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ติดตั้งและกาหนดคอนฟิ ก IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
คาแนะนาในการติดตั้ง
คาแนะนาเหล่านี้อธิบายวิธีการติดตั้ง IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook® ซึ่ งเป็ นแอ็พพลิเคชันแถบข้างอีเมล
Outlook ที่ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหา IBM Connections แบบสมบูรณ์ได้ง่าย คุณสามารถทางานร่ วมกับบนไฟล์, แบ่งใช้อีเมลโดยใช้ IBM
Connections, ดูเนื้อหาในชุมชน และติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานของคุณจากไคลเอ็นต์อีเมลได้โดยสะดวก
หมายเหตุ: เมื่อต้องการป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล ผูใ้ ช้ Connections Visitor (ภายนอก) จึงไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ เซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้ IBM
Connections Plug-in

เมื่อต้ องการติดตั้ง ปลั๊กอิน:
1. ดาวน์โหลด เซ็ตอัพแพ็กเกจ
2. รันเซ็ตอัพแพ็กเกจ และปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนหน้าจอ

เมื่อต้ องการซ่ อมแซมหรือถอดปลัก๊ อิน:
คุณสามารถซ่อมแซมหรื อเอาปลัก๊ อินออกได้เช่นเดียวกับโปรแกรม Windows อื่น ปฏิบตั ิตามขั้นตอนเหล่านี้ :
1. เปิ ด คอนโทรลพาเนล ของ Window และเลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ > ถอนการติดตั้งหรือเปลีย่ นโปรแกรม
2. เลือก IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook และคลิก ถอนการติดตั้ง หรื อ เปลีย่ น
3. ปฏิบตั ิตามกระบวนการถอนการติดตั้ง / ซ่อมแซม

ทาการติดตั้งแบบไม่ โต้ ตอบ
ผูด้ ูแลระบบสามารถติดตั้ง IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ แบบไม่โต้ตอบจากพร้อมต์คาสั่ง การ
แจ้งเตือนผูใ้ ช้ถูกปิ ดใช้งานระหว่างการติดตั้งแบบไม่โต้ตอบ ยกเว้น ในกรณี ของข้อผิดพลาด เช่น การแจ้งเตือนสิ่ งที่จาเป็ นต้องมีไม่ถูกต้อง

โพรซีเดอร์
1. ดาวน์โหลด IBM® Connections Plug-in
2. เปิ ดพร้อมต์คาสั่งและนาทางไปยังไดเร็ กทอรี ที่คุณบันทึก
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

3. รัน
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]

อ็อพชันและพารามิเตอร์ แสดงอยูใ่ นตารางต่อไปนี้ :
ตัวเลือก

คาอธิบาย

/i

ติดตั้งปลัก๊ อิน

/x

ถอนการติดตั้งปลัก๊ อิน

/qn

การติดตั้งแบบไม่โต้ตอบ

/norestart

ถ้าจาเป็ นต้องรี บูต อย่ารี บูตเครื่ องโดยอัตโนมัติ

พารามิเตอร์

คาอธิบาย

TARGETDIR

ตั้งค่าไดเร็ กทอรี การติดตั้ง

ALLUSERS

เมื่อตั้งค่าเป็ นไม่มี ("") จะติดตั้งปลัก๊ อินสาหรับผูใ้ ช้ปัจจุบนั เท่านั้น ไม่ตอ้ งใช้สิทธิผดู ้ ูแลระบบ

ตัวอย่ างเช่ น
การรันการติดตัง้ ในฐานะผู้ดูแลระบบของ ‘ผู้ใช้ ทงั้ หมด’
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

หมายเหตุ: เรี ยกทางานพร้อมต์คาสั่งด้วย รันในฐานะผู้ดูแลระบบ
การรันการถอนการติดตัง้ ในฐานะผู้ดูแลระบบของ ‘ผู้ใช้ ทงั้ หมด’
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi

