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Nameščanje in konfiguriranje vtičnika IBM Connections za Microsoft
Outlook
Navodila za namestitev
V teh navodilih je opisano, kako namestiti vtičnik IBM Connections za Microsoft Outlook®in
aplikacijo v stranskem traku na elektronsko pošto Outlook, ki nudi preprost dostop do
vsebine programa IBM Connections z vsemi funkcijami. S pomočjo odjemalca za e-pošto
lahko sodelujete pri delu v datotekah, souporabljate e-pošto s programom IBM
Connections, si ogledujete vsebino skupnosti in se družite s kolegi.
Opomba: da bi preprečili uhajanje podatkov, se (zunanji) obiskovalci Connections ne
morejo prijaviti na strežnik z vtičnikom IBM Connections.

Namestitev vtičnika:
1. Prenesite namestitveni paket.
2. Zaženite namestitveni paket in upoštevajte navodila na zaslonu.

Popravilo ali odstranitev vtičnika:
Vtičnik lahko popravite ali odstranite tako kot katerikoli drugi program Windows. Uporabite
spodnji postopek:
1. Odprite Nadzorno ploščoWindows in izberite Programi in funkcije > Odstranitev ali

spreminjanje programa.
2. Izberite vtičnik IBM Connections za Microsoft Outlook in kliknite Odstrani ali
Spremeni.
3. Upoštevajte postopek za odstranjevanje/popravilo.

Izvedba tihe namestitve
Skrbniki lahko izvedejo tiho namestitev vtičnika IBM® Connections za Microsoft™
Outlook™ iz ukaznega poziva. Obvestila za uporabnika so med tiho namestitvijo
onemogočena, razen v primerih napake, kot je na primer obvestilo o neustreznih
predpogojih.

Postopek
1. Prenesite vtičnik IBM® Connections.
2. Odprite ukazni poziv in se pomaknite v imenik, v katerega ste shranili datoteko
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

3. Zaženite
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]
Možnosti in parametri so navedeni v naslednjih tabelah:
Možnost

Opis

/i

Namesti vtičnik

/x

Odstrani vtičnik

/qn

Tiha namestitev

/norestart

Če je potreben vnovičen zagon, naj se ne izvede samodejno.

Parameter
TARGETDIR

ALLUSERS

Opis
Nastavite namestitveni imenik.
Če je izbrana možnost brez (""), je nameščen vtičnik samo za trenutnega
uporabnika. Skrbniške pravice niso potrebne.

Primeri
Izvedba namestitve za skrbnika za vse uporabnike’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Opomba: zaženite ukazni poziv z možnostjo Zaženi kot skrbnik.
Izvedba odstranitve kot skrbnik za vse uporabnike’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

Opomba: zaženite ukazni poziv z možnostjo Zaženi kot skrbnik.

Izvedba osrednje namestitve
Skrbniki lahko z osrednjega mesta in na daljavo namestijo vtičnik IBM Connections za
Microsoft Outlook prek programa Active Directory in druge namizne programske opreme za
upravljanje. Glejte razdelek Prilagajanje namestitve, da izveste, kako razmestiti vtičnikza
specifičnega uporabnika ali v specifični imenik. Če želite v vtičniku razmestiti nabor spletnih
mest Connections, glejte Metrika uporabe odjemalca

Vtičnik IBM Connections pošilja metrike uporabe strežniku IBM Connections v naslednjih
scenarijih:
Vsakič, ko uporabnik odpre nov pogled (na primer Moje datoteke, Datoteke skupnosti).
 Ko uporabnik prvič odpre okno lastnosti.
Preskrba vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook.
Preden je lahko vtičnik samodejno razposlan na odjemalske računalnike ali določenim
uporabnikom, se prepričajte o naslednjem:


Odjemalski računalnik je povezan v domeno.



Na odjemalski računalnik je nameščen Microsoft .NET Framework različice 2.0 ali
novejše.

