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1 Základní informace o produktu
Roz�íření Novell Vibe Add-in umo�ňuje pracovat v kancelářském balíku Microsoft Office přímo s 
Vibe dokumenty. Přímo v Microsoft Office mů�ete snadno nalézt dokument, který je umístěn na 
portálu Vibe. Otevřít ho, upravit a ulo�it zpět na portál Vibe. 

Lze takto pracovat s Microsoft Word, Excell nebo Powerpoint dokumenty.

2 Systémové po�adavky Vibe Add-In
! Sekce 2.1, �Po�adavky na Office�, na straně 1
! Sekce 2.2, �Po�adavky na operační systém�, na straně 1
! Sekce 2.3, �Po�adavky Vibe�, na straně 1

2.1 Po�adavky na Office
Roz�íření Novell Vibe Add-in je podporováno následujícími verzemi Microsoft Office:

! Microsoft Office 2013 s nejnověj�ím support packem
! Microsoft Office 2010 s nejnověj�ím support packem
! Microsoft Office 2007 nejnověj�ím support packem

2.2 Po�adavky na operační systém
Roz�íření Novell Vibe Add-in je podporováno na následujících verzí operačního systému Windows: 

! Windows XP SP3 32-bit a nověj�í
! Windows Vista SP2 32-bit nebo 64-bit a nověj�í
! Windows 7 SP1 32-bit nebo 64-bit a nověj�í
! Windows 8 32-bit nebo 64-bit a nověj�í

2.3 Po�adavky Vibe
Potál Vibe, ke kterému se připojujete musí být ve verzi 3.3 nebo nověj�í.

3 Vibe Add-in problémy
! Sekce 3.1, �Instaler se automaticky nerestartuje po instalalci .NET Frameworku.�, na straně 2
! Sekce 3.2, �V aplikaci Word 2013 nelze sloučit změny se změnami, které provedl jiný u�ivatel�, 

na straně 2
! Sekce 3.3, �Nezobrazují se vlo�ené obrázky v popisu záznamů�, na straně 2
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! Sekce 3.4, �Vibe Add-in nefunguje, pokud je server nastaven s windows autentikací�, na straně 2
! Sekce 3.5, �Přihla�ovací údaje pro aplikaci Vibe Desktop se ztratily�, na straně 2

3.1 Instaler se automaticky nerestartuje po instalalci .NET 
Frameworku.
Pokud nemáte na pracovní stanici nainstalován .NET Framework, instalační program Vibe Add-in 
ho tam nainstaluje. Instalace .NET Framework vy�aduje, aby byla pracovní stanice rebootována. Po 
rebootování pracovní stanice, ne nutné ručně znovu spustit instalaci roz�íření Vibe Add-in:

1 Otevřete místo, kam byl ulo�en sta�ený soubor VibeAddinSetup.exe.
2 Spusťte soubor VibeAddinSetup.exe a dokončete instalaci.

3.2 V aplikaci Word 2013 nelze sloučit změny se změnami, které 
provedl jiný u�ivatel
Kdy� se u�ivatel v aplikaci Word 2013 pokusí sloučit změny se změnami, které provedl jiný u�ivatel, 
jak je to popsáno v části �Co-editace Vibe dokumentu� v příručce Doplněk Novell Vibe 1.0.1 � 
stručný úvod (https://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/
vibe34_qs_office.html), zobrazí se chybová zpráva.

3.3 Nezobrazují se vlo�ené obrázky v popisu záznamů
Obrázky, které jsou vlo�eny do části Popis záznamu, jsou zobrazeny jako po�kozené, pokud je 
záznam zobrazen v Microsoft Office pomocí Vibe Add-in. Stále ale mů�ete pomocí Vibe Add-in v 
Microsoft Office upravit text popisu záznamu.

3.4 Vibe Add-in nefunguje, pokud je server nastaven s windows 
autentikací
Pokud je na serveru Vibe nakonfigurováno ověřování systému Windows, roz�íření Vibe Add-In 
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.

3.5 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.
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4 Dokumentace Vibe Add-In
Informace jako instalovat, nastavit a pou�ít Novell Add-In najdete v příručce Novell Vibe Add-in 
Stručný úvod (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/
vibe34_qs_office.html).

Informace o tom, jak u�ivatelům umo�nit upravovat dokumenty Vibe pomocí roz�íření Novell Vibe 
Add-in, najdete v kapitole �Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In� v příručce  
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 Add-in Readme 3

http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html
http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html
http://www.novell.com/info/exports/
http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html
http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html

