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1 Základní informace o produktu
Aplikace Novell Vibe Desktop umo�ňuje synchronizovat soubory systému Novell Vibe se 
souborovým systémem počítače a poté je upravovat bez přímého přístupu na portál Vibe. Roz�íření a 
úpravy se automaticky synchronizují mezi portálem Vibe a počítačem.

2 Systémové po�adavky Vibe Desktop
! Sekce 2.1, �V systému Windows�, na straně 1
! Sekce 2.2, �V počítačích Mac�, na straně 1

2.1 V systému Windows
Aplikace Vibe Desktop je podporována v následujících verzích operačního systému Windows:

! Windows XP SP3 a nověj�í (pouze 32bitová verze)
! Windows Vista SP2 a nověj�í (32bitová nebo 64bitová verze)
! Windows 7 SP1 a nověj�í (32bitová nebo 64bitová verze)
! Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)

Systém Vibe, ke kterému se připojujete, musí být verze Novell Vibe 3.3 nebo nověj�í.

2.2 V počítačích Mac
Aplikace Vibe Desktop pro počítače Mac vy�aduje systém Mac OS X 10.6 nebo nověj�í (pouze 
64bitové verze).

Portál Vibe, kte kterému se připojujete musí být verze 3.3 a nověj�í.

3 Vibe Desktop problémy
! Sekce 3.1, �Týmové pracovní prostory obsahující pracovní prostor u�ivatele jsou 

synchronizovány dvakrát�, na straně 2
! Sekce 3.2, �Slo�ku Vibe Desktop nelze nastavit na stejné síťové umístění pro více počítačů.�, na 

straně 2
! Sekce 3.3, �Aplikace Vibe Desktop nefunguje, pokud je server nastaven s ověřováním systému 

Windows�, na straně 2
! Sekce 3.4, �Přihla�ovací údaje pro aplikaci Vibe Desktop se ztratily�, na straně 2
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3.1 Týmové pracovní prostory obsahující pracovní prostor u�ivatele 
jsou synchronizovány dvakrát
Pokud má u�ivatel týmový pracovní prostor v rámci svého domácího pracovního prostoru (domácí 
pracovní prostor je nazývá Můj pracovní prostor, jsou soubory v týmovém pracovním prostoru 
dvakrát synchronizovány. Toto nastává pokud u�ivatel vybere sycnhronizovat Můj pracovní prostor a 
poté v Mé týmy vyberte pracovní prostor, který je vnořeným pracovním prostorem domácího 
pracovního prosotru u�ivatele. Pokud je Vibe Desktop nastaven tímto způsobem, Vibe Desktop 
sprvuje dvě oddělené kopie souborů v pracovním prostoru.

3.2 Slo�ku Vibe Desktop nelze nastavit na stejné síťové umístění pro 
více počítačů.
Po volbě umístění slo�ky Vibe Desktop, tato slo�ka nemů�e být vyu�ívána více počítači (například 
nastavením umístění slo�ky na sdílené síťové úlo�i�tě). To je proto, �e Vibe Desktop nesynchronizuje 
soubory správně, pokud jsou dvě instance synchronizovány na stejné umístění, dokonce i kdy� tyto 
instance neprobíhají současně. Proto je nejlep�í se v�dy nastavit slo�ku Vibe Desktop tak aby 
nepou�ívala síťový disk. 

3.3 Aplikace Vibe Desktop nefunguje, pokud je server nastaven 
s ověřováním systému Windows
Pokud je na serveru Vibe nakonfigurováno ověřování systému Windows, aplikace Vibe Desktop 
soubory na serveru Vibe nemů�e synchronizovat z důvodu konfliktu portů.

Dal�í informace o tom, jak tento problém vyře�it, naleznete v části �Configuring Integrated Windows 
Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In� v příručce Novell Vibe 3.4 
Administration Guide.

Dal�í informace o konfiguraci Ověřování systému Windows na serveru Vibe naleznete v části 
�Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows� v příručce Novell Vibe 
3.4 Installation Guide.