Če želite na oddaljeni odjemalski računalnik namestiti vtičnik, uporabite spodnji postopek:
1. V lastnostih domene s programom Active Directory na strežniku ustvarite predmet

pravilnika skupine, ki bo uporabljen za namestitev vtičnika na daljavo. V zavihku Varnost
lastnosti predmeta pravilnika skupine, izberite skupine za katere želite namestiti vtičnik.
2. V drevesu ukazne mize odprite lastnostih domene in na zavihku Pravilnik skupine
uredite predmet pravilnika skupine, ki ste ga ustvarili zgoraj.
3. Z desno tipko miške kliknite Konfiguracija računalnika > Nastavitve programske
4.
5.
6.
7.

opreme> Namestitev programske opreme in izberite Nov > Paket.
V pogovorno okno Odpri vnesite pot UNC do namestitvene datoteke vtičnika v omrežni mapi v
skupni rabi. Za dostopanje do mesta ne uporabljajte gumba Prebrskaj.
Na zavihku Razmestitev nastavite možnost Vrsta razmestitve na Dodeljeno, nastavite
Možnosti uporabniškega vmesnika za namestitev na Osnovno in kliknite V redu.
Zaprite dodatek Pravilnik skupine in kliknite V redu, nato pa zaprite dodatek Uporabniki in
računalniki Active Directory.
Ko se zažene odjemalski računalnik, se paket upravljane programske opreme namesti samodejno.

Več podrobnosti o tem, kako razmestiti programsko opremo s programom Active Directory,
je na voljo v članku Microsoftove zbirke znanja z naslovom Kako uporabljati pravilnik
skupine za oddaljeno namestitev programske opreme na Windows Server 2003.

Opombe:


Pri nameščanju morate uporabiti možnost uporabniškega vmesnika Osnovno.



Če želite na računalnik namestiti vtičnik za določene uporabnike, morate pred
namestitvijo na daljavo urediti paket MSI. Upoštevajte navodila v razdelku, ki opisuje prilagajanje
namestitve.

Prilagajanje namestitve
Če želite namestitev vtičnika prilagoditi tako, da bo uporabljal drug imenik ali da bo
razmeščen za določene uporabnike, naredite naslednje:
1. Namestite program Orca.
2. Paket MSI za vtičnik IBM Connectionsodprite s programom Orca.
3. Namestitveno mapo v paketu MSI nastavite na možnost Tabele > CustomAction
>Dejanja > DIRCA_TARGETDIR. Če morate razmestiti vtičnik za določene
uporabnike, nastavite namestitveno mapo na
"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". S tem spremenite

namestitveno mapo iz "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook" na lokacijo določenega uporabnika
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
Outlook \"

4. Shranite spremembe v paketu MSI.
5. Upoštevajte korake, opisane v članku Microsoftove zbirke znanja z naslovom Kako
uporabljati pravilnik skupine za oddaljeno namestitev programske opreme na
Windows Server 2003.

Metrika uporabe odjemalca
Vtičnik IBM Connections pošilja metrike uporabe strežniku IBM Connections v naslednjih
scenarijih:
 Vsakič, ko uporabnik odpre nov pogled (na primer Moje datoteke, Datoteke
skupnosti).
 Ko uporabnik prvič odpre okno lastnosti.

Preskrba vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook
Skrbniki lahko preskrbo za vtičnik IBM Connections za Microsoft Outlook izvajajo na
osrednjem mestu ali na daljavo.

Kaj je lahko preskrbljeno na osrednjem mestu?
1. Možnosti Connections:
a. Spletno mesto Connections.
b. Vidni stolpci.
2. Napredne možnosti: nastavitve strežnika proxy, vlečenje in spuščanje ter drugo.

Skrbnik lahko naredi naslednje:
1. Nastavi privzete začetne vrednosti, ki jih lahko uporabnik pozneje spremeni.
2. Vsili vrednosti za uporabnika, s čimer jih onemogoči v vtičniku ter uporabniku prepreči njihovo
spreminjanje.

