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Omówienie produktu
Program Novell Vibe Desktop umożliwia synchronizowanie plików Novell Vibe użytkownika z
systemem plików komputera, a następnie modyfikowanie ich bez bezpośredniego korzystania z
witryny Vibe. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Vibe a
komputerem użytkownika.
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Wymagania systemowe programu Vibe Desktop
! Sekcja 2.1, „W systemie Windows” na stronie 1
! Sekcja 2.2, „W środowisku Mac” na stronie 1

2.1

W systemie Windows
Program Vibe Desktop jest obsługiwany w następujących wersjach systemu operacyjnego Windows:
! Windows XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy)
! Windows Vista SP2 lub nowszy (32-bitowy lub 64-bitowy)
! Windows 7 SP1 lub nowszy (32-bitowy lub 64-bitowy)
! Windows 8 (32-bitowy lub 64-bitowy)
System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Novell Vibe 3.3 lub
nowszym.

2.2

W środowisku Mac
Program Vibe Desktop w środowisku Mac wymaga systemu operacyjnego Mac OS X 10.6 lub
nowszego (tylko 64-bitowego).
System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Novell Vibe 3.3 lub
nowszym.
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Problemy dotyczące programu Vibe Desktop
! Sekcja 3.1, „Obszary robocze zespołów w obrębie domowego obszaru roboczego użytkownika
są synchronizowane dwa razy” na stronie 2
! Sekcja 3.2, „Nie można ustawić folderu programu Vibe Desktop na tę samą lokalizację sieciową
na wielu komputerach” na stronie 2
! Sekcja 3.3, „Program Vibe Desktop nie działa, gdy na serwerze Vibe jest skonfigurowane
uwierzytelnianie Windows” na stronie 2
! Sekcja 3.4, „Informacje logowania do aplikacji Vibe Desktop zostały utracone” na stronie 2
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3.1

Obszary robocze zespołów w obrębie domowego obszaru
roboczego użytkownika są synchronizowane dwa razy
Jeśli w domowym obszarze roboczym użytkownika (obszarze Mój obszar roboczy) znajduje się obszar
roboczy zespołu, może się zdarzyć, że pliki w tym obszarze roboczym zespołu będą
synchronizowane z komputerem dwa razy. Ma to miejsce wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję
synchronizacji obszaru Mój obszar roboczy, a następnie w sekcji Moje zespoły wybierze obszar roboczy
podrzędny względem jego obszaru osobistego. Po takim skonfigurowaniu programu Vibe Desktop
w tym obszarze roboczym będą utrzymywane dwie osobne kopie plików.

3.2

Nie można ustawić folderu programu Vibe Desktop na tę samą
lokalizację sieciową na wielu komputerach
Wybierając lokalizację folderu programu Vibe Desktop, należy unikać wskazywania na wielu
komputerach tej samej lokalizacji współużytkowanej w sieci. Jeśli synchronizacja dla dwóch instancji
jest wykonywana do tej samej lokalizacji współużytkowanej, program Vibe Desktop nie będzie
prawidłowo synchronizować plików, nawet jeśli instancje nie będą równocześnie uruchomione.
Dlatego umieszczanie folderu programu Vibe Desktop na dysku sieciowym nie jest wskazane.

3.3

Program Vibe Desktop nie działa, gdy na serwerze Vibe jest
skonfigurowane uwierzytelnianie Windows
Jeśli na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows, w programie Vibe Desktop
nie można zsynchronizować plików z witryną Vibe, ponieważ występuje konflikt portów.
Informacje o sposobie rozwiązania tego problemu można znaleźć w rozdziale “Configuring
Integrated Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In”
(Konfigurowanie zintegrowanego uwierzytelniania Windows do obsługi programu Vibe Desktop i
dodatku Vibe Add-In) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.
Więcej informacji o konfigurowaniu uwierzytelniania Windows dla witryny Vibe można znaleźć w
rozdziale “Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows”
(Konfigurowanie jednokrotnego logowania przy użyciu usług IIS dla systemu Windows) w
podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

3.4

Informacje logowania do aplikacji Vibe Desktop zostały utracone
Jeśli program Vibe Desktop jest używany razem z dodatkiem Vibe Add-In, informacje o logowaniu
do programu Vibe Desktop są tracone, gdy w dodatku Vibe Add-In skonfigurowano informacje o
koncie do korzystania z konfiguracji serwera proxy systemu — wybranie opcji Use system proxy
configuration (Użyj konfiguracji proxy systemu) — a następnie skonfigurowano konto tak, aby nie
była używana konfiguracja serwera proxy systemu.
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Dokumentacja programu Vibe Desktop
Informacje na temat instalowania, konfigurowania i używania programu Vibe Desktop na
komputerze zawierają dokumenty Vibe Desktop Quick Start (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) oraz Novell Vibe Desktop
for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html).
Listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Novell Vibe Desktop zawiera dokument
Vibe Desktop FAQ (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_faq_desktop/data/
vibe34_faq_desktop.html).
Informacje na temat włączania i wyłączania programu Vibe Desktop oraz wykonywania innych
operacji administracyjnych zawiera rozdział “Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office
Add-In” (Konfigurowanie programu Vibe Desktop i dodatku Microsoft Office) w podręczniku Novell
Vibe 3.4 Administration Guide.

5

Informacje prawne
Firma Novell, Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu
do treści czy sposobu użytkowania tej dokumentacji, a w szczególności uchyla wszelkie
bezpośrednie i domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej lub przydatności do
określonego celu. Firma Novell, Inc. zastrzega sobie też prawo do wprowadzania poprawek w
niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w jej treści w dowolnym czasie i bez obowiązku
powiadamiania o tym jakichkolwiek podmiotów.
Ponadto firma Novell, Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w
odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania, a w szczególności uchyla wszelkie wyraźne i
dorozumiane gwarancje dotyczące wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.
Ponadto firma Novell, Inc. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej części
oprogramowania firmy Novell w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania o tym
jakichkolwiek podmiotów.
Wszelkie produkty lub informacje techniczne udostępniane w ramach niniejszej umowy mogą
podlegać przepisom eksportowym w Stanach Zjednoczonych i przepisom handlowym w innych
krajach. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich regulacji związanych z kontrolą
eksportową oraz uzyskać wszelkie wymagane licencje lub klasyfikacje potrzebne do eksportu lub
importu odpowiednich produktów. Użytkownik oświadcza, że nie będzie prowadzić eksportu do
podmiotów ujętych na aktualnych listach wykluczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych ani do
wszelkich krajów terrorystycznych lub krajów objętych embargiem określonych w przepisach
eksportowych Stanów Zjednoczonych. Użytkownik oświadcza również, że produkty te nie staną się
przedmiotem końcowego zastosowania w broni nuklearnej, rakietowej ani chemicznej i biologicznej.
Więcej informacji o eksportowaniu oprogramowania firmy Novell można znaleźć na stronie sieci
Web Novell International Trade Services (http://www.novell.com/info/exports/). Firma Novell nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie w uzyskaniu jakichkolwiek
wymaganych pozwoleń eksportowych.
Copyright © 2011–2013 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji
nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani
przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.
Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy
Novell (http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).
Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.
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