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Inštalácia a konfigurácia IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Návod na inštaláciu
Tento návod opisuje, ako inštalovať IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®,
aplikáciu bočnej lišty pre elektronickú poštu Outlook, ktorá poskytuje plnohodnotný prístup k

obsahu IBM Connections. Môžete spolupracovať na súboroch, zdieľať e-mail pomocou produktu
IBM Connections, zobraziť obsah komunít a vytvoriť sociálne prepojenie s kolegami pohodlne zo
svojho e-mailového klienta.
Poznámka: Používatelia s rolou návštevníka Connections (externí používatelia) sa nemôžu
prihlásiť do servera pomocou IBM Connections Plug-in, aby sa zabránilo úniku informácií.

Inštalácia doplnkového komponentu:
1. Prevezmite nastavovací balík.
2. Spustite nastavovací balík a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Oprava alebo odstránenie doplnkového komponentu
Doplnkový komponent môžete opraviť alebo odstrániť podobne ako každý program

Windows. Vykonajte tieto kroky:
1. Otvorte Ovládací panel Windows a vyberte položku Programy a súčasti > Odinštalovať

alebo zmeniť program.
2. Vyberte položku IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook a kliknite na tlačidlo
Odinštalovať alebo Zmeniť.
3. Vykonajte proces odinštalácie alebo opravy.

Vykonanie tichej inštalácie
Administrátori môžu nainštalovať IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ ticho z
príkazového riadka. Počas tichej inštalácie sú zakázané notifikácie pre používateľov s výnimkou chýb, ako
je napríklad notifikácia na nesplnené nevyhnutné požiadavky.

Postup
1. Prevezmite IBM® Connections Plug-in.
2. Otvorte príkazový riadok a prejdite do adresára, kde ste uložili súbor
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Spustite
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=hodnota]
Voľby a parametre sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
Voľba
/i

Opis
Nainštaluje doplnkový komponent

/x

Odinštaluje doplnkový komponent

/qn

Tichá inštalácia

/norestart

Ak je potrebný reštart, nereštartovať počítač automaticky.

Parameter
TARGETDIR

ALLUSERS

Opis
Nastaviť inštalačný adresár.
Keď nie je nastavená žiadna hodnota (""), nainštalovať doplnkový komponent iba
pre aktuálneho používateľa. Nie sú potrebné žiadne práva administrátora.

Príklady
Spustenie inštalácie ako administrátor pre všetkých používateľov’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Poznámka: Príkazový riadok spustite s voľbou Spustiť ako administrátor.
Spustenie odinštalácie ako administrátor pre všetkých používateľov’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Poznámka: Príkazový riadok spustite s voľbou Spustiť ako administrátor.

Vykonanie centrálnej inštalácie
Administrátori môžu centrálne a vzdialene inštalovať IBM Connections Plug-in for Microsoft
Outlook cez Active Directory a iný softvér na manažment počítača.Pozrite si sekciu
Prispôsobenie inštalácie, kde sa dozviete, ako nasadiť doplnkový komponent pre
špecifického používateľa alebo do špecifického adresára. Ak chcete nasadiť množinu lokalít
Connections v doplnkovom komponente, pozrite si sekciu Metriky použitia klienta
IBM Connections Plug-in zverejňuje metriky použitia do servera IBM Connections v týchto
scenároch :
vždy, keď používateľ otvorí nové zobrazenie (napríklad Moje súbory alebo Súbory
komunity),
 keď používateľ prvýkrát otvorí okno vlastností.

Poskytnite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.
Doplnkový komponent sa môže automaticky distribuovať do klientskych počítačov alebo
špecifickým klientom, ak sú splnené tieto podmienky:


klientsky počítač je pripojený do domény,



v klientskom počítači je nainštalovaný produkt Microsoft .NET Framework 2.0 alebo novší.

Ak chcete inštalovať doplnkový komponent vo vzdialenom klientskom počítači, vykonajte
tieto kroky:
1. Vytvorte Objekt skupinovej politiky vo vlastnostiach svojej domény pomocou Active
Directory v serveri, ktorý sa použije na vzdialenú inštaláciu doplnkového komponentu. Na záložke

Bezpečnosť vo vlastnostiach Objektu skupinovej politiky vyberte skupiny, pre ktoré chcete
nainštalovať doplnkový komponent.
2. V strome konzoly otvorte vlastnosti svojej domény a na záložke Skupinová politika
upravte Objekt skupinovej politik, ktorý ste vytvorili vyššie.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Konfigurácia počítača > Nastavenie softvéru >
4.
5.
6.
7.

