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uppdateringarna

Se Avsnitt 20.1, ”Nytt i Vibe 4.0.7” på sidan 15.

Uppgradera till Vibe 4.0.7 Se ”Upgrade” (Uppgradera) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Installera Vibe 4.0.7 Se ”Systemkraven för Vibe” ”, Installation av enskild server (grundläggande)”, 
och ”Planera en avancerad Vibe-installation” i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Nybörjare på Vibe Se ”Overview of Micro Focus Vibe” (Översikt av Micro Focus Vibe) i 
installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Intresserad av problem och 
förbehåll

Följande avsnitt.
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1 Anmärkningar om installation
 Avsnitt 1.1, ”SLES 12 SP3 kräver senaste kärnan” på sidan 2

 Avsnitt 1.2, ”SLES 15 kräver stöd för 32 bitar för installationen” på sidan 2

1.1 SLES 12 SP3 kräver senaste kärnan

Om du installerar Vibe 4.0.7 på SLES 12 SP3 ska du uppdatera till den senaste kärnan innan du 
påbörjar installationen.

1.2 SLES 15 kräver stöd för 32 bitar för installationen

Vibe-installationsprogrammet är ett 32-bitars program.

Innan du installerar Vibe 4.0.7 på SLES 15 måste du installera följande paket:

 TK-32bit

 TCL-32bit

2 Uppgraderingsinformation
Tänk på följande innan du uppgraderar Vibe.

 Avsnitt 2.1, ”Microsoft SQL Server 2008 stöds inte” på sidan 2

 Avsnitt 2.2, ”Inloggningsproblem för Chrome- och Firefox-användare” på sidan 2

 Avsnitt 2.3, ”Tillfälligt lägre prestanda efter uppgradering till en ny version” på sidan 3

 Avsnitt 2.4, ”Skriptet för vidarebefordring av portar slutar fungera i SLES 12” på sidan 3

 Avsnitt 2.5, ”WebDAV TLS-fel efter uppgradering” på sidan 3

 Avsnitt 2.6, ”Vibe 3.x till 4.x” på sidan 3

2.1 Microsoft SQL Server 2008 stöds inte

Vibe 4.0.7 stöder inte Microsoft SQL Server 2008 som databas. 

Om din Vibe-installation använder MS SQL Server version 2008 som databas måste du göra följande 
innan du uppgraderar till Vibe 4.0.7:

1. Om du inte redan har uppgraderat din MS SQL-server till version 2008 R2 SP3 gör du det. (SP3 
krävs för uppgradering till version 2012.)

2. Uppdatera från MS SQL Server 2008 R2 SP3 till MS SQL Server 2012 R2 eller senare enligt 
beskrivningen i ”Database Server Requirements” (Krav för databasserver) i installationsguiden 
för Vibe 4.0.7.

3. Kontrollera att Vibe körs normalt.

4. Uppgradera till Vibe 4.0.7.

2.2 Inloggningsproblem för Chrome- och Firefox-användare

I vissa fall kan icke-administrativa användare med läsprogrammet Chrome eller Firefox inte logga in 
efter uppgradering från Vibe 4.0.5 till 4.0.7. 

Problemet kan lösas genom rensning av läsprogrammets cookies och cache.
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2.3 Tillfälligt lägre prestanda efter uppgradering till en ny version

Efter uppgradering av Vibe-systemet till en ny version får användarna kanske sämre prestanda när 
de först navigerar i Vibe-systemet. Detta beror på att Vibe måste kompilera JSP-filerna efter en 
uppdatering.

2.4 Skriptet för vidarebefordring av portar slutar fungera i SLES 12

Det tidigare skriptet för vidarebefordring av portar fungerar inte i SLES 12. Se Using iptables 
Commands on SLES 12 or 15 (Använda iptables-kommandon i SLES 12 eller 15) i 
installationsguiden för Vibe 4.0.7.

