_LOCAL_MACHINE, não têm
prioridade sobre as preferências do utilizador, excepto se o utilizador definirvalores
forçados. Isto é, se o utilizador tiver alterado as respectivas preferências e o administrador
tiver efectuado, posteriormente, o aprovisionamento do produto, as preferências do
utilizador não são substituídas.
As preferências do administrador definidas em HKEY_CURRENT_USER, substituem as
preferências definidas pelo utilizador. Excepto se o utilizador tiver definido valores
impostos, o utilizador pode substituir as preferências utilizando a caixa de diálogo Opções
do suplemento.