Inštalácia softvéru a vyberte položku Nový > Balík.
V dialógovom okne Otvoriť zadajte cestu UNC k inštalačnému súboru doplnkového komponentu v
zdieľanej sieťovej zložke. Na prístup k umiestneniu nepoužite tlačidlo Prehľadávať.
Na záložke Nasadenie nastavte Typ nasadenia na Priradené, nastavte Voľby
používateľského rozhrania inštalácie na Základné a kliknite na tlačidlo OK.
Zatvorte modul Skupinová politika, kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte modul Active
Directory Používatelia a počítače.
Po spustení klientskeho počítača sa automaticky nainštaluje manažovaný softvérový balík.

Viac podrobností o nasadzovaní softvéru pomocou Active Directory nájdete v článku bázy
znalostí spoločnosti Microsoft How to use Group Policy to remotely install software in
Windows Server 2003.
Poznámky


Pri inštalácii musíte používať Základnú voľbu používateľského rozhrania.



Ak chcete inštalovať doplnkový komponent pre špecifických používateľov v počítači, pred
vzdialenou inštaláciou musíte upraviť balík MSI.Návod nájdete v sekcii Prispôsobenie inštalácie.

Prispôsobenie inštalácie
Ak chcete prispôsobiť inštaláciu doplnkového komponentu, aby používala iný adresár alebo aby
sa nasadila pre špecifických používateľov, vykonajte tieto kroky:
1. Nainštalujte produkt Orca.
2. Otvorte balík MSI IBM Connections Plug-in v produkte Orca.
3. Nastavte inštalačný adresár v balíku MSI v časti Tables > CustomAction > Actions
> DIRCA_TARGETDIR. Ak potrebujete nasadiť doplnkový komponent pre špecifických
používateľov, mali by ste nastaviť inštalačný adresár na
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]" . Toto mení inštalačnú zložku

z "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" na
umiestnenie špecifického používateľa "C:\Users\AppData\Roaming\
IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"

4. Uložte zmeny v balíku MSI.
5. Vykonajte kroky opísané v článku bázy znalostí spoločnosti Microsoft How to use
Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003.

Metriky použitia klienta
IBM Connections Plug-in zverejňuje metriky použitia do servera IBM Connections v týchto
scenároch :
 vždy, keď používateľ otvorí nové zobrazenie (napríklad Moje súbory alebo Súbory
komunity),
 keď používateľ prvýkrát otvorí okno vlastností.

Poskytnite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Administrátori môžu centrálne a vzdialene poskytovať IBM Connections Plug-in for
Microsoft Outlook.

o možno poskytovať centrálne
1. Voľby Connections:
a. Lokalita Connections.
b. Viditeľné stĺpce.
2. Rozšírené voľby: nastavenia proxy, potiahnutie a pustenie myšou a iné.

Administrátor môže vykonávať tieto úlohy

1. nastaviť predvolené spúšťacie hodnoty, ktoré môže používať neskôr zmeniť,
2. vnútiť hodnoty pre používateľa, čo ich zakáže v doplnkovom komponente a používateľ ich
nemôže zmeniť.

Ako funguje poskytovanie
Poskytovanie je realizované pridaním kľúčov do stromu registra doplnkových komponentov.
Dá sa to spraviť dvomi metódami:
1. Centrálne aktualizovaním kľúčov registra. Operačný systém Windows na to poskytuje

niekoľko metód. Viac informácií nájdete v sekcii Distributing Registry Changes.
2. Pridaním kľúčov do transformačného súboru MSI (napríklad pomocou Orca) a jeho
zbalením s inštaláciou. Viac informácií nájdete v sekcii Vykonanie centrálnej inštalácie .

Nastavenie predvolených hodnôt:
Koreňový kľúč IBM Connections Plug-in:

Koreňový kľúč, pod ktorý by mal administrátor pridať kľúče doplnkového komponentu, je:
1. Na poskytnutie produktu iba pre aktuálneho používateľa:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Operačný systém
Operačný systém
32-bitový

Kľúč
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64-bitový s 32-bitovým
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
produktom Office
64-bitový so 64bitovým produktom

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Office

Kľúče registra IBM Connections Plug-in
Nasledujúca tabuľka uvádza voliteľné kľúče registra, ktoré možno pridať kvôli nastaveniu
predvolených hodnôt pre používateľov.

Názov kľúča

Predvolená hodnota

Opis

Voľby Connections:

Kľúč pod týmto uzlom je v

Sites

poskytnutej lokalite.

