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Instalaţi şi configuraţi IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Instrucţiuni de instalare
Aceste instrucţiuni prezintă modul în care se instalează IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook®, o aplicaţie de bară laterală pentru e-mail Outlook, care furnizează acces

uşor şi complet la conţinutul IBM Connections. Puteţi colabora pe fişiere, partajaţi e-mail
folosind IBM Connections, vizualizaţi conţinut de comunităţi şi socializaţi cu colegii
dumneavoastră din confortul propriului client e-mail.
Notă: Pentru a împiedica scurgerea datelor, utilizatorii Connections Vizitator (externi) nu se
pot loga pe server folosind IBM Connections Plug-in.

Pentru a instala plug-in-ul:
1. Descărcaţi pachetul de setare.
2. Rulaţi pachetul de setare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a repara sau a înlătura plug-in-ul:
Puteţi repara sau înlătura plug-in-ul ca pe orice alt program Windows. Urmaţi aceşti paşi:
1. Deschideţi Control Panel al Windows şi selectaţi Programe şi caracteristici >

Dezinstalare sau modificare program.
2. Selectaţi IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook şi faceţi clic pe Dezinstalare
sau Modificare.
3. Urmaţi procesul de dezinstalare / reparare.

Realizaţi o instalare silenţioasă
Administratorii pot instala silenţios IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ din
promptul de comandă. Notificările de utilizator sunt dezactivate în timpul instalării
silenţioase, cu excepţia cazurilor de eroare, cum ar fi notificarea cerinţelor preliminare
eşuate.

Procedură
1. Descărcaţi IBM® Connections Plug-in.
2. Deschideţi un prompt de comandă şi navigaţi la directorul unde aţi salvat
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Rulaţi
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]
Opţiunile şi parametrii sunt menţionaţi în următoarele tabele:
Opţiune

Descriere

/i

Instalează plug-in-ul

/x

Dezinstalează plug-in-ul

/qn

Instalare silenţioasă

/norestart

Dacă resetarea sistemului este necesară, nu resetaţi sistemul maşinii automat.

Parametru
TARGETDIR

ALLUSERS

Descriere
Setaţi directorul de instalare.
Când nu e setat la nimic ("") instalează plug-in-ul doar pentru utilizatorul curent. Nu
sunt necesare drepturi de administrator.

Exemple
Rularea instalării ca administrator pentru ‘Toţi utilizatorii’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Notă: Lansaţi promptul de comandă cu Rulare ca administrator.
Rularea dezinstalării ca administrator pentru ‘Toţi utilizatorii’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Notă: Lansaţi promptul de comandă cu Rulare ca administrator.

Realizaţi o Instalare centrală
Administratorii pot instala central şi de la distanţă IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook, via Active Directory şi alt software de gestionare desktop. Vedeţi secţiunea
Personalizarea instalării pentru a învăţa cum să implementaţi plug-in-ul pentru un anumit
utilizator sau la un anumit director. Pentru a implementa un set de site-uri Connections în
plug-in, vedeţi Indici de măsurare a utilizării clientului
IBM Connections Plug-in postează indicii de măsurare a utilizării pe serverul IBM
Connections în aceste scenarii:
 De fiecare dată când un utilizator deschide o vizualizare nouă (de exemplu, Fişierele
mele, Fişiere comunitate).
 Prima dată când un utilizator deschide fereastra de proprietăţi.
Provizionarea IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Înainte ca plug-in-ul să poată fi distribuit automat la computerele clienţilor sau la anumiţi
utilizatori, asiguraţi-vă că:


Computerul clientului este conectat la domeniu.



Microsoft .NET Framework 2.0 sau ulterior este instalat pe maşina clientului.

Pentru a instala plug-in-ul pe un computer client la distanţă, urmaţi aceşti paşi:
1. Creaţi un Obiect de politică de grup în proprietăţile domeniului dumneavoastră folosind
Active Directory pe server, care va fi folosit pentru a instala de la distanţă plug-in-ul. În fila

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Securitate a proprietăţilor Obiect de politică de grup, selectaţi grupurile pentru care vreţi să
instalaţi the plug-in-ul.
În arborele de consolă, deschideţi-vă proprietăţile domeniului şi, din fila Politică grup,
editaţi Obiectul de politică de grup pe care l-aţi creat mai sus.
Faceţi clic dreapta pe Configuraţie computer > Setări software > Instalare software şi
selectaţi Nou > Pachet.
În caseta de dialog Deschidere, introduceţi calea UNC spre fişierul de instalare plug-in într-un
folder de reţea partajat. Nu folosiţi butonul Răsfoire pentru a accesa locaţia.
Din fila Implementare, setaţi Tip implementare la Alocat, setaţi Opţiuni interfaţă de
utilizator instalare la De bază şi faceţi clic pe OK.
Închideţi snap-in-ul Politică de grup, faceţi clic pe OKşi apoi ieşiţi din snap-in-ul Computere şi
utilizatori Active Directory.
Când porneşte computerul client, pachetul software gestionat este instalat automat.