Kako se izvaja preskrba?
Preskrba se izvaja z dodajanjem ključev v drevo registra vtičnika. To lahko naredite na dva
načina:
1. S posodabljanjem registrskih ključev na osrednjem mestu. Sistem Windows nudi v ta

namen nekaj načinov. Če se želite naučiti kako, preberite poglavje Distribuiranje
sprememb v registru.
2. Z dodajanjem ključev v datoteko pretvorb MSI (na primer z uporabo programa Orca) in z
njihovo povezavo z namestitvijo. Preberite temo Izvedba osrednje namestitve, da izveste, kako.

Nastavitev privzetih vrednosti:
Korenski ključ vtičnika IBM Connections:

Korenski ključ, pod katerim mora skrbnik dodati ključ vtičnika, je:
1. Za preskrbo izdelka samo za trenutnega uporabnika:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Za preskrbo izdelka za vse uporabnike računalnika je natančno mesto drugačno za vsak

operacijski sistem, kot prikazuje naslednja tabela:
Operacijski sistem

Ključ

32-bitni sistem

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64-bitni sistem, v

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

katerem se izvaja 32bitni Office
64-bitni sistem, v
katerem se izvaja 64-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

bitni Office

Registrski ključi vtičnika IBM Connections
Naslednja tabela navaja izbirne registrske ključe, ki jih lahko dodate za nastavitev privzetih
vrednosti za uporabnike.

Ime ključa

(privzeto) Podatki
vrednosti

Opis

Možnosti Connections:

Ključ pod tem vozliščem je

Spletna mesta

preskrbljeno spletno mesto.

Korenski URL spletnega
mesta. Ta vrednost je
obvezna.
<site title> je katerikoli ključ, ki
Spletna mesta\<naslov spletnega mesta>

<URL>

ga želite uporabiti kot naslov
strežnika.
<URL> je URL za strežnik
Connections. Glejte navodila
za preskrbo URL-jev.

Spletna mesta\<naslov spletnega
mesta>\ServerType

Nastavite vrsto strežnika na
IBMConnections

IBM Connections. Ta vrednost
je obvezna.

Nadzira overjanje za spletno
Spletna mesta\<naslov spletnega

True za uporabo poverilnic

mesta>\IntegratedSecurity

Windows uporabnika.

mesto. Če ni definirano, je
uporabnik pozvan, da vnese
poverilnice ob prvem odpiranje
spletnega mesta v vtičniku.

True za shranitev gesla
Connections ali
SavePassword

False za prikaz poziva za
uporabnika za geslo pri

Nadzira shranjevanje gesla za
spletno mesto IBM
Connections.

vsakem zagonu vtičnika.

Ime ključa

(privzeto) Podatki
vrednosti

Opis

Onemogočanje funkcij:
True, da skrijete vse
IBMConnections\HideCommunities

funkcije Skupnosti, ali

Nadzira prikaz/skrivanje funkcij

False (privzeto), da jih ne

Skupnosti.

skrijete.
True, da skrijete vse
IBMConnections\HideActivities

funkcije Dejavnosti, ali

Nadzira prikaz/skrivanje funkcij

False (privzeto), da jih ne

Dejavnosti.

skrijete.
True, da skrijete vse
IBMConnections\HideWikis

funkcije Wikijev, ali

Nadzira prikaz/skrivanje funkcij

False (privzeto), da jih ne

Wikijev.

skrijete.
Nadzira prikaz/skrivanje

IBMConnections\HideActivitiesUpdates

site True, da skrijete

posodobitev

posodobitve dejavnosti, ali

dejavnosti.Privzetek je

False , da jih ne skrijete.

vrednost v ključu
HideActivities .

IBMConnections\HideBlogsUpdates

True, da skrijete

Nadzira prikaz/skrivanje

posodobitve blogov, ali

posodobitev blogov.

