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Visão geral do produto
O Micro Focus Vibe Add-in permite trabalhar com documentos do Microsoft Office no site do Vibe
sem sair do Microsoft Office. É possível navegar com facilidade até um documento localizado no site
do Vibe, abri-lo, editá-lo e gravá-lo de novo no site do Vibe, diretamente do Microsoft Office.
É possível trabalhar diretamente de documentos do Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.
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Requisitos de sistema do Vibe Add-In
 Seção 2.1, “Requisitos do Office” na página 1
 Seção 2.2, “Requisitos do Sistema Operacional” na página 1
 Seção 2.3, “Requisitos do Vibe” na página 1

2.1

Requisitos do Office
O Micro Focus Vibe Add-in é suportado nas seguintes versões do Microsoft Office:
 Microsoft Office 2016, com o support pack mais recente
 Microsoft Office 2013, com o support pack mais recente

2.2

Requisitos do Sistema Operacional
O Micro Focus Vibe Add-in é suportado nas seguintes versões do sistema operacional Windows:
 Windows 7 SP1 32 bits ou 64 bits ou posterior
 Windows 8.1 de 32 ou 64 bits ou posterior
 Windows 10 de 32 ou 64 bits ou posterior

2.3

Requisitos do Vibe
O sistema do Vibe ao qual você se conecta deve ser o Micro Focus Vibe 3.3 ou posterior.
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Instalando e fazendo upgrade para o Vibe Add-In
4.0.5
Para instalar o Vibe Add-In 4.0.5 como uma nova instalação ou atualizar uma instalação existente,
basta fazer download e instalar o software 4.0.5. Nenhuma etapa adicional é necessária.
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Problemas no Vibe Add-In
 Seção 4.1, “O instalador não é reiniciado automaticamente após a instalação do .NET
Framework” na página 2
 Seção 4.2, “Impossível fundir as mudanças com as de outro usuário no Word 2013” na página 2
 Seção 4.3, “As imagens embutidas nas descrições da entrada não são exibidas” na página 2
 Seção 4.4, “O Vibe Add-In não funciona quando o servidor Vibe está configurado com a
autenticação do Windows” na página 3
 Seção 4.5, “Informações de login do aplicativo do Vibe Desktop perdidas” na página 3
 Seção 4.6, “Usuários com caracteres estendidos e de byte duplo não conseguem abrir um
arquivo” na página 3
 Seção 4.7, “Não é possível gravar um novo documento no Vibe ao usar um sistema de
gerenciamento de documentos” na página 3

4.1

O instalador não é reiniciado automaticamente após a instalação
do .NET Framework
Se o .NET Framework ainda não estiver instalado em sua estação de trabalho, o programa de
instalação do Vibe Add-in o instalará para você. A instalação do .NET Framework requer a
reinicialização de sua estação de trabalho. Após a reinicialização de sua estação de trabalho, você
precisa reiniciar manualmente o programa de instalação do Vibe Add-in:
1 Navegue até o local em que foi feito o download do arquivo VibeAddinSetup.exe.
2 Execute o arquivo VibeAddinSetup.exe.

4.2

Impossível fundir as mudanças com as de outro usuário no Word
2013
Ao usar o Word 2013, aparece uma mensagem de erro quando os usuários tentam fundir as
mudanças com as de outro usuário, conforme descrito em “Coeditando um documento do Vibe” na
Inicialização rápida do Micro Focus Vibe Add-In 4.0.5.

4.3

As imagens embutidas nas descrições da entrada não são
exibidas
As imagens embutidas na seção Descrição de uma entrada não são exibidas ao visualizar a entrada
com o Vibe Add-in usando o Microsoft Office. No entanto, ainda é possível editar o texto da descrição
da entrada com o Vibe Add-in usando o Microsoft Office.
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4.4

O Vibe Add-In não funciona quando o servidor Vibe está
configurado com a autenticação do Windows
Se o servidor Vibe estiver configurado com a Autenticação do Windows, o Vibe Add-in não poderá
abrir nem editar os arquivos no site do Vibe por causa de conflito entre portas.
Para obter informações sobre como solucionar esse problema, consulte “Integrating Windows
Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In” (Integrando a Autenticação do Windows com
o Vibe Desktop e o Vibe Add-In) no Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Guia de
Administração do Micro Focus Vibe 4.0.5).
Para obter mais informações sobre como configurar a Autenticação do Windows no site do Vibe,
consulte “Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows (Configurando
Login Único [SSO] com serviços de informações da Internet para Windows)” no Micro Focus Vibe
4.0.5 Installation Guide (Guia de instalação do Micro Focus Vibe 4.0.2).

4.5

Informações de login do aplicativo do Vibe Desktop perdidas
Se você usa o Vibe Desktop em conjunto com o Vibe Add-in, as informações de login do Vibe
Desktop são perdidas quando você configura as informações de sua conta no Vibe Add-in para usar
a configuração de proxy do sistema (selecionando Use system proxy configuration (Usar
configuração de proxy do sistema)) e, mais tarde, configura a conta para não usar a configuração de
proxy do sistema.

4.6

Usuários com caracteres estendidos e de byte duplo não
conseguem abrir um arquivo
Depois que um usuário com caracteres estendidos ou de byte duplo em seu nome de usuário do
Vibe adiciona sua conta do Vibe usando o Suplemento do Microsoft Office (conforme descrito em
“Configurando a integração” na Inicialização Rápida do Micro Focus Vibe Add-In 4.0.5), o usuário
não consegue abrir um arquivo do Vibe por meio do Add-In.

4.7

Não é possível gravar um novo documento no Vibe ao usar um
sistema de gerenciamento de documentos
Ao usar um sistema de gerenciamento de documentos (como o OpenText), você não pode gravar um
novo documento no site do Vibe diretamente do Vibe Add-In.

5

Documentação do Vibe Add-In
Para obter informações sobre como instalar, configurar e usar o Micro Focus Vibe Add-in, consulte a
Inicialização Rápida do Micro Focus Vibe Add-In (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
vibe4_qs_office/data/vibe4_qs_office.html).
Para obter informações sobre como permitir que os usuários editem documentos do Vibe com o
Micro Focus Vibe Add-in, consulte “Providing File Access and Editing for Vibe Users” (Fornecendo
acesso e edição de arquivos para usuários do Vibe) no Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide
(Guia de Administração do Micro Focus Vibe 4.0.5).
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Informações legais
Para saber mais sobre informações legais, marcas registradas, isenções de responsabilidades,
garantias, exportação e outras restrições de uso, direitos restritos do Governo dos EUA, política de
patente e conformidade com FIPS, consulte https://www.microfocus.com/about/legal/.
Copyright © 2018 Micro Focus

4

Detalhes da versão do Micro Focus Vibe Add-In 4.0.5