หมายเหตุ: เรี ยกทางานพร้อมต์คาสั่งด้วย รันในฐานะผู้ดูแลระบบ

การดาเนินการติดตั้งส่ วนกลาง
ผูด้ ูแลระบบสามารถติดตั้ง IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook แบบส่ วนกลางและแบบรี โมต โดยใช้ Active
Directory และซอฟต์แวร์ การจัดการเดสก์ทอ็ ปอื่น โปรดดูส่วน การกาหนดการติดตั้งเอง เพื่อเรี ยนรู้วิธีการปรับใช้ปลัก๊ อินสาหรับผูใ้ ช้เฉพาะ หรื อกับ
ไดเร็ กทอรี เฉพาะ เมื่อต้องการปรับใช้ชุดของไซต์ Connections ในปลัก๊ อิน โปรดดู เมทริ กซ์การใช้ไคลเอนต์
IBM Connections Plug-in โพสต์เมทริ กการใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ IBM Connections ในสถานการณ์จาลองนี้ :


ทุกครั้งที่ผใู ้ ช้เปิ ดมุมมองใหม่ (ตัวอย่างเช่น ไฟล์, ไฟล์ชุมชน)



ครั้งแรกที่ผใู ้ ช้เปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ

การจัดเตรี ยม IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

ก่อนสามารถแจกจ่ายปลัก๊ อินโดยอัตโนมัติไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ หรื อผูใ้ ช้เฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:


ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับโดเมนอยู่



Microsoft .NET Framework 2.0 หรื อสู งกว่ามีการติดตั้งไว้บนเครื่ องไคลเอ็นต์แล้ว

เมื่อต้องการติดตั้งปลัก๊ อินบนรี โมตไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. สร้าง อ็อบเจ็กต์ นโยบายกลุ่ม ในคุณสมบัติโดเมน ของคุณโดยใช้ Active Directory บนเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งจะใช้ เพื่อติดตั้งปลัก๊ อินแบบรี โมต
ในแท็บ ความปลอดภัย ของคุณสมบัติของอ็อบเจ็กต์นโยบายกลุ่ม เลือกกลุ่มที่คุณต้องการติดตั้งปลัก๊ อิน
2. ในแผนผังคอนโซล เปิ ดคุณสมบัติของโดเมน และจากแท็บ นโยบายกลุ่ม แก้ไขอ็อบเจ็กต์นโยบายกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นข้างบน
3.
4.
5.
6.

คลิกขวา คอนฟิ กูเรชันคอมพิวเตอร์ > การตั้งค่าซอฟต์แวร์ > การติดตั้งซอฟต์แวร์ และเลือก แพ็กเกจ > ใหม่
ในไดอะล็อกบ็อกซ์ เปิ ด ป้ อนพาธ UNC ไปยังไฟล์การติดตั้งปลัก๊ อินบนโฟลเดอร์ เครื อข่ายที่แบ่งใช้ อย่าใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อเข้าถึงตาแหน่ง
จากแท็บ การปรับใช้ ตั้งค่า ชนิดการปรับใช้ เป็ น กาหนด ตั้งค่า อ็อพชันส่ วนติดต่ อผู้ใช้ การติดตั้ง เป็ น พืน้ ฐาน และคลิก ตกลง
ปิ ด snap-in นโยบายกลุ่ม และคลิก ตกลง จากนั้นออกจาก snap-in ผูใ้ ช้ Active Directory และคอมพิวเตอร์

7. เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เริ่ มต้น จะมีการติดตั้งแพ็กเกจซอฟต์แวร์ ที่ถูกจัดการ โดยอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ซอฟต์แวร์ โดยใช้ Active Directory มีอยูใ่ นบทความพื้นฐานความรู ้เกี่ ยวกับ Microsoft วิธีการใช้
นโยบายกลุ่มเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ แบบรี โมตใน Windows Server 2003
หมายเหตุ:


เมื่อติดตั้ง คุณต้องใช้ออ็ พชันส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ พืน้ ฐาน