2.5 WebDAV TLS-fel efter uppgradering

Om du använder ett självsignerat certifikat för en WebDAV-server, och om en Vibe-servers 
autentisering till den WebDAV-servern misslyckas på grund av TLS-fel efter uppgradering till version 
4.0.7, läser du Avsnitt 17.1, ”Vibe till WebDAV: Självsignerade certifikat kräver manuell import” på 
sidan 14.

2.6 Vibe 3.x till 4.x

2.6.1 Kontrollera att systemkraven uppfylls

Innan uppgraderingsprocessen påbörjas ska du kontrollera att de krav som beskrivs i ”Vibe System 
Requirements” (Systemkrav för Vibe) i installationsguiden för Vibe 4.0.7 uppfylls. 

Om ditt Vibe-system till exempel körs i SLES 11 ska du migrera till en SLES-plattform som stöds 
innan du fortsätter. 

2.6.2 Rensa uppskjutna loggposter före uppgraderingen

När du uppdaterar ett Vibe-system med hög tillgänglighet till Vibe 4 eller senare från en tidigare 
version blir eventuella befintliga loggposter som skjutits upp inkompatibla.

Undvik inkompatibilitetsproblem på grund av uppskjutna uppdateringsloggar under uppdateringen till 
Vibe 4 eller senare versioner genom att radera alla sådana uppdateringsloggar före uppgraderingen.

Information om hur du raderar uppskjutna uppdateringsloggar finns under ”Performing Maintenance 
on a High Availability Lucene Index (underhålla ett Lucene-index med hög tillgänglighet)” i  
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7 .

2.6.3 Återskapa förkortade enkla URL:er efter uppgraderingen 

Korta former av URL:er som skapades före Vibe 4 fungerar inte i Vibe 4

Du behöver återskapa URL:erna efter uppgraderingen till Vibe 4.
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2.6.4 Åtgärda mappade WebDAV-enheter efter uppgraderingen

Om du har skapat en mappad enhet till en Vibe 3.x-mapp via WebDAV (enligt beskrivningen i 
”Använda WebDAV i en Vibe-mapp” i handboken för avancerade Micro Focus Vibe 4.0.7-användare.) 
är WebDAV-URL:en inte längre giltigt efter uppgradering till Vibe 4.x, och de mappade enheterna 
fungerar inte längre.

Du måste skapa alla mappade enheter på nytt som tidigare skapats via WebDAV efter uppgradering 
till Vibe 4.

3 Mobile-appar
 Avsnitt 3.1, ”Android Mobile-appen måste installeras om” på sidan 4

3.1 Android Mobile-appen måste installeras om

Mer information finns i ”Android App Must Be Replaced on Mobile Devices” (Android-appen måste 
ersättas på mobila enheter) i Micro Focus Vibe Mobile -snabbstarten.

4 Teckenbegränsningar
Beakta följande begränsningar för specialtecken, dubbel-byte-tecken och så vidare.

 Avsnitt 4.1, ”Användarnamn (och lösenord) för Vibe” på sidan 4

 Avsnitt 4.2, ”Namn på katalog för programvaruinstallation” på sidan 4

 Avsnitt 4.3, ”Namn på katalog för fillagringsplats” på sidan 5

 Avsnitt 4.4, ”Enkla URL:er stöder inte utökade tecken” på sidan 5

4.1 Användarnamn (och lösenord) för Vibe

Vibe-användarnamn får inte innehålla specialtecken ( / \ * ? " < > : | ‘ ) eftersom dessa tecken inte är 
giltiga i Linux- och Windows-sökvägar.

LDAP-kataloger tillåter kanske dessa tecken, och namnen synkroniseras Vibe-webbplatsen utan fel, 
men Vibe kan inte skapa sökvägar till användararbetsytorna och de associerade användarna kan inte 
logga in. 