Detalii suplimentare despre cum se implementează software folosind Active Directory sunt
disponibile în articolul de bază de cunoştinţe Microsoft Cum se foloseşte Politica de grup
pentru a instala de la distanţă software în Windows Server 2003.
Note:


Când instalaţi, trebuie să folosiţi opţiunea de interfaţă de utilizator De bază.



Pentru a instala plug-in-ul pentru anumiţi utilizatori pe un computer, trebuie să editaţi
pachetul MSI înainte de instalarea la distanţă. Urmaţi instrucţiunile din secţiunea de personalizare
a instalării.

Personalizarea instalării
Pentru a personaliza instalarea plug-in-ului să folosească un alt director, sau să fie
implementat pentru anumiţi utilizatori:
1. Instalaţi Orca.
2. Deschideţi pachetul IBM Connections Plug-in MSI cu Orca.
3. Setaţi folderul de instalare din pachetul MSI în Tables > CustomAction >Actions >
DIRCA_TARGETDIR. Dacă trebuie să implementaţi plug-in-ul la anumiţi utilizatori,
ar trebui să setaţi folderul de instalare la
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Asta modifică folderul de

instalare de la "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook" la o anumită locaţie de utilizator "C:\Users\AppData\Roaming\
IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"

4. Salvaţi modificările asupra pachetului MSI.
5. Urmaţi paşii descrişi în articolul de bază de cunoştinţe Microsoft Cum se foloseşte
Politica de grup pentru a instala de la distanţă software în Windows Server 2003.

Indici de măsurare a utilizării clientului
IBM Connections Plug-in postează indicii de măsurare a utilizării pe serverul IBM
Connections în aceste scenarii:
 De fiecare dată când un utilizator deschide o vizualizare nouă (de exemplu, Fişierele
mele, Fişiere comunitate).
 Prima dată când un utilizator deschide fereastra de proprietăţi.

Provizionarea IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Administratorii pot proviziona central şi de la distanţă IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook.

Ce se poate proviziona central?
1. Opţiuni Connections:
a. Site-ul Connections.
b. Coloanele vizibile.
2. Opţiuni avansate: setări proxy, tragere şi plasare şi altele.

Un administrator poate:

1. Setaţi valori de pornire implicite, pe care utilizatorul le poate modifica ulterior.
2. Forţaţi valori pentru utilizator, ceea ce le dezactivează în plug-in, împiedicând utilizatorul să le
modifice.

Cum se face provizionarea?
Provizionarea se face adăugând chei la arborele registry plug-in. Sunt 2 metode pentru a
face asta:
1. Actualizând central cheile registry. Windows furnizează câteva metode pentru asta. Citiţi
Distribuirea modificărilor registrului pentru a învăţa cum.
2. Adăugând chei la un fişier de transformare MSI (de exemplu, folosind Orca) şi punându-l în
bundle cu instalarea. Citiţi Realizarea unei instalări centrale pentru a învăţa cum.

Pentru a seta valori implicite:
Cheie rădăcină IBM Connections Plug-in:

Cheia rădăcină sub care administratorul ar trebui să adauge cheile plug-in este:
1. Pentru a proviziona produsul doar pentru utilizatorul curent:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Pentru a proviziona produsul pentru toţi utilizatorii de pe maşină, locaţia exactă este

diferită pentru fiecare sistem de operare, aşa cum se arată în următorul tabel:
Sistem de operare

Cheie

32 de biţi

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64 de biţi rulând Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
pe 32 de biţi
64 de biţi rulând Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
pe 64 de biţi

Chei registry IBM Connections Plug-in
Următorul tabel listează cheile registry opţionale care pot fi adăugate pentru a seta valori
implicite pentru utilizatori.

Nume cheie

Date valoare (implicită)

Descriere

Opţiuni Connections:

Cheia de sub acest nod este

Sites

site-ul provizionat.