เมื่อต้องการติดตั้ง plug-in สาหรับ specific users ผูใ้ ช้ เฉพาะ บนคอมพิวเตอร์ คุณต้องแก้ไขแพ็กเกจ MSI ก่อนหน้า การติดตั้ง
แบบรี โมต ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในส่ วนการกาหนดการติดตั้งเอง

การกาหนดการติดตั้งเอง
เมื่อต้องการกาหนดการติดตั้งปลัก๊ อินเองเพื่อใช้ไดเร็ กทอรี อื่น หรื อเพื่อปรับใช้สาหรับผูใ้ ช้เฉพาะ:
1. ติดตั้ง Orca
2. เปิ ดแพ็กเกจ IBM Connections Plug-in MSI ที่มี Orca
3. ตั้งค่าโฟลเดอร์ การติดตั้งในแพ็กเกจ MSI ใน Tables > CustomAction > แอ็คชัน > DIRCA_TARGETDIR
ถ้าคุณต้องการปรับใช้ ปลัก๊ อิน กับผูใ้ ช้เฉพาะ คุณควรตั้งค่าโฟลเดอร์ การติดตั้ง
เป็ น "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]" ซึ่ งจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ การติดตั้งจาก
"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" เป็ นตาแหน่ง
ของผูใ้ ช้เฉพาะ "C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook \"

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในแพ็กเกจ MSI

5. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่อธิบายในบทความพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับ Microsoftวิธีการใช้นโยบายกลุ่มเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ แบบรี โมตใน
Windows Server 2003

เมทริกซ์ การใช้ ไคลเอนต์
IBM Connections Plug-in โพสต์เมทริ กการใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ IBM Connections ในสถานการณ์จาลองนี้ :


ทุกครั้งที่ผใู ้ ช้เปิ ดมุมมองใหม่ (ตัวอย่างเช่น ไฟล์, ไฟล์ชุมชน)



ครั้งแรกที่ผใู ้ ช้เปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ

การจัดเตรียม IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดเตรี ยม IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook แบบส่ วนกลางและแบบรี โมต

อะไรที่สามารถจัดเตรียมแบบส่ วนกลางได้ ?
1. อ็อพชัน Connections:
a. ไซต์ Connections
b. คอลัมน์ที่มองเห็นได้
2. อ็อพชันขั้นสู ง: การตั้งค่าพร็ อกซี ลากแล้วปล่อย และอีกมาก
ผูด้ ูแลระบบสามารถ:
1. ตั้งค่าสตาร์ ทอัพดีฟอลต์ ที่ผใู้ ช้สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้
2. บังคับใช้ค่าสาหรับผูใ้ ช้ ซึ่ งปิ ดทางผูใ้ ช้ในปลัก๊ อิน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้เปลี่ยนค่า

สามารถทาการจัดเตรียมได้ อย่ างไร?
การจัดเตรี ยมทาโดยการเพิ่มคียล์ งในแผนผังรี จีสทรี ปลัก๊ อิน มี 2 เมธอดในการทาเช่นนั้น:
1. โดยการอัพเดตรี จีสทรี คียแ์ บบส่ วนกลาง Windows มีสองสามเมธอดสาหรับทาเช่นนั้น อ่าน การแจกจ่ายการเปลี่ยนแปลงรี จีสทรี เพื่อเรี ยนรู้
วิธีการ
2. โดยการเพิ่มคียล์ งในไฟล์แปลง MSI (ตัวอย่างเช่น การใช้ Orca) และการบันเดิลกับการติดตั้ง อ่าน ดาเนินการติดตั้งส่ วนกลาง เพื่อเรี ยนรู้
วิธีการ

เมื่อต้ องการตั้งค่ าดีฟอลต์ :
IBM Connections Plug-in รู ทคีย์:

รู ทคียซ์ ่ ึ งผูด้ ูแลระบบควรจะเพิ่มปลัก๊ อินคียไ์ ว้ใต้น้ นั คือ:
1. เมื่อต้องการจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้ปัจจุบนั เท่านั้น:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\
2. เมื่อต้องการจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้ท้ งั หมดบนเครื่ อง ตาแหน่งที่แน่นอนจะแตกต่างกันสาหรับแต่ละระบบปฏิบตั ิการ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้:
ระบบปฏิบัตกิ าร