Dessutom kräver funktionen Redigera på plats i Vibe att lösenord endast innehåller ASCII-tecken, 
detta på grund av en begränsning i WebDAV vid interaktion med produkter från tredje part, till 
exempel MS Office. Se Avsnitt 8.1, ”Användarnamn och lösenord är begränsade till ASCII-tecken” på 
sidan 7.

4.2 Namn på katalog för programvaruinstallation

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i namnet på installationskatalogen för Micro 
Focus Vibe. Standardplats för Vibe-programmet:

Linux: /opt/novell/teaming

Windows: c:\Program\Novell\Teaming
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4.3 Namn på katalog för fillagringsplats

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i katalognamn som ingår i sökvägen till 
Micro Focus Vibe-filarkivet. Standardplatsen för filarkivets rotkatalog är:

4.4 Enkla URL:er stöder inte utökade tecken

Fältet Definiera en webbadress på sidan Konfigurera standardvärden i arbetsytan accepterar inte 
utökade tecken. Använd endast alfabetiska tecken och siffror i enkla webbadresser.

5 Databas
Tänk på följande:

 Avsnitt 5.1, ”JDK 11 eller senare krävs för fjärrdatabasserver” på sidan 5

 Avsnitt 5.2, ”Problem med timeout för låsväntetid i Quartz-schemaläggare” på sidan 5

5.1 JDK 11 eller senare krävs för fjärrdatabasserver

Vid körning av skriptet managedatabase.sh enligt beskrivningen i ”Creating the Vibe Database on a 
Separate Server” (Skapa Vibe-databasen på en separat server) i installationsguiden för Vibe 4.0.7 
måste JDK 11 eller senare vara installerat på fjärrservern.

5.2 Problem med timeout för låsväntetid i Quartz-schemaläggare

Du kan få databasfelmeddelanden om timeout för låsväntetid. 

Så här löser du felen: 

1 Öppna MySQL-konfigurationsfilen i en textredigerare.

MySQL-konfigurationsfilen finns på följande plats, beroende på operativsystem:

2 Lägg till följande avsnitt i MySQL-konfigurationsfilen: 

[mysqld]
transaction-isolation = READ-COMMITTED

3 Spara ändringarna och stäng redigeraren.

6 Datum och tid
 Avsnitt 6.1, ”Användare ser kanske olika datum i en anpassad post eller vy” på sidan 6

 Avsnitt 6.2, ”Tiden på Vibe-webbplatsen måste stämma överens med webbtjänstklientens tid” på 
sidan 6

Linux: /var/opt/novell/teaming

Windows: c:\Novell\Teaming

Linux: /etc/my.cnf

Windows: c:\Program\MySQL\MySQL Server version\my.ini
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6.1 Användare ser kanske olika datum i en anpassad post eller vy

Om du använder datumattributet i en anpassad post eller vy kan det hända att användare i andra 
tidszoner ser ett annat datum än du. 

Datumet sparas som midnatt på det valda datumet i Micro Focus Vibe-användarens tidszon i GMT. 
Exempelvis sparas 13 januari 2015 i USA:s Mountain time-zon som GMT-7:00 (20150113T0700). Det 
innebär inget problem för personer i samma tidszon. Men för personer i andra tidszoner kan midnatt i 
Mountain time-zonen vara en annan dag i den egna tidszonen.

6.2 Tiden på Vibe-webbplatsen måste stämma överens med 
webbtjänstklientens tid

För att en Micro Focus Vibe-webbplats ska kunna öppnas från en webbtjänstklient, till exempel 
GroupWise Windows-klienten, måste tidsinställningen på användarens dator överensstämma med 
tidsinställningen på Vibe-servern med fem minuters marginal. Om skillnaden är större än fem minuter 
uppstår en timeout när webbtjänstklienten försöker kontakta Vibe-webbplatsen. Om möjligt återställer 
du tiden på servern eller arbetsstationen till en korrekt och matchande tid.

Om tidsinställningen är en nödvändig del av systemkonfigurationen kan du ändra timeout-
inställningen för de webbtjänster som autentiseras för Vibe-webbplatsen via WS-Security (http://
en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Security), till exempel GroupWise.