URL rădăcină site. Această
valoare este obligatorie.
<site title> este orice cheie pe
care vreţi s-o folosiţi ca titlu de
Sites\<titlu site>

<URL>

server.
<URL> este URL-ul pentru
serverul Connections. Vedeţi
indicaţiile pentru provizionarea
URL-urilor.
Setează tipul de server la IBM

Sites\<titlu site>\ServerType

IBMConnections

Connections. Această valoare
este obligatorie.
Controlează autentificarea faţă

True pentru a folosi
Sites\<titlu site>\IntegratedSecurity

acreditările Windows ale
utilizatorului.

de site. Dacă nu se defineşte,
utilizatorul este promptat
pentru acreditări prima dată
când deschide site-ul în plugin.

True pentru a salva parola
Connections sau
SavePassword

Controlează salvarea parolei
pentru site-ul IBM

False pentru a prompta
utilizatorul pentru parolă la

Connections.

fiecare lansare a plug-inului.

Nume cheie

Date valoare (implicită)

Descriere

Dezactivarea caracteristicilor:
True pentru a ascunde
toate caracteristicile de
IBMConnections\HideCommunities

Comunităţi sau
False (implicit) pentru a nu

Controlează caracteristicile
afişare/ascundere Comunităţi.

le ascunde.
True pentru a ascunde
toate caracteristicile de
IBMConnections\HideActivities

Activităţi sau
False (implicit) pentru a nu

Controlează caracteristicile
afişare/ascundere Activităţi.

le ascunde.
True pentru a ascunde
toate caracteristicile de
IBMConnections\HideWikis

Wiki-uri sau
False (implicit) pentru a nu

Controlează caracteristicile
afişare/ascundere Wiki-uri.

le ascunde.

True pentru a ascunde
IBMConnections\HideActivitiesUpdates

actualizărilede activităţi sau
False pentru a nu le
ascunde.

Controlează
afişarea/ascunderea
actualizărilor de activitate.Ia
valoarea implicită din cheia
HideActivities .

True pentru a ascunde

IBMConnections\HideBlogsUpdates

toate caracteristicile de

Controlează

Bloguri sau

afişarea/ascunderea

False (implicit) pentru a nu

actualizărilor de blog.

le ascunde.

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

True pentru a ascunde

Controlează

actualizările de semne de

afişarea/ascunderea

carte sau

actualizărilor de semne de

False (implicit) pentru a nu

carte.

le ascunde.
True pentru a ascunde
IBMConnections\HideForumsUpdates

actualizările de forum sau
False (implicit) pentru a nu
le ascunde.

True pentru a ascunde
IBMConnections\HideWikisUpdates

actualizările de Wiki sau
False (implicit) pentru a nu
le ascunde.

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

Controlează
afişarea/ascunderea
actualizărilor de forum.

Controlează
afişarea/ascunderea
actualizărilor de Wiki. Ia
valoarea implicită din cheia
HideWikis .

True pentru a ascunde

Controlează

actualizările de comunitate

afişarea/ascunderea

sau

actualizărilor de comunitate. a

False (implicit) pentru a nu

valoarea implicită din cheia

le ascunde.

HideCommunities .

Opţiuni avansate:
True pentru a trage fişiere
DragFilesInsteadOfLinks

fizice sau
False pentru a trage
legături la fişier.

Controlează tragerea fişierelor
din bara laterală plug-in la
Outlook.

Controlează mutarea/copierea
mesajelor e-mail la

MoveEmailOnDrag

True pentru a muta

Connections. Dacă se setează

mesajele e-mail în

la True, mesajele e-mail sunt

Connections sau

şterse din folderul e-mail după

False pentru copiere.

ce sunt încărcate în
Connections folosind tragere şi
plasare.

OpenFilesInBrowser

True pentru a deschide

Setează ce să se facă când se

fişierele în browser sau

face dublu clic sau se deschide

False pentru a descărca şi

un fişier. Dacă este setată la

deschide fişierele cu

True sau la o extensie de fişier,

aplicaţia locală asociată

fişierului îi este adăugat un

(implicit), sau

meniu de comandă

ext1,ext2,… pentru a

Deschidere în aplicaţie.

deschide fişierele cu aceste
extensii în browser.
Exemplu: .docx,.xlsx
True pentru a crea o
legătură care se deschide
în browser sau
False pentru a crea o
legătură care se deschide
CopyBrowserLink

în aplicaţia locală asociată
(implicit), sau
ext1,ext2,… pentru a crea
o legătură care se deschide
în browser pentru fişiere cu
extensiile specificate.
Exemplu: .docx,.xlsx.