คีย์

32-bit

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

64-บิตที่รัน 32-บิต Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\

64-บิตที่รัน 64-บิต Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

IBM Connections Plug-in รีจีสทรีคีย์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรี จีสทรี คียท์ ี่เป็ นทางเลือก ซึ่ งสามารถเพิ่มเพื่อตั้งค่าดีฟอลต์สาหรับผูใ้ ช้
ชื่อคีย์

ข้ อมูลค่ า (ดีฟอลต์ )

คาอธิบาย

อ็อพชันการเชื่อมต่ อ:

คียภ์ ายใต้โหนดนี้คือไซต์ที่จดั เตรี ยมไว้

ไซต์

ไซต์รูท URL ค่ านี้เป็ นค่ าบังคับ
ไซต์ \<หัวเรื่ องไซต์ >

<URL>

<หัวเรื่ องไซต์> คือคียใ์ ด ๆ ที่คุณต้องการใช้เป็ นหัว
เรื่ องเซิ ร์ฟเวอร์

<URL> คือ URL สาหรับเซิ ร์ฟเวอร์
Connections โปรดดูคาแนะนาสาหรับ การ
จัดเตรี ยม URL

ไซต์ \<หัวเรื่ องไซต์ >\ServerType

ไซต์ \<หัวเรื่ องไซต์ >\IntegratedSecurity

ตั้งค่าชนิดเซิ ร์ฟเวอร์เป็ น IBM Connections
IBMConnections

True เพื่อใช้หนังสื อรับรอง
Windows ของผูใ้ ช้

ค่ านี้เป็ นค่ าบังคับ
ควบคุมการพิสูจน์ตวั ตนกับไซต์ ถ้าไม่ได้กาหนด ผูใ้ ช้
จะได้รับพร้อมต์ให้ป้อนหนังสื อรับรองในครั้งแรกที่
ผูใ้ ช้เปิ ดไซต์ในปลัก๊ อิน

True เพื่อบันทึกรหัสผ่าน
Connections หรื อ
SavePassword
False เพื่อพร้อมต์ให้ผใู ้ ช้ป้อนรหัสผ่าน

ควบคุมการบันทึกรหัสผ่านสาหรับไซต์ IBM
Connections

ในทุกครั้งที่ออกใช้ plug-in

ชื่อคีย์

ข้ อมูลค่ า (ดีฟอลต์ )

คาอธิบาย

การปิ ดใช้ งานคุณลักษณะ:
จริง เพื่อซ่ อนคุณลักษณะ
IBMConnections\HideCommunities

Communities ทั้งหมด หรื อ
เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนคุณลักษณะ
Communities

จริง เพื่อซ่ อนคุณลักษณะ Activities
IBMConnections\HideActivities

ทั้งหมด หรื อ

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนคุณลักษณะ Activities

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน
จริง เพื่อซ่ อนคุณลักษณะ Wikis ทั้งหมด
IBMConnections\HideWikis

หรื อ

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนคุณลักษณะ Wikis

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน

IBMConnections\HideActivitiesUpdates

จริง เพื่อซ่ อนอัพเดตกิจกรรม หรื อ

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดตกิจกรรม ดีฟอลต์ค่าใน

เท็จ ไม่ซ่อน

คีย ์ HideActivities

จริง เพื่อซ่ อนอัพเดตบล็อก หรื อ
IBMConnections\HideBlogsUpdates

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดตบล็อก

จริง เพื่อซ่ อนอัพเดตบุก๊ มาร์ก หรื อ
IBMConnections\HideBookmarksUpdates

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน
จริง เพื่อซ่ อนอัพเดตฟอรัม หรื อ