False (privzeto), da jih ne
skrijete.
True, da skrijete
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

posodobitve zaznamkov, ali

Nadzira prikaz/skrivanje

False (privzeto), da jih ne

posodobitev zaznamkov.

skrijete.
True, da skrijete
IBMConnections\HideForumsUpdates

posodobitve forumov, ali

Nadzira prikaz/skrivanje

False (privzeto), da jih ne

posodobitev forumov.

skrijete.

True, da skrijete
IBMConnections\HideWikisUpdates

posodobitve Wikijev, ali
False , da jih ne skrijete.

True, da skrijete
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

posodobitve skupnosti, ali
False , da jih ne skrijete.

Nadzira prikaz/skrivanje
posodobitev Wikijev. Privzetek
je vrednost v ključu HideWikis
.
Nadzira prikaz/skrivanje
posodobitev skupnosti.
Privzetek je vrednost v ključu
HideCommunities .

Napredne možnosti:
True za vlečenje fizičnih
DragFilesInsteadOfLinks

datotek ali
False za vlečenje povezav
na datoteko.

Nadzira vlečenje datotek iz
stranske vrstice vtičnika v
Outlook.

Nadzira premikanje/kopiranje
e-poštnih sporočil v

MoveEmailOnDrag

True za premik e-poštnih

Connections. Če nastavite

sporočil v Connections ali

vrednost True, so elektronska

False to za kopiranje.

sporočila izbrisana iz mape z
e-poštnimi sporočili, potem ko
so s pomočjo vlečenja in

spuščanja naložena v
Connections.
True, da datoteke odprete
v brskalniku,

OpenFilesInBrowser

False, da datoteke

Nastavi, kaj naj se zgodi, ko

prenesete in jih odprete s

dvokliknete ali odprete

povezano lokalno aplikacijo

datoteko. Ko je nastavljeno na

(privzeto), ali

True ali na datotečne pripone,

ext1,ext2,…, da datoteke s

je datoteki dodan ukazni meni

temi priponami odprete v

Odpri v aplikaciji.

brskalniku. Primer:
.docx,.xlsx
True za ustvaritev

CopyBrowserLink

povezave, ki se odpre v

Nastavi, kako se ustvari

brskalniku,

povezava pri vlečenju in

Falseza ustvaritev

spuščanju s stranske vrstice na

povezave, ki se odpre v

elektronsko sporočilo, ali prek

povezani lokalni aplikaciji

Kopiraj > Povezava ali

(privzeto), ali

Kopiraj > Naslov. Ko je

ext1,ext2,… za ustvaritev

nastavljen na True ali na

povezave, ki se odpre v

datotečne pripone, je datoteki

brskalniku za datoteke

dodan ukazni meni Prekopiraj

podanih pripon. Primer:

> Aplikacija Naslov.

.docx,.xlsx.
# minut med pridobivanjem

ActivitiesInterval

posodobitev dejavnosti s

Nastavi, kako pogosto se

strežnika Connections ali

posodablja pogled Posodobitve
ali zaustavi samodejne

0 za zaustavitev

posodobitve.

samodejnih posodobitev.

SidebarInitialState

0 na nalaganje vtičnika v

Nadzira privzeto stanje, v

zadnjem stanju ali

katerem se naloži vtičnik, ko se

1 za nalaganje

zažene Outlook.

pomanjšanega vtičnika ali
2 za nalaganje
pomanjšanega vtičnika in
odpiranje, potem ko je
stranska vrstica v celoti
naložena.
Nadzira, ali bo baze podatkov
vtičnikashranjena v profil za
True za shranitev baze
podatkov vtičnikav lokalni
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

profil ali
False za shranitev baze
podatkov v profil za
gostovanje.

gostovanje ali v lokalni profil.
Baza podatkov vtičnika
vključuje stike, nedavne
dejavnosti in predlagane
kolege. Konfiguracijske
možnosti so vedno shranjene v
profil za gostovanje. Datoteke
dnevnika so vedno shranjene v
lokalni profil.
Nastavi podprte protokole SSL
za povezovanje z zaščitenimi
spletnimi mesti Connections.
Določite lahko več vrednosti,
ločenih z vejicami. Če ni
nastavljen, vtičnik uporabi
privzeti protokol izvajalnega

SupportedSSLProtocols

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

okolja .NET.
Notes:



Če želite aktivirati
TLSv1.2, mora biti
nameščen .NET
Framework različice
4.5 ali novejše, ključ
PreferredCLRVersion

pa mora biti nastavljen

na v4.0 ali novejšo
različico.