Koreňová adresa URL
lokality.Riadi autentifikáciu pre
lokalitu.
nadpis lokality > je ľubovoľný
Sites\<nadpis lokality>

adresa URL>

kľúč, ktorý chcete použiť ako
nadpis servera.
adresa URL> je adresa URL
servera Connections. Viac
informácií nájdete v sekcii
Poskytnutie adries URL.
Nastaví typ servera na IBM

Sites\<nadpis lokality>\ServerType

IBMConnections

Connections. Táto hodnota je
povinná. Riadi autentifikáciu
pre lokalitu.
Riadi autentifikáciu pre
lokalitu. Ak to nie je
definované, používateľovi sa

Sites\<nadpis lokality>\IntegratedSecurity

SavePassword

zobrazí výzva na zadanie
prihlasovacích údajov pri
prvom otvorení lokality v
doplnkovom komponente.

SavePassword

True, ak sa má uložiť heslo

Riadi uloženie hesla pre lokalitu
IBM Connections.

Connections.
False, ak sa má zobraziť
výzva na zadanie hesla pri
každom spustení
doplnkového komponentu.

Názov kľúča

Predvolená hodnota

Opis

Zakázanie funkcií:
True na skrytie všetkých
IBMConnections\HideCommunities

funkcií Komunít alebo

Riadi zobrazenie/skrytie funkcií

False (predvolené) na

Komunít.

neskrytie.
True na skrytie všetkých
IBMConnections\HideActivities

funkcií Aktivít alebo

Riadi zobrazenie/skrytie funkcií

False (predvolené) na

Aktivít.

neskrytie.
True na skrytie všetkých
IBMConnections\HideWikis

funkcií Wiki alebo

Riadi zobrazenie/skrytie funkcií

False (predvolené) na

Wiki.

neskrytie.

True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideActivitiesUpdates

aktivity alebo
False na neskrytie.

Riadi zobrazenie/skrytie
aktualizácií aktivity.Predvolene
používa hodnotu kľúča
HideActivities .

True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideBlogsUpdates

blogu alebo

Riadi zobrazenie/skrytie

False (predvolené) na

aktualizácií blogu.

neskrytie.
True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

záložiek alebo

Riadi zobrazenie/skrytie

False (predvolené) na

aktualizácií záložiek.

neskrytie.

True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideForumsUpdates

fór alebo

Riadi zobrazenie/skrytie

False (predvolené) na

aktualizácií fór.

neskrytie.

True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideWikisUpdates

Wiki alebo
False na neskrytie.

True na skrytie aktualizácií
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

komunity alebo
False na neskrytie.

Riadi zobrazenie/skrytie
aktualizácií wiki. Predvolene
používa hodnotu kľúča
HideWikis .
Riadi zobrazenie/skrytie
aktualizácií komunity.
Predvolene používa hodnotu
kľúča HideCommunities .

Rozšírené voľby
Riadi potiahnutie súborov myšou z
DragFilesInsteadOfLinks

False, ak sa majú myšou

bočnej lišty doplnkového

ťahať odkazy na súbor.

komponentu do produktu
Outlook.

True, ak sa majú presúvať
e-maily do produktu
MoveEmailOnDrag

Connections, alebo
False, ak sa majú
kopírovať.

MoveEmailOnDrag Ak je
nastavená hodnota True, emailové správy sa vymažú zo
zložky e-mailov po ich odoslaní
do produktu Connections
potiahnutím a pustením.

True na otvorenie súborov
v prehliadači alebo
False na prevzatie a
otvorenie súborov v
OpenFilesInBrowser

priradenej lokálnej appke
(predvolené) alebo
ext1,ext2,… na otvorenie
súbor s týmito prílohami v
prehliadači. Príklad:

Nastavuje, čo sa má spraviť pri
dvojitom kliknutí na súbor alebo
otvorení súboru. Keď je
nastavená hodnota True alebo
rozšírenie súboru, do súboru sa
pridá príkaz Otvoriť v appke.

.docx,.xlsx
True na vytvorenie odkazu,
ktorý sa otvorí v
prehliadači, alebo
False na vytvorenie
odkazu, ktorý sa otvorí v
CopyBrowserLink

priradenej lokálnej appke
(predvolené), alebo
ext1,ext2,… na vytvorenie
odkazu, ktorý sa otvorí v
prehliadači pre súbory
zadaných rozšírení.
Príklad: .docx,.xlsx.