3.4 Přihla�ovací údaje pro aplikaci Vibe Desktop se ztratily
Pokud aplikaci Vibe Desktop pou�íváte ve spojení s doplňkem Vibe Add-in a v doplňku Vibe Add-in 
výběrem mo�nosti Use system proxy configuration nakonfigurujete účet tak, aby pou�íval konfiguraci 
serveru proxy systému, a později účet nakonfigurujete, aby konfiguraci serveru proxy systému 
nepou�íval, dojde ke ztrátě přihla�ovacích údajů.

4 Dokumentace aplikace Vibe Desktop
Informace o instalaci, konfiguraci a pou�ívání aplikace Vibe Desktop v počítači naleznete v příručce 
Vibe Desktop pro systémy Windows � stručný úvod (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) nebo Novell Vibe Desktop pro počítače Mac � 
stručný úvod (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html).

Seznam nejčastěj�ích dotazů ohledně aplikace Novell Vibe Desktop najdete v příručce Novell Vibe � 
nejčastěj�í dotazy (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_faq_desktop/data/
vibe34_faq_desktop.html).
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Informace o tom, jak aplikaci Vibe Desktop povolit nebo zakázat a jak provádět dal�í 
administrátorské funkce, najdete v kapitole �Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office 
Add-In� příručky  Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

5 Právní upozornění
Společnost Novell, Inc. neposkytuje �ádné záruky vztahující se k obsahu nebo pou�ívání této 
dokumentace a zvlá�tě neuznává �ádné dal�í výslovně uvedené nebo předpokládané záruky 
vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Dále si společnost Novell, Inc. 
vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a kdykoli provádět změny jejího obsahu bez povinnosti 
informovat jakékoli osoby nebo organizační jednotky o takových revizích nebo změnách.

Společnost Novell, Inc. také nepřijímá �ádné námitky nebo záruční nároky týkající se jakéhokoliv 
softwaru a zvlá�tě odmítá výslovně uvedené nebo předpokládané záruky prodejnosti nebo 
způsobilosti pro jakýkoli specifický účel. Dále si společnost Novell, Inc. vyhrazuje právo kdykoli 
provádět změny jakékoli jednotlivé části nebo v�ech částí softwaru společnosti Novell bez povinnosti 
informovat jakékoli osoby nebo organizační jednotky o takovýchto revizích nebo změnách.

Jakýkoli produkt nebo technické informace poskytované v rámci této smlouvy mohou podléhat 
kontrole vývozu z USA a obchodním předpisům jiných zemí. Souhlasíte, �e budete dodr�ovat 
v�echny směrnice týkající se kontroly vývozu. Souhlasíte s tím, �e si obstaráte po�adované licence 
nebo klasifikace pro vývoz, opětovný vývoz anebo dovoz dodaného produktu. Souhlasíte s tím, �e 
produkt nebudete vyvá�et ani opětovně vyvá�et subjektům na aktuálním seznamu omezení vývozu 
z USA, do jakýchkoliv zemí, na které je uvalené embargo, a do teroristických zemí, které jsou určené 
v předpisech pro vývoz z USA. Souhlasíte s tím, �e dodaný produkt nebudete pou�ívat v aplikacích 
pro zakázané jaderné zbraně, řízené střely a chemické a biologické zbraně. Dal�í informace o vývozu 
softwaru společnosti Novell naleznete na webové stránce Novell International Trade Services (http://
www.novell.com/info/exports/). Společnost Novell nenese odpovědnost za zanedbání va�í 
povinnosti obstarat si ve�kerá nezbytná povolení pro export.

Copyright © 2011�2013 Novell, Inc. V�echna práva vyhrazena. �ádná část této publikace nesmí být 
rozmno�ována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo roz�iřována bez výslovného 
písemného souhlasu vydavatele.

Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a značek slu�eb 
společnosti Novell (http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

V�echny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslu�ných vlastníků.
Novell Vibe Desktop Readme 3

http://www.novell.com/info/exports/
http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html
http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html