1 Skapa en säkerhetskopia av följande fil:

teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

2 Öppna filen server-config.wsdd i ett textredigeringsprogram.

3 Sök efter följande avsnitt:

<handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
<parameter name="passwordCallbackClass"
value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
<parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
</handler>

4 Infoga en timeToLive-parameter med stort timeout-värde (till exempel 86 400 för 24 timmar).

<handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
<parameter name="passwordCallbackClass"
value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
<parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
<parameter name="timeToLive" value="86400"/>
</handler>

5 Upprepa Steg 3 och Steg 4 för den andra förekomsten av avsnittet i filen server-config.wsdd.

6 Spara filen server-config.wsdd och starta sedan om servern. 

7 Anteckningar för utvecklare
 Avsnitt 7.1, ”Vibe-kod som kompilerats eller skapats på nytt stöds inte” på sidan 7

 Avsnitt 7.2, ”SOAP-nyttolaster skapar inte några flerreferensvärden” på sidan 7
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7.1 Vibe-kod som kompilerats eller skapats på nytt stöds inte

Om du har kompilerat eller skapat Vibe på nytt i en utvecklingsmiljö stöds inte din Vibe-installation av 
Micro Focus. 

Då utesluts JSP-baserade ändringar som gjorts för att underlätta utvecklingen av anpassade formulär 
och vyer.

7.2 SOAP-nyttolaster skapar inte några flerreferensvärden

Som standard skapar inte Micro Focus Vibe SOAP-meddelandeinnehållet några flerreferensvärden. 
Du kan ändra filen server-config.wsdd så att flerreferensvärden skapas.

1 Ändra till den katalog där filen server-config.wsdd finns.

En Vibe-installation innehåller två server-config.wsdd-filer. Filernas standardplatser varierar 
beroende på plattform:

2 Ändra false till true i följande rad:

<parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>

3 Spara filen server-config.wsdd och avsluta textredigeraren.

4 Skapa en säkerhetskopia av den ändrade server-config.wsdd-filen.

Om du uppdaterar Vibe-programmet skrivs filen server-config.wsdd över av Vibe-
installationsprogrammet. Du måste antingen återställa den uppdaterade filen efter 
uppdateringen eller upprepa ändringarna.

5 Upprepa processen för den andra server-config.wsdd-filen i Vibe-programmet.

8 Redigera på plats
 Avsnitt 8.1, ”Användarnamn och lösenord är begränsade till ASCII-tecken” på sidan 7

 Avsnitt 8.2, ”Namn med dubbel-byte-tecken eller mellanslag öppnas inte i Mac” på sidan 8

 Avsnitt 8.3, ”Det går inte att redigera Photoshop-filer” på sidan 8

 Avsnitt 8.4, ”Filnamn med utökade tecken visas inte korrekt” på sidan 8

8.1 Användarnamn och lösenord är begränsade till ASCII-tecken

På grund av en begränsning i interaktionen mellan WebDAV och program från tredje part, till exempel 
MS Office, stöds endast ASCII-tecken i autentiseringsförfrågningar. 

Om din Vibe-användare använder funktionen Redigera på plats ska de inte ha dubbel-byte-tecken 
eller utökade tecken i sina lösenord.

Användarnamn begränsas även av andra anledningar, vilket beskrivs i Avsnitt 4.1, ”Användarnamn 
(och lösenord) för Vibe” på sidan 4.

Linux: /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
/opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF

Windows: c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
ssf\WEB-INF

c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
ssr\WEB-INF
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8.2 Namn med dubbel-byte-tecken eller mellanslag öppnas inte i Mac

Om Word- eller PowerPoint-filnamn innehåller mellanslag eller dubbel-byte-tecken öppnas de inte av 
funktionen Redigera på plats på Mac-arbetsstationer, oavsett vilket läsprogram som används.

