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1 Productoverzicht
In Micro Focus Vibe Desktop kunt u uw Micro Focus Vibe-bestanden synchroniseren met het 
bestandssysteem op uw computer, en vervolgens de bestanden aanpassen zonder dat u de Vibe-site 
rechtstreeks hoeft te openen. Wijzigingen en aanpassingen kunnen worden gesynchroniseerd tussen 
Vibe en uw computer. 

2 Systeemvereisten voor Vibe Desktop
 Sectie 2.1, "Voor Windows," op pagina 1

 Sectie 2.2, "Voor Mac," op pagina 1

2.1 Voor Windows

Vibe Desktop 4.0.5 wordt ondersteund op de volgende versies van het Windows-besturingssysteem:

 8.1 of 10 (32-bits of 64-bits)

Het Vibe-systeem waarmee u verbindt, dient Micro Focus Vibe 4 of later te zijn.

2.2 Voor Mac

Vibe Desktop 4.0.5 voor Mac vereist Mac OS X 10.11 of later.

Het Vibe-systeem waarmee u verbindt, dient Micro Focus Vibe 4 of later te zijn.

3 Installeren en upgraden naar de Vibe Desktop-
toepassing 4.0.5
Als u de Vibe Desktop-toepassing 4.0.5 wilt installeren als een nieuwe of upgrade-installatie, hoeft u 
alleen maar de 4.0.5-software te downloaden en te installeren. Er zijn geen andere stappen nodig.
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4 Problemen met Vibe Desktop
 Sectie 4.1, "Teamworkspaces binnen de introductieworkspace van een gebruiker worden 

tweemaal gesynchroniseerd," op pagina 2

 Sectie 4.2, "De Vibe Desktop-map kan niet worden geconfigureerd naar dezelfde netwerklocatie 
op meerdere computers," op pagina 2

 Sectie 4.3, "Vibe Desktop werkt niet als de Vibe-server is geconfigureerd met Windows-
verificatie.," op pagina 2

 Sectie 4.4, "Aanmeldingsinformatie voor de Vibe Desktop-toepassing is verloren gegaan," op 
pagina 3

 Sectie 4.5, "Installatielocatie kan geen map zijn die uitgebreide tekens bevat.," op pagina 3

4.1 Teamworkspaces binnen de introductieworkspace van een 
gebruiker worden tweemaal gesynchroniseerd

Als een gebruiker een teamworkspace binnen zijn of haar introductieworkspace heeft (de 
introductieworkspace heet Mijn workspace), worden de bestanden in de teamworkspace mogelijk 
tweemaal gesynchroniseerd naar het bureaublad. Dit kan voorkomen als gebruikers Mijn workspace 
willen synchroniseren en vervolgens onder Mijn teams een workspace selecteren die een 
subworkspace is van de introductieworkspace van de gebruiker. Als Vibe Desktop op deze manier is 
geconfigureerd, worden twee afzonderlijke kopieën van de bestanden in de workspace opgeslagen.

4.2 De Vibe Desktop-map kan niet worden geconfigureerd naar 
dezelfde netwerklocatie op meerdere computers

Bij het selecteren van een locatie voor de Vibe Desktop-map, dient u Vibe Desktop niet op meerdere 
computers te configureren om dezelfde gedeelde locatie op het netwerk te gebruiken. Dit heeft als 
reden dat Vibe Desktop bestanden niet goed kan synchroniseren als twee instanties naar dezelfde 
gedeelde locatie synchroniseren, zelfs als de instanties niet tegelijkertijd actief zijn. Het wordt daarom 
aangeraden om de Vibe Desktop-map niet te configureren op een netwerkstation.

4.3 Vibe Desktop werkt niet als de Vibe-server is geconfigureerd met 
Windows-verificatie.

Als uw Vibe-server is geconfigureerd met Windows-verificatie, kan Vibe Desktop bestanden op uw 
Vibe-site niet synchroniseren vanwege een poortconflict.

Zie "Integrating Windows Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In" (Geïntegreerde 
Windows-verificatie voor Vibe Desktop en de Vibe Add-In) in de Micro Focus Vibe 4.0.5 
Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.5) voor meer informatie 
over hoe u dit probleem kunt omzeilen.

Zie "Configuratie van eenmalige aanmelding met informatieservices op internet voor Windows" in de 
Installatiehandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.5 voor meer informatie over het configureren van de 
Windows-verificatie voor uw Vibe-site.
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4.4 Aanmeldingsinformatie voor de Vibe Desktop-toepassing is 
verloren gegaan

Als u Vibe Desktop in combinatie met de Vibe-invoegtoepassing gebruikt, gaat de 
aanmeldingsinformatie voor Vibe Desktop verloren als u uw accountinformatie in de Vibe-
invoegtoepassing configureert om de configuratie van systeemproxy te gebruiken (door Configuratie 
van systeemproxy gebruiken te selecteren) en u het account vervolgens configureert om de 
configuratie van systeemproxy niet te gebruiken.

4.5 Installatielocatie kan geen map zijn die uitgebreide tekens bevat.

Bij de installatie van Vibe Desktop kan de naam van de map die u hebt gekozen om de toepassing te 
installeren, geen uitgebreide tekens bevatten.

5 Documentatie over Vibe Desktop
Zie Snel aan de slag met Micro Focus Vibe Desktop voor Windows of Snel aan de slag met Micro 
Focus Vibe Desktop voor Mac voor meer informatie over het installeren, configureren en gebruiken 
van Vibe Desktop op uw computer.

Zie Veelgestelde vragen over Micro Focus Vibe Desktop voor een lijst met veelgestelde vragen over 
Micro Focus Vibe Desktop.

Zie "Providing File Access and Editing for Vibe Users" (Gebruikers van Vibe de mogelijkheid bieden 
om bestanden te openen en te bewerken) in de  Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide 
(Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.5) voor meer informatie over het in- en 
uitschakelen van Vibe Desktop.

6 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.

Copyright © 2018 Micro Focus
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