
Veelgestelde vragen over Micro Focus 
Vibe Desktop
Wat u moet weten
Wij hebben Micro Focus Vibe Desktop zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt, maar u moet zich 
bewust zijn van bepaald gedrag om uzelf tijd en mogelijke frustraties te besparen:

Ik heb mijn document opgeslagen, maar wanneer ik het opnieuw open, zijn mijn wijzigingen 
niet doorgevoerd. Waarom? 

Uw wijzigingen zijn waarschijnlijk opgeslagen als een lokale kopie van het document (bestandsnaam 
(Uw_naam conflicterende kopie - datum).doc). Zie het volgende item voor meer informatie over 
waarom dit is gebeurd en wat u vervolgens kunt doen.

Hoe ben ik aan het bestand met de naam bestandsnaam (Uw_naam conflicterende kopie - 
datum).doc gekomen? 

Als een document tegelijkertijd vanaf verschillende locaties wordt bewerkt, wordt alleen het eerste 
bestand dat moet worden opgeslagen en gesloten, onder de oorspronkelijke bestandsnaam 
opgeslagen en naar Vibe geüpload. Andere versies van het bestand worden onder andere 
bestandsnamen opgeslagen en naar Vibe geüpload. Alleen het oorspronkelijke bestand behoudt alle 
bestandsopmerkingen en gegevens over delen.

Waarom worden mijn wijzigingen niet gesynchroniseerd naar de Vibe-site? 

Dit kan een aantal redenen hebben: het document is nog geopend op uw desktop, een andere 
gebruiker heeft het bestand bewerkt en het is vergrendeld, de Vibe-site is momenteel niet 
beschikbaar, het bestand is nog niet gesynchroniseerd (de frequentie waarmee bestanden van Vibe 
Desktop naar de Vibe-site worden gesynchroniseerd, is geconfigureerd door uw Vibe-beheerder) of 
een aantal andere redenen. Als u niet weet waarom uw document niet wordt gesynchroniseerd, 
raadpleegt u in de Vibe Desktop-console de sectie Recente activiteit (lees Aan de slag met Micro 
Focus Vibe Desktop voor Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktop/
data/vibe4_qs_desktop.html) of Aan de slag met Micro Focus Vibe Desktop voor Mac (http://
www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/vibe4_qs_desktopmac.html) voor 
meer informatie).

Waarom kan ik mijn blogmap niet synchroniseren (of andere Vibe-mappen anders dan de 
mappen Bestanden en Fotoalbum)? 

U kunt alleen Vibe-mappen synchroniseren die een unieke bestandsnaam vereisen. De 
bestandsmappen en fotoalbummappen vereisen standaard unieke bestandsnamen. Andere mappen, 
zoals Blog-mappen en Wiki-mappen, vereisen niet standaard unieke bestandsnamen. Lees in Aan de 
slag met Micro Focus Vibe Desktop voor Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
vibe4_qs_desktop/data/vibe4_qs_desktop.html) of Aan de slag met Micro Focus Vibe Desktop voor 
Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/
vibe4_qs_desktopmac.html) hoe u dit soort bestanden kunt synchroniseren.

Wanneer ik een document vanaf mijn bureaublad naar Vibe Desktop probeer te kopiëren door 
het te verslepen en neer te zetten, wordt het document verplaatst van mijn bureaublad. 
Waarom? 
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Dit is een normaal gedrag van Windows als uw bureaublad en de synchronisatiemap zich op 
dezelfde schijf bevinden (zoals de C:-schijf). Houdt de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u het bestand 
versleept om het te kopiëren.

Hoe wijzig ik hoe vaak bestanden gesynchroniseerd worden? 

Alleen de Vibe-beheerder kan het synchronisatie-interval wijzigen. Het standaardinterval is ingesteld 
op eens per 15 minuten.

1 Juridische kennisgeving
Zie https://www.microfocus.com/about/legal/ voor meer informatie over juridische kennisgevingen, 
handelsmerken, disclaimers, garanties, export- en andere gebruiksbeperkingen, overheidsrechten in 
de VS, het octrooibeleid en de naleving van FIPS.
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