Nastavuje, ako sa vytvorí odkaz
na súbor pri potiahnutí a
pustení súboru z bočnej lišty do
e-mailovej správy alebo
pomocou príkazu Kopírovať >
Odkaz alebo Kopírovať >
Adresa. Keď je nastavená
hodnota true alebo prípona
súboru, do súboru sa pridá
ponuka príkazu Kopírovať >
Appka Adresa.

# Počet minút medzi

ActivitiesInterval

načítaním aktualizácií aktivít

Nastaví frekvenciu aktualizácie

zo servera Connections.

zobrazenia Aktualizácie alebo
zastaví automatické

0 na zastavenie

aktualizácie.

automatických aktualizácií.

SidebarInitialState

0 na načítanie doplnkového

Riadi predvolený stav načítania

komponentu v poslednom

doplnkového komponentu pri

stave.

spustení produktu Outlook.

False, ak sa má databáza uložiť v
roamingovom profile. Riadi, či sa
databáza doplnkového modulu
True, ak sa má uložiť
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

uloží v roamingovom profile alebo
lokálnom profile. Databáza

databáza doplnkového
doplnkového komponentu zahŕňa
modulu v lokálnom profile.
kontakty, posledné aktivity a
odporúčaných kolegov.
Konfiguračné voľby sa vždy
ukladajú do roamingového profilu.

Protokolového súbory sa vždy
ukladajú do lokálneho profilu.
Nastaví podporované protokoly
SSL na pripojenie k
zabezpečeným lokalitám
Connections. Môžete definovať
viacero hodnôt oddelených
čiarkami. Ak to nie je
nastavené, doplnkový
komponent použije predvolený
protokol pre runtime

prostredie .NET.
Poznámky:



Ak chcete aktivovať
TLSv1.2, musí byť
nainštalované .NET

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

Framework, verzia 4.5

TLSv1.2.

alebo novšia, a kľúč
PreferredCLRVersion

musí byť nastavený na
v4.0 alebo novšiu
verziu.


Protokoly SSL
definované v tomto
kľúči musia byť
podporované runtime
prostredím .NET a
operačným
systémom.



Nepodporované
protokoly sa nepoužijú
na vytvorenie
pripojenia k serverom

Connections.

Nastavuje verziu CLR, ktorú
načíta a bude používať IBM
Connections Plug-in. Ak to nie
PreferredCLRVersion

v#.# (od v2.0 do v4.x).

je nastavené, doplnkový
komponent načíta najnižšiu
nainštalovanú verziu runtime
prostredia .NET.
Maximálny počet aktualizácií

počet

#

zobrazených na firemných
vizitkách. Predvolená hodnota
je 100.
Maximálny počet aktualizácií a

počet

#

komunít zobrazených na
záložke Aktualizácie.
Predvolená hodnota je 100.
Ak existuje viac ako 500
položiek v zobrazeniach Moje
súbory alebo Pripnuté
súbory, zobrazí sa prvých 500

počet

#

položiek a naspodku bočnej
lišty sa zobrazí odkaz s textom
Zobraziť x položiek. Tento

kľúč registra nastavuje
hodnotu premennej x.
Predvolená hodnota je 5000.
Maximálny počet znakov vo
počet

#

zverejnených aktualizáciách
stavu a v komentároch.
Predvolená hodnota je 1 000.

počet

#

Maximálny počet znakov v

dôvode označenia súboru
alebo komentára k súboru ako
nevhodného. Predvolená
hodnota je 4 000.
Maximálny počet znakov v
textovom poli Súhrn zmeny,
počet

#

ktoré sa zobrazí pri pridávaní
novej verzie do existujúceho
súboru. Predvolená hodnota je
2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

True na zakázanie voľby

Použite to na zakázanie voľby

na pripojenie k Cloud

na pripojenia k Cloud. Používa

alebo

sa, keď existujú iba lokálne

False na jej povolenie.

lokality.
Použite to na zakázanie funkcie

IBMConnections\ShareLinksOnSend

True na zdieľanie odkazov

na automatické zdieľanie

pri posielaní e-mailov alebo

odkazov na súbory s

False (predvolené), ak

príjemcami e-mailu, ktorí sú

nechcete zdieľať.

používateľmi produktu
Connections.

True na povolenie výziev
alebo
False (predvolené) na
IBMConnections\ShareOnSendPrompts

zakázanie výziev, kedy sa
notifikácie budú
zobrazovať na systémovej
lište.

FailInvalidCerts

Riadi zobrazovanie oznamov,
napríklad že príjemca nie je
používateľ produktu
Connections, pri zdieľaní
odkazov na súbory s
príjemcami e-mailu.