Izvajalno
okolje .NET in
operacijski sistem
morata podpirati
protokole SSL, ki so
definirani v tem
ključu.



Nepodprti protokoli ne
bodo uporabljeni za
vzpostavitev povezave
s strežniki
Connections.

Nastavi različico CLR, ki jo bo
vtičnik IBM Connections PlugPreferredCLRVersion

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

in naložil in uporabljal. Če ni

nastavljen, bo vtičnik naložil
najnižjo nameščeno različico
izvajalnega okolja .NET.
Največje število posodobitev, ki

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

so prikazane na celotni vizitki.
Privzeta vrednost je 100.
Največje število posodobitev in
skupnosti, ki so prikazane na

MaxNumberOfActivities

#

zavihku Posodobitve in na
zavihku Skupnost. Privzeta
vrednost je 100.
Če je v pogledu Moje datoteke

GetAllMaxLimit

#

ali Pripete datoteke več kot
500 elementov, je prikazanih
prvih 500 elementov, na dnu

stranske vrstice pa je
prikazana povezava z
obvestilom Pokaži x postavk.
Ta registrski ključ nastavi
vrednost x. Privzeta vrednost
je 5000.
Največje število znakov v
PostTextMaxLength

#

objavljenih posodobitvah in
komentarjih statusa. Privzeta
vrednost je 1000.
Največje število znakov v
razlogu za označitev datoteke

FlagTextMaxLength

#

ali komentarja datoteke kot
neustreznega. Privzeta
vrednost je 4000.
Največje število znakov v
besedilnem polju Povzetek

ChangeCommentTextMaxLength

#

sprememb, ki se prikaže pri
dodajanju nove različice v
obstoječo datoteko. Privzeta
vrednost je 2049.

True, da onemogočite
IBMConnections\DisableConnectCloud

možnost povezave z
oblakom Cloud, ali
False, da jo omogočite.

IBMConnections\ShareLinksOnSend

Uporabite, če želite
onemogočiti možnost
povezovanja v oblak. Za
uporabo, ko obstajajo samo
lokalna spletna mesta.

True, da pri pošiljanju

Uporabite, da onemogočite

elektronske pošte daste

funkcijo samodejne souporabe

povezave v skupno rabo,

povezav do datotek s

ali

prejemniki elektronske pošte,

False (privzeto), da jih ne

ki so uporabniki programske

daste v skupno rabo.

opreme Connections.

Nadzira izdajanje pozivov kot

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

True, da dovolite pozive, ali

"prejemnik elektronskega

False (privzeto), da

sporočila ni uporabnik

onemogočite pozive in se

aplikacije Connections", ko

namesto njih v sistemski

pošiljate povezave do datotek

vrstici prikazujejo obvestila.

za skupno rabo s prejemniki
elektronskega sporočila.

True, da ne bo uspelo, ko

FailInvalidCerts

spletno mesto nima

Nastavi, kaj je treba narediti,

veljavnega digitalnega

ko se uporabnik poveže s

potrdila, ali

strežnikom IBM Connections,

False (privzeto) za

ki ima neveljavno, poteklo ali

opozorilo ob neveljavnem

manjkajoče digitalno potrdilo.

digitalnem potrdilu.