Stabileşte cum este creată
legătura la fişier când este tras
şi plasat un fişier din bara
laterală într-un mesaj e-mail
sau când se utilizează Copiere
> Legătură sau Copiere >
Adresă. Când este setată la
True sau la extensie de fişier,
un meniu de comandă Copiere
> Adresă aplicaţie este
adăugat fişierului.

# de minute între aducerea
actualizărilor activităţilor de
la serverul Connections,
ActivitiesInterval

sau
0 pentru a opri actualizările

Setează cât de des se
actualizează vizualizarea
Actualizări sau opreşte
actualizările automate.

automate.
0 pentru a încărca plug-inul în ultima stare, sau
SidebarInitialState

1 pentru a încărca plug-inul minimizat, sau
2 pentru a încărca plug-inul minimizat şi pentru a

Controlează starea implicită pe
care o va încărca plug-in-ul
când porneşte Outlook.

deschide bara laterală
odată ce e complet
încărcat.
Controlează dacă să se
stocheze baza de date a plugin-ului în profilul roaming sau în
True pentru a stoca baza
de date a plug-in-ului în
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

profilul local sau
False pentru a stoca baza
de date în profilul roaming.

profilul local. Baza de date a
plug-in-ului include contactele,
activităţile recente şi colegii
sugeraţi. Opţiunile de
configurare sunt întotdeauna
stocate în profilul roaming.
Fişierele istoric sunt
întotdeauna stocate în profilul
local.
Setează protocoalele SSL
suportate pentru site-urile
Connections securizate. Puteţi
să definiţi câteva valori,
delimitate cu virgule. Dacă nu
este setat, plug-in-ul utilizează

protocolul implicit de
runtime .NET.
SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,
TLSv1.2.

Note:



Pentru a activa
TLSv1.2, trebuie
instalat .NET
Framework versiunea
4.5 sau ulterioară, iar
cheia
PreferredCLRVersion

trebuie setată la v4.0
sau ulterioară.



Protocoalele SSL
definite în această
cheie trebuie să fie
suportate de
runtime-ul .NET şi de
sistemul de operare.



Nu vor fi folosite
protocoale nesuportate
pentru stabilirea unei
conexiuni cu serverele
Connections.

Setează versiunea CLR pe
care IBM Connections Plug-in
PreferredCLRVersion

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

o va încărca şi folosi. Dacă nu
este setat, plug-in-ul va încărca
versiunea de runtime .NET cea
mai mică dacă este instalată.
Număr maxim de actualizări

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

afişate în cărţi de vizită
complete. Valoarea implicită
este 100.
Număr maxim de actualizări şi
comunităţi afişate în fila

MaxNumberOfActivities

#

Actualizări şi în fila
Comunitate. Valoarea implicită
este 100.
Dacă există mai mult de 500
de articole în vizualizările

GetAllMaxLimit

#

Fişierele mele sau Fişiere
ţintuite, sunt afişate primele

500 de articole şi apare o
legătură în partea de jos a

barei laterale, care spune
Afişare x articole. Cheia de

registru setează valoarea x.
Valoarea implicită este 5000.
Număr maxim de caractere în
PostTextMaxLength

#

actualizări de stare şi
comentarii postate. Valoarea
implicită este 1000.
Număr maxim de caractere în
motivul pentru semnalarea

FlagTextMaxLength

#

unui fişier sau a unui comntariu
de fişier ca necorespunzător.
Valoarea implicită este 4000.
Număr maxim de caractere în
caseta text Rezumat

ChangeCommentTextMaxLength

#

modificări, care apare când
adăugaţi o versiune nouă la un
fişier existent. Valoarea
implicită este 2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

IBMConnections\ShareLinksOnSend

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

True pentru a dezactiva

Utilizată pentru a dezactiva

opţiunea de conectare la

opţiunea de conectare la

Cloud sau

Cloud. De utilizat când există

False pentru a o activa.

numai site-uri locale.

True pentru a partaja

Utilizată pentru a dezactiva

legături la trimiterea e-

caracteristica de partajare

mailurilor sau

automată a legăturilor la fişiere

False (implicit) pentru a nu

cu destinatarii e-mail care sunt

partaja.

utilizatori Connections.