IBMConnections\HideForumsUpdates

IBMConnections\HideWikisUpdates

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่ซ่อน

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดตบุก๊ มาร์ก

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดตฟอรัม

จริง เพื่อซ่ อนอัพเดต Wiki หรื อ

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดต Wiki ดีฟอลต์ค่าใน

เท็จ ไม่ซ่อน

คีย ์ HideWikis

จริง เพื่อซ่ อนอัพเดตชุมชน หรื อ

ควบคุมการแสดง/ซ่ อนอัพเดตชุมชน ดีฟอลต์ค่าในคีย ์

เท็จ ไม่ซ่อน

HideCommunities

True เพื่อลากฟิ สิคลั ไฟล์ หรื อ

ควบคุมการลากไฟล์จากแถบข้างปลัก๊ อินไปยัง

False เพื่อลากลิงก์ไปยังไฟล์

Outlook

อ็อพชันขั้นสู ง:

DragFilesInsteadOfLinks

ควบคุมการย้าย/การคัดลอกข้อความอีเมลไปยัง

MoveEmailOnDrag

True เพื่อย้ายอีเมลไปยัง

Connections ถ้าตั้งค่าเป็ น True ข้อความ

Connections หรื อ

อีเมลจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์อีเมล หลังจากอัพ

False เพื่อคัดลอก

โหลดไปยัง Connections โดยใช้การลากแล้ว
ปล่อย

จริง เพื่อเปิ ดไฟล์ในเบราว์เซอร์ หรื อ
เท็จ เพื่อดาวน์โหลดและเปิ ดไฟล์ดว้ ยโล
คัลแอ็พที่เชื่อมโยง (ค่าดีฟอลต์) หรื อ
OpenFilesInBrowser

ext1,ext2,… เพื่อเปิ ดไฟล์ของส่ วน
ขยายเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น:

ตั้งค่าสิ่ งที่ตอ้ งทาเมื่อดับเบิลคลิกหรื อเปิ ดไฟล์ เมื่อตั้ง
ค่าเป็ น True หรื อตั้งค่าเป็ นส่ วนขยายไฟล์ เมนูคาสั่ง
เปิ ดในแอ็พ ถูกเพิ่มไปยังไฟล์

.docx,.xlsx
จริง เพื่อสร้างลิงก์ที่เปิ ดในเบราว์เซอร์ หรื อ
เท็จ เพื่อสร้างลิงก์ที่เปิ ดในโลคัลแอ็พที่
เชื่อมโยง (ค่าดีฟอลต์) หรื อ
CopyBrowserLink

ext1,ext2,… เพื่อสร้างลิงก์ที่เปิ ดใน
เบราว์เซอร์สาหรับไฟล์ของส่ วนขยายที่ระบุ
ไว้ ตัวอย่างเช่น: .docx,.xlsx.
# นาทีระหว่างการเรี ยกใช้อพั เดตกิจกรรม

ActivitiesInterval

จากเซิ ร์ฟเวอร์ Connections หรื อ

ตั้งค่าวิธีการสร้างลิงก์ไฟล์เมื่อลากและปล่อยไฟล์จาก
แถบข้างไปยังข้อความอีเมล หรื อใช้ คัดลอก > ลิงก์
หรื อ คัดลอก > แอดเดรส เมื่อตั้งค่าเป็ น จริ ง หรื อเป็ น
ส่ วนขยายไฟล์ เมนูคาสั่ง คัดลอก > แอดเดรสแอ็พ จะ
ถูกเพิ่มไปยังไฟล์

ตั้งค่าความบ่อยที่มุมมองอัพเดตจะถูกอัพเดต หรื อหยุด
อัพเดตอัตโนมัติ

0 เพื่อหยุดอัพเดตอัตโนมัติ
0 เพื่อโหลดปลัก๊ อินในสภาพล่าสุ ด หรื อ
SidebarInitialState

