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Produktoversigt
Novell Vibe Desktop gør dig i stand til at synkronisere dine Novell Vibe-filer med filsystemet på din
computer og derefter redigere filerne uden at have direkte adgang til Vibe-webstedet. Tilføjelser og
ændringer synkroniseres mellem Vibe og din computer.
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Systemkrav til Vibe Desktop
! Afsnit 2.1, “På Windows,” på side 1
! Afsnit 2.2, “På Mac,” på side 1

2.1

På Windows
Vibe Desktop understøttes af følgende versioner af Windows-operativsystemet:
! Windows XP SP3 eller nyere (kun 32 bit)
! Windows Vista SP2 eller nyere (32 bit eller 64 bit)
! Windows 7 SP1 eller nyere (32 bit eller 64 bit)
! Windows 8 (32 bit eller 64 bit)
Det Vibe-system, som du opretter forbindelse til, skal være Novell Vibe 3.3 eller nyere.

2.2

På Mac
Vibe Desktop op Mac kræver Mac OS X 10.6 eller nyere (kun 64 bit).
Det Vibe-system, som du opretter forbindelse til, skal være Novell Vibe 3.3 eller nyere.

3

Problemer med Vibe Desktop
! Afsnit 3.1, “Teamarbejdsområder i en brugers hjemmearbejdsområde synkroniseres to gange,”
på side 2
! Afsnit 3.2, “Vibe Desktop-mappen kan ikke konfigureres til den samme netværksplacering på
flere computere,” på side 2
! Afsnit 3.3, “Vibe Desktop fungerer ikke, når Vibe Server konfigureres med Windowsgodkendelse,” på side 2
! Afsnit 3.4, “Login-oplysninger for Vibe Desktop-Applikationen er gået tabt,” på side 2
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3.1

Teamarbejdsområder i en brugers hjemmearbejdsområde
synkroniseres to gange
Hvis en bruger har et teamarbejdsområde i vedkommendes hjemmearbejdsområde
(hjemmearbejdsområdet kaldes Mit arbejdsområde), kan filerne i teamarbejdsområdet muligvis blive
synkroniseret med desktop to gange. Det sker, når brugere vælger at synkronisere Mit arbejdsområde
og derefter under Mine teams vælger det arbejdsområde, som er et underarbejdsområde til brugerens
hjemmearbejdsområde. Hvis Vibe Desktop er konfigureret på denne måde, opbevarer Vibe Desktop
to separate kopier af filerne i arbejdsområdet.

3.2

Vibe Desktop-mappen kan ikke konfigureres til den samme
netværksplacering på flere computere
Når du vælger en placering til Vibe Desktop-mappen, bør du ikke konfigurere Vibe Desktop på flere
computere til at bruge den samme delte placering på netværket. Det skyldes, at Vibe Desktop ikke
synkroniserer filer korrekt, hvis to forekomster synkroniserer til den samme delte placering, selvom
forekomsterne ikke kører samtidigt. Det er derfor altid bedst ikke at konfigurere Vibe Desktopmappen til at ligge på et netværksdrev.

3.3

Vibe Desktop fungerer ikke, når Vibe Server konfigureres med
Windows-godkendelse
Hvis din Vibe-server er konfigureret med Windows-godkendelse, kan Vibe Desktop ikke
synkronisere filer på dit Vibe-websted på grund af en portkonflikt.
Oplysninger om, hvordan du kan løse dette problem finder du i “Configuring Integrated Windows
Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In” (Konfiguration af integreret
Windows-godkendelse til understøttelse af Vibe Desktop og Vibe Add-In) i Novell Vibe 3.4
Administration Guide (Novell Vibe 3.4 Administratorvejledning).
Yderligere oplysninger om konfiguration af Windows-godkendelse for dit Vibe-websted finder du i
“Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows” (Konfiguration af
Single Sign-On sammen med Internet Information Services for Windows) i Novell Vibe 3.4 Installation
Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

3.4

Login-oplysninger for Vibe Desktop-Applikationen er gået tabt
Hvis du bruger Vibe Desktop sammen med Vibe Add-In, går login-oplysningerne til Vibe Desktop
tabt, hvis du konfigurerer din konto til Vibe Add-In til at bruge system-proxy-konfiguration (ved at
vælge Brug system-proxy-konfiguration) og senere konfigurerer kontoen til ikke at benytte systemproxy-konfigurationen.
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Dokumentation til Vibe Desktop
Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer, konfigurerer og bruger Vibe Desktop på din
computer, i Vibe Desktop for Windows Hurtigstart (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) eller Novell Vibe Desktop for Mac Hurtigstart
(http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html).
Du kan finde en liste over ofte stillede spørgsmål angående Novell Vibe Desktop i Vibe Desktop FAQ
(http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_faq_desktop/data/vibe34_faq_desktop.html)
(Ofte stillede spørgsmål om Vibe Desktop).

2

Novell Vibe Desktop Vigtigt-fil

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer eller deaktiverer Vibe Desktop samt udfører
andre administrative funktioner i “Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In”
(Konfiguration af Vibe Desktop og Microsoft Office Add-In) i Novell Vibe 3.4 Administration Guide
(Novell Vibe 3.4 Administratorvejledning).

5

Juridisk meddelelse
Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og giver ingen garantier vedrørende indholdet i eller
brugen af denne dokumentation og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller
underforstående garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc.
forbeholder sig endvidere retten til at revidere denne udgivelse og til at foretage ændringer i
indholdet på ethvert tidspunkt uden at være forpligtet til at meddele disse revisioner eller ændringer
til nogen person eller enhed.
Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og giver ingen garantier vedrørende nogen software og
fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller underforstående garantier for salgbarhed eller
egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere retten til at foretage ændringer
i alle dele af Novell-softwaren på ethvert tidspunkt uden at være forpligtet til at meddele disse
ændringer til nogen person eller enhed.
Alle produkter eller tekniske oplysninger, der er omhandlet i denne aftale, kan være underlagt
amerikanske eksportbegrænsninger og handelslovgivningen i andre lande. Du erklærer, at du vil
overholde alle bestemmelser om eksportbegrænsninger og indhente de krævede tilladelser eller
bemyndigelser til at eksportere, reeksportere eller importere produkter. Du erklærer, at du ikke vil
eksportere eller reeksportere til parter, der i øjeblikket er anført på amerikanske eksportforbudslister,
lande omfattet af embargo eller terroristlande, jf. de amerikanske eksportlove. Du accepterer, at du
ikke vil anvende produkter til forbudte formål inden for atomvåben, missilvåben eller kemiske og
biologiske våben. Se websiden Novell International Trade Services (http://www.novell.com/info/
exports/) for at få flere oplysninger om eksport af Novell-software. Novell påtager sig intet ansvar,
hvis du ikke indhenter de nødvendige eksportgodkendelser.
Copyright © 2011-2013 Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må
reproduceres, fotokopieres, gemmes i et registreringssystem eller videregives uden udgivers
udtrykkelige tilladelse.
Novell-varemærker er anført på listen med Novell-varemærker og -servicemærker (http://
www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).
Alle tredjepartsvaremærker ejes af deres respektive ejere.
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