True pentru a permite

Controlează emiterea

prompturi sau

prompturilor, de exemplu

False (implicit) pentru a

pentru situaţia în care

dezactiva prompturile şi a

destinatarul mesajului e-mail

afişa în schimb notificări în

nu este un utilizator

tava sistem.

Connections atunci când sunt
partajate legăturile la fişier cu
destinatarii de e-mail.

True pentru a eşua când
site-ul nu are un certificat
FailInvalidCerts

valid sau
False (implicit) pentru a
avertiza în legătură cu
certificatul invalid.

Setează ce să se facă când un
utilizator se conectează la un
server IBM Connections care
are un certificat invalid, expirat
sau lipsă.

Branding

Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL la ajutorul produsului
dumneavoastră.
Locaţia pentru salvarea
fişierelor locale IBM
Connections, cum ar fi fişierele
istoric şi cache-urile pe disc.

Branding\DataFolders\Local

<folder>

Setaţi calea completă la un
folder existent. Variabilele de
mediu, cum ar
fi %LOCAL_DIR%, pot fi
utilizate în cale.
Locaţia pentru salvarea datelor
de roaming IBM Connections,
cum ar fi fişierele de

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

configurare. Setaţi calea
completă la un folder existent.
Variabilele de mediu, cum ar
fi %LOCAL_DIR%, pot fi
utilizate în cale.

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

Locaţia pentru salvarea
fişierelor temporare IBM

Connections. Setaţi calea
completă la un folder existent.
Variabilele de mediu, cum ar
fi %LOCAL_DIR%, pot fi
utilizate în cale.

Setarea puncelor finale IBM
Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

<files endpoint> (implicit:
files)

<files endpoint> (implicit:
search)

<files endpoint> (implicit:
communities)

<files endpoint> (implicit:
profiles)

<files endpoint> (implicit:
activities)

<files endpoint> (implicit:
wikis)

<files endpoint> (implicit:
blogs)

Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
fişiere personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
căutare personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
comunităţi personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
profiluri personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
activităţi personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
wiki-uri personalizat.
Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
bloguri personalizat.

<files endpoint> (implicit:

Configuraţi plug-in-ul să emită

forums)

cereri la un un punct final de

forumuri personalizat.

IBMConnections\EndpointHomePage

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<files endpoint> (implicit:
homepage)

Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
pagini acasă personalizat.

<files endpoint> (implicit:
connections/opensocial)

Configuraţi plug-in-ul să emită
cereri la un un punct final de
open social personalizat.

Pentru a forţa valorile pentru utilizatori:
Pentru a forţa o valoare pentru utilizatori şi a o dezactiva în dialogul de plug-in Opţiuni,
adăugaţi o valoare nouă la oricare din cheile plug-in listate mai sus:
Nume cheie

Nume valoare

< any >

Force

Tip valoare
DWORD

Date valoare
1

Notă: Valoarea implicită pentru setarea Sites este Force=1. Dacă definiţi cheile registry
Sites, utilizatorul nu poate înlătura sau reconfigura site-ul Connections. Pentru a permite
utilizatorului să înlăture sau să reconfigureze site-ul Connections, setaţi Force=0.

Pentru a proviziona URL-uri:
Folosiţi unul din aceste formate URL pentru provizionarea site-ului Connections:


http://<server>



https://<server>

Note: Nu specificaţi pagini aspx sau parametri de interogare.
Sugestie: Puteţi deschide locaţia Connections folosind plug-in-ul, faceţi clic dreapta pe el şi
selectaţi Copiere > Adresă pentru a obţine URL-ul exact.
Exemplu: Pentru a defini site-ul Connections cu Titlul MyConnectionsSite şi URL-ul
https://greenhouse.lotus.com, setaţi aceste chei:

Nume cheie

Date valoare (implicită)

Sites
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Cum sunt combinate preferinţele de utilizator şi administrator?
Preferinţele de administrator, setate în HKEY_LOCAL_MACHINE, nu au întâietate în faţa
preferinţelor de utilizator, decât dacă administratorul defineşte valori forţate. Mai precis,
dacă utilizatorul şi-a modificat preferinţele şi administratorul a provizionat produsul apoi,
preferinţele de utilizator nu sunt înlocuite.
Preferinţele de administrator setate în HKEY_CURRENT_USER înlocuiesc preferinţele
setate de utilizator. Cu excepţia cazului în care administratorul a definit valori forţate,
utilizatorul poate suprascrie preferinţele folosind dialogul Opţiuni plug-in.