1 เพื่อโหลดปลัก๊ อินซึ่ งย่อเล็กที่สุด หรื อ

ควบคุมสภาพดีฟอลต์ที่ปลัก๊ อินจะโหลดเมื่อ

2 เพื่อโหลดปลัก๊ อินซึ่ งย่อเล็กที่สุด และเปิ ด

Outlook เริ่ มต้น

แถบข้างหลังจากโหลดโดยสมบูรณ์แล้ว

ควบคุมว่าจะจัดเก็บฐานข้อมูลของปลัก๊ อินใน

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลของปลัก๊ อิน

roaming โปรไฟล์ หรื อในโลคัลโปรไฟล์

ในโลคัลโปรไฟล์ หรื อ

ฐานข้อมูลของปลัก๊ อินมีผตู ้ ิดต่อ กิจกรรมล่าสุ ด และ

False เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลใน

เพื่อนร่ วมงานที่แนะนา คอนฟิ กูเรชันอ็อพชันมีการ

roaming โปรไฟล์

จัดเก็บไว้ใน roaming โปรไฟล์เสมอ ล็อกไฟล์มี
การจัดเก็บไว้ในโลคัลโปรไฟล์เสมอ
ตั้งค่าโปรโตคอล SSL ที่สนับสนุ นเพื่อเชื่อมต่อกับ
ไซต์ Connections ที่ปลอดภัย คุณสามารถ
นิยามค่าต่าง ๆ โดยคัน่ ด้วยเครื่ องหมายคอมมา หาก
ไม่ได้ต้ งั ค่าไว้ ปลัก๊ อินจะใช้ โปรโตคอลดีฟอลต์ของ
รันไทม์ .NET
หมายเหตุ:


เมื่อต้องการเรี ยกทางาน TLSv1.2
คุณต้องติดตั้ง .NET

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

Framework เวอร์ชนั 4.5 หรื อ

TLSv1.2

เวอร์ชนั ถัดมา และคีย ์
PreferredCLRVersion
ต้องตั้งค่าเป็ น v4.0 หรื อเวอร์ชันถัดมา


โปรโตคอล SSL ที่นิยามไว้ในคียน์ ้ ี
ต้องได้รับการสนับสนุ นโดยรัน
ไทม์ .NET และ OS



โปรโตคอลที่ไม่ได้รับการสนับสนุ นจะ
ไม่ได้ใช้สาหรับสร้างการเชื่อมต่อกับ
เซิ ร์ฟเวอร์ Connections

ตั้งค่าเวอร์ชัน CLR ที่ IBM Connections
PreferredCLRVersion

v#.# (จาก v2.0 ไปเป็ น v4.x)

Plug-in จะโหลดและใช้ หากไม่ได้ต้ งั ค่า ปลัก๊ อิน
จะโหลด .NET รันไทม์เวอร์ชนั ต่าสุ ดที่ติดตั้ง
จานวนอัพเดตสู งสุ ดที่แสดงในนามบัตรแบบเต็ม ดี

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities

#

MaxNumberOfActivities

#

ฟอลต์คือ 100
จานวนสู งสุ ดของอัพเดตและชุมชนที่แสดงในแท็บ
อัพเดต และในแท็บชุมชน ดีฟอลต์คือ 100
ถ้ามีมากกว่า 500 ไอเท็มในมุมมอง ไฟล์ ของฉัน
หรื อ ไฟล์ ที่ปักหมุด จะมีการแสดง 500 ไอเท็มแรก

GetAllMaxLimit

#

และลิงก์ปรากฏขึ้นที่ดา้ นล่างของแถบข้าง เพื่อระบุวา่
แสดง x ไอเท็ม รี จีสทรี คียต์ ้ งั ค่าเป็ น x ค่าดีฟอลต์คือ
5000
จานวนอักขระสู งสุ ดในอัพเดตสถานะที่โพสต์และ

PostTextMaxLength

#

ข้อคิดเห็น ดีฟอลต์คือ 1000
จานวนอักขระสู งสุ ดในเหตุผลของการแฟล็กไฟล์หรื อ

FlagTextMaxLength

#

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไฟล์เป็ นไม่เหมาะสม ดีฟอลต์คือ
4000
จานวนอักขระสู งสุ ดในเท็กซ์บอ็ กซ์สรุ ปการ

ChangeCommentTextMaxLength

#

เปลี่ยนแปลง ซึ่ ง ปรากฏขึ้นเมื่อเพิ่มเวอร์ชนั ใหม่ลงใน
ไฟล์ที่มีอยู่ ดีฟอลต์คือ 2049