Celostna podoba
Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL za pomoč izdelka.
Lokacija za shranjevanje
lokalnih datotek IBM
Connections, kot so datoteke
dnevnikov in diskovni

Branding\DataFolders\Local

<folder>

predpomnilniki. Nastavite na
celotno pot obstoječe mape.
Spremenljivke okolja, kot
je %LOCAL_DIR%, lahko
uporabite v poti.
Lokacija za shranjevanje
podatkov o gostovanju, kot so
konfiguracijske datoteke.

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

Nastavite na celotno pot
obstoječe mape. Spremenljivke
okolja, kot je %LOCAL_DIR%,
lahko uporabite v poti.

Lokacija za shranjevanje
začasnih datotek IBM
Connections. Nastavite na
Branding\DataFolders\Temp

<folder>

celotno pot obstoječe mape.
Spremenljivke okolja, kot
je %LOCAL_DIR%, lahko
uporabite v poti.

Nastavitev končnih točk IBM
Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

IBMConnections\EndpointProfiles

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

<files endpoint> (privzeto:
datoteke)

<files endpoint> (privzeto:
iskanje)

<files endpoint> (privzeto:
skupnosti)

<files endpoint> (privzeto:
profili)

<files endpoint> (privzeto:
dejavnosti)

<files endpoint> (privzeto:
wikiji)

<files endpoint> (privzeto:
blogi)

Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko datotek po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko iskanja po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko skupnosti po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko profilov po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko dejavnosti po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko wikijev po meri.
Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko blogov po meri.

IBMConnections\EndpointForums

IBMConnections\EndpointHomePage

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<files endpoint> (privzeto:
forumi)

Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko forumov po meri.

<files endpoint> (privzeto:
domača stran)

Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko domače strani po meri.

<files endpoint> (privzeto:
connections/opensocial)

Konfiguracija vtičnika, da bo
izdajal zahteve za končno
točko OpenSocial po meri.

Vsilitev vrednosti za uporabnike:
Če želite vsiliti vrednost za uporabnike in jo onemogočiti v pogovornem oknu Možnosti
vtičnika, dodajte novo vrednost v katerikoli ključ vtičnika, naveden zgoraj:
Ime ključa

Ime vrednosti

< karkoli >

Vsili

Vrsta vrednosti
DWORD

Podatki vrednosti
1

Opomba: privzeta vrednost za nastavitev spletnih mest je Force=1. Če definirate registrski
ključ spletnih mest, uporabnik ne more odstraniti ali znova konfigurirati spletnega mesta
Connections. Če želite uporabniku dovoliti, da odstrani ali znova konfigurira spletno mesto
Connections, nastavite Force=0.

Preskrba URL-jev:
Za preskrbo spletnega mesta Connections uporabite eno od teh oblik URL-ja:


http://<server>



https://<server>

Opombe: ne podajajte strani aspx ali poizvedbenih parametrov.
Namig: če želite pridobiti natančni URL, lahko mesto Connections odprete z vtičnikom,
kliknete z desno tipko miške in izberete Kopiraj > Naslov.

Primer: če želite definirati spletno mesto Connections z naslovom MyConnectionsSite in
URL-jem https://greenhouse.lotus.com, nastavite te ključe:
Ime ključa

(privzeto) Podatki vrednosti

Spletna mesta
Sites\MyConnectionsSite

https://greenhouse.lotus.com

Sites\MyConnectionsSite\ServerType

IBMConnections

SavePassword

True

Kako se kombinirajo skrbniške in uporabniške preference?
Skrbniške preference, nastavljene v HKEY_LOCAL_MACHINE, nimajo prednosti pred
uporabniškimi, razen če skrbnik definira vsiljene vrednosti. Če je uporabnik spremenil svoje
preference in je skrbnik pozneje preskrbel izdelek, uporabniške preference niso zamenjane.
Skrbniške preference, nastavljene v HKEY_CURRENT_USER, ne nadomestijo preferenc,
ki jih nastavi uporabnik. Razen če je skrbnik definiral vsiljene vrednosti, lahko uporabnik
preglasi preference z uporabo pogovornega okna Možnosti vtičnika.