True pre zlyhanie, keď

Nastavuje, čo sa stane, keď sa

lokalita nemá platný

používateľ pripojí k serveru IBM

certifikát, alebo

Connections, ktorý má neplatný

False (predvolené) pre

certifikát, certifikát so

varovanie o neplatnom

skončenou platnosťou alebo

certifikáte.

mu chýba certifikát.

Budovanie značky
Branding\ProductURL\Help

adresa URL>

Adresa URL pre pomoc k
produktu.
Umiestnenie na ukladanie
lokálnych súborov IBM
Connections, ako sú
protokolové súbory a diskové

Branding\DataFolders\Local

<folder>

pamäte cache. Nastavte úplnú
cestu k existujúcej zložke. V
ceste možno použiť premenné
prostredia,
napríklad %LOCAL_DIR%.
Umiestnenie na ukladanie
roamingových údajov IBM
Connections, ako sú

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

konfiguračné súbory. Nastavte
úplnú cestu k existujúcej
zložke. V ceste možno použiť
premenné prostredia,
napríklad %LOCAL_DIR%.
Umiestenie na ukladanie
dočasných súborov IBM
Connections. Nastavte úplnú

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

cestu k existujúcej zložke. V
ceste možno použiť premenné
prostredia,
napríklad %LOCAL_DIR%.

Nastavenie koncových bodov IBM
Connections
IBMConnections\EndpointFiles

<files endpoint>

Nakonfigurujte doplnkový

(predvolené: files)

komponent na posielanie
požiadaviek do vlastného
koncového bodu súborov.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointSearch

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: search)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu vyhľadávania.

<files endpoint>
IBMConnections\EndpointCommunities

(predvolené:
communities)

Nakonfigurujte doplnkový
komponent na posielanie
požiadaviek do vlastného
koncového bodu komunít.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointProfiles

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: profiles)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu profilov.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointActivities

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: activities)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu aktivít.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointWikis

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: wikis)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu wiki.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointBlogs

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: blogs)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu blogov.
Nakonfigurujte doplnkový

IBMConnections\EndpointForums

<files endpoint>

komponent na posielanie

(predvolené: forums)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu fór.

Nakonfigurujte doplnkový
komponent na posielanie

<files endpoint>

IBMConnections\EndpointHomePage

(predvolené: homepage)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu domovskej
stránky.
Nakonfigurujte doplnkový

<files endpoint>
IBMConnections\EndpointOpenSocial

komponent na posielanie

(predvolené:
connections/opensocial)

požiadaviek do vlastného
koncového bodu open social.

Vnútenie hodnôt pre používateľov:
Ak chcete vnútiť hodnoty pre používateľov a zakázať ich v dialógovom okne Voľby
doplnkového komponentu, pridajte novú hodnotu do ľubovoľného z kľúčov doplnkového
modulu z predošlej tabuľky
Názov kľúča

Názov hodnoty

<ľubovoľný>

Force

Typ hodnoty
DWORD

Hodnota
1

Poznámka: Predvolená hodnota pre nastavenie Sites je Force=1. Ak definujete kľúče
registra Sites, používate nemôže odstrániť ani prekonfigurovať lokalitu Connections. Ak chcete
používateľovi povoliť odstrániť alebo prekonfigurovať lokalitu Connections, nastavte Force=0.

Poskytnutie adries URL:
Na poskytnutie lokality Connections použite jeden z týchto formátov adresy URL:


http://<server>



https://<server>

Poznámky: Nezadávajte špecifické stránky aspx ani parametre dotazu.
Tip: Umiestnenie Connections môžete otvoriť pomocou doplnkového komponentu - kliknite naň
pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať > Adresa, aby ste získali presnú adresu
URL.

Príklad: Ak chcete definovať lokalitu Connections s nadpisom MyConnectionsSite a
adresou URL https://greenhouse.lotus.com, nastavte tieto kľúče:
Názov kľúča

Predvolená hodnota

Sites
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

Ako sa kombinujú preferencie administrátora a používateľa
Preferencie administrátora nastavené v HKEY_LOCAL_MACHINE nemajú prednosť pred
preferenciami používateľa, ak administrátor nedefinuje vnútené hodnoty. Ak používateľ
zmení svoje preferencie a administrátor poskytol produkt až po tejto zmene, preferencie používateľa
sa nenahradia.
Preferencie administrátora nastavené v HKEY_CURRENT_USER nenahradia preferencie
nastavené používateľom. Ak administrátor nedefinoval vynútené hodnoty, používateľ môže
nahradiť preferencie pomocou dialógového okna Možnosti doplnkového komponentu.