จริง เพื่อปิ ดใช้งานอ็อพชันเพื่อเชื่อมต่อกับ
IBMConnections\DisableConnectCloud

Cloud หรื อ
เท็จ เพื่อเปิ ดใช้งาน

IBMConnections\ShareLinksOnSend

เพื่อใช้เมื่อมีเพียงไซต์แบบ on-premise เท่านั้น

จริง เพื่อแบ่งใช้ลิงก์เมื่อส่ งอีเมล หรื อ

ใช้เพื่อปิ ดใช้งานคุณลักษณะแบ่งใช้ลิงก์ไฟล์กบั ผูร้ ับ

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) ไม่แบ่งใช้

อีเมลที่เป็ นผูใ้ ช้ Connections โดยอัตโนมัติ

True เพื่ออนุญาตให้แสดงพร้อมต์ หรื อ
IBMConnections\ShareOnSendPrompts

ใช้เพื่อปิ ดใช้งานอ็อพชันที่ตอ้ งการเชื่อมต่อกับคลาวด์

False (ดีฟอลต์) เพื่อปิ ดใช้งานพร้อมต์
และแสดงการแจ้งเตือนในถาดระบบ

ควบคุมการแสดงพร้อมต์ เช่น ผูร้ ับอีเมลไม่ใช่ ผใู ้ ช้
Connections เมื่อแบ่งใช้ลิงก์ไฟล์กบั ผูร้ ับอีเมล

จริง ล้มเหลเมื่อไซต์ไม่มีใบรับรองที่ถูกต้อง
หรื อ
FailInvalidCerts

เท็จ (ค่าดีฟอลต์) เพื่อเตือนถึงใบรับรองที่ไม่
ถูกต้อง

ตั้งค่าสิ่ งที่ตอ้ งทาเมื่อผูใ้ ช้เชื่อมต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ IBM
Connections ที่ไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรื อไม่มี
ใบรับรอง

Branding
Branding\ProductURL\Help

<URL>

URL ไปยังวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตาแหน่งสาหรับการบันทึกโลคัลไฟล์ IBM
Connections เช่น ล็อกไฟล์ และดิสก์แคช ตั้ง

Branding\DataFolders\Local

<โฟลเดอร์>

ค่าเป็ นพาธเต็มของโฟลเดอร์ ที่มีอยู่ ตัวแปร
สภาพแวดล้อม เช่น %LOCAL_DIR%
สามารถใช้ได้ในพาธ
ตาแหน่งสาหรับการบันทึกข้อมูล roaming
IBM Connections เช่น ไฟล์คอนฟิ กูเรชัน

Branding\DataFolders\Roaming

<โฟลเดอร์>

ตั้งค่าเป็ นพาธเต็มของโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ตัวแปร
สภาพแวดล้อม เช่น %LOCAL_DIR%
สามารถใช้ได้ในพาธ
ตาแหน่งสาหรับการบันทึกไฟล์ชวั่ คราว IBM

Branding\DataFolders\Temp

<โฟลเดอร์>

Connections ตั้งค่าเป็ นพาธเต็มของโฟลเดอร์
ที่มีอยู่ ตัวแปรสภาพแวดล้อม
เช่น %LOCAL_DIR% สามารถใช้ได้ในพาธ

การตั้งค่ าจุดปลาย IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles

IBMConnections\EndpointSearch

IBMConnections\EndpointCommunities

IBMConnections\EndpointProfiles

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

ไฟล์ )

ปลายของไฟล์แบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

ค้ นหา)

ปลายการค้นหาแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

ชุมชน)

ปลายชุมชนแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ ออินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

โปรไฟล์ )

ปลายโปรไฟล์แบบกาหนดเอง

IBMConnections\EndpointActivities

IBMConnections\EndpointWikis

IBMConnections\EndpointBlogs

IBMConnections\EndpointForums

IBMConnections\EndpointHomePage

IBMConnections\EndpointOpenSocial

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

กิจกรรม)

ปลายกิจกรรมแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

wikis)

ปลายวิกิแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคารองขอไปยังจุด

บล็อก)

ปลายบล็อกแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

ฟอรัม)

ปลายฟอรัมแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

โฮมเพจ)

ปลายโฮมเพจแบบกาหนดเอง

<files endpoint> (ค่าดีฟอลต์:

กาหนดคอนฟิ กปลัก๊ อินเพื่อออกคาร้องขอไปยังจุด

connections/opensocial)

ปลายโฮเพ่นโซเชียลแบบกาหนดเอง

เมื่อบังคับใช้ e ค่ าสาหรับผู้ใช้ :
เมื่อต้องการบังคับใช้ค่าสาหรับผูใ้ ช้ และปิ ดใช้งานในไดอะล็อกปลัก๊ อินอ็อพชัน ให้เพิ่มค่าใหม่ลงในปลัก๊ อินคียใ์ ด ๆ ที่แสดงข้างบน:
ชื่อคีย์

ชื่อค่ า

< ใด ๆ >

บังคับใช้

ชนิดค่ า
DWORD

ข้ อมูลค่ า
1

หมายเหตุ: ดีฟอลต์สาหรับการตั้งค่าไซต์คือ Force=1 ถ้าคุณกาหนดไซต์รีจีสทรี ยค์ ีย ์ ผูใ้ ช้ไม่สามารถลบหรื อกาหนดคอนฟิ กไซต์
Connections อีกครั้ง เมื่อต้องการอนุญาตให้ผใู ้ ช้ลบหรื อกาหนดคอนฟิ กไซต์ Connections อีกครั้งได้ ให้ต้ งั ค่า Force=0

เมื่อต้ องการจัดเตรียมข้ อมูล URL:
ใช้รูปแบบ URL อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้สาหรับการจัดเตรี ยมไซต์ Connections:


http://<server>



https://<server>

หมายเหตุ: ไม่ตอ้ งระบุเพจ aspx หรื อเคียวรี พารามิเตอร์

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิ ดตาแหน่ง Connections โดยใช้ปลัก๊ อิน ให้คลิกขวาและเลือก คัดลอก > แอดเดรส เพื่อรับ URL ที่ถูกต้อง
ตัวอย่าง: เมื่อต้องการกาหนดไซต์ Connections ที่มี Title MyConnectionsSite และ URL
https://greenhouse.lotus.com ให้ต้ งั ค่าคียเ์ หล่านี้ :
ชื่อคีย์

ข้ อมูลค่ า (ดีฟอลต์ )

ไซต์
Sites\MyConnectionsSite
Sites\MyConnectionsSite\
ServerType
SavePassword

https://greenhouse.lotus.com

IBMConnections

True

สามารถรวมการกาหนดค่ าตามความชอบผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ได้อย่ างไร ?
การกาหนดค่าตามความชอบผูด้ ูแลระบบที่ต้ งั ค่าใน HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่ได้มีความสาคัญมากกว่าการกาหนดค่าตามความชอบ
ผูใ้ ช้ ยกเว้นว่าผูด้ ูแลระบบกาหนด อธิบายโดยละเอียดคือ ถ้าผูใ้ ช้เปลี่ยนการกาหนดค่าตามความชอบของตน และผูด้ ูแลระบบจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์หลังจาก
นั้น การกาหนดค่าตามความชอบผูใ้ ช้จะไม่ถูกแทนที่
การกาหนดค่าตามความชอบผูด้ ูแลระบบที่ต้ งั ค่าใน HKEY_CURRENT_USER จะแทนที่การกาหนดค่าตามความชอบที่ต้ งั ค่าโดยผูใ้ ช้
ยกเว้นว่าผูด้ ูแลระบบกาหนด ค่าที่บงั คับใช้ ผูใ้ ช้สามารถเขียนทับการกาหนดค่าตามความชอบโดยใช้ไดอะล็อกปลัก๊ อินอ็อพชัน