8.3 Det går inte att redigera Photoshop-filer

Eftersom Photoshop inte stöder redigering via en WebDAV-URL går det inte att redigera Photoshop-
filer med hjälp av funktionen Redigera på plats.

Om du vill redigera en Photoshop-fil som är på Vibe-webbplatsen måste du först hämta filen enligt 
beskrivningen i ”Downloading Files (Hämta filer)” i handboken för avancerade Micro Focus Vibe 
4.0.7-användare.

8.4 Filnamn med utökade tecken visas inte korrekt

När en fil innehåller utökade tecken i namnet och öppnas för redigering via Internet Explorer 11 visas 
dess namn med konstiga tecken i programmets namnlist. 

Redigeringens integritet påverkas inte av detta, och när filen sparas så bevaras det ursprungliga 
namnet. 

När filer öppnas via Chrome eller Firefox visas deras namn korrekt i programmets namnlist.

9 Filer, mappar och arbetsytor
 Avsnitt 9.1, ”Vid kopiering inkluderas inte anpassade formulär och arbetsflödesdefinitioner” på 

sidan 8

 Avsnitt 9.2, ”Exporter kan inte överskrida 4 GB” på sidan 9

 Avsnitt 9.3, ”Hämtning av flera filer med Safari på Mac” på sidan 9

 Avsnitt 9.4, ”Begränsningar med speglad mapp” på sidan 9

 Avsnitt 9.5, ”När en huvuduppgift flyttas tas underuppgiftshierarkin bort” på sidan 10

 Avsnitt 9.6, ”Kapslingsbegränsning för mappar och arbetsytor” på sidan 10

 Avsnitt 9.7, ”Anteckningar visas inte för den äldsta filversionen” på sidan 10

 Avsnitt 9.8, ”Det går inte att visa lösenordsskyddade filer” på sidan 10

 Avsnitt 9.9, ”För att länkar ska fungera måste du inkludera målet i exporter” på sidan 10

9.1 Vid kopiering inkluderas inte anpassade formulär och 
arbetsflödesdefinitioner

När du kopierar en arbetsyta överförs det anpassade formuläret och arbetsflödesdefinitionerna i 
arbetsytan inte till kopian av arbetsytan. 

Du kan kringgå den här begränsningen genom att flytta definitionerna till en högre nivå i 
arbetsyteträdet.

1 Navigera till mappen i den ursprungliga arbetsytan där definitionerna finns.

2 Klicka på Hantera > Formulär- och vydesigners i arbetsytans verktygsfält.

3 Expandera trädet Formulär- och vydesigners och klicka sedan på den definition du vill flytta.
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4 Klicka på Flytta den här definitionen i rutan Definitionsegenskaper för att visa arbetsytan och 
mappträdet för Vibe-webbplatsen. Expandera sedan trädet efter behov så att en lämplig 
destination för definitionen visas.

Om du vill göra definitionen tillgänglig i kopian av den ursprungliga arbetsytan flyttar du 
definitionen till en plats i trädet som ligger över både den ursprungliga arbetsytan och kopian av 
arbetsytan.

Om du vill göra definitionen tillgänglig globalt på Vibe-webbplatsen flyttar du den till roten av 
arbetsytan och mappträdet.

5 Flytta definitionen genom att välja destination och klicka på OK.

6 Klicka på Stäng två gånger när du vill återgå till Vibe-huvudsidan.

7 Kontrollera att definitionen nu finns tillgänglig i kopian av arbetsytan.

8 Upprepa den här metoden för varje definition som ska finnas tillgänglig i den kopierade 
arbetsytan.

9.2 Exporter kan inte överskrida 4 GB

Om den totala filstorleken vid export av en arbetsyta är 4 GB eller större blir den exporterade .zip-filen 
skadad och kan inte öppnas. 

Du kan undvika det här problemet genom att dela upp exporten i flera filer med hjälp av alternativet 
Only export child folders or workspaces that are specifically checked. (Exportera endast 
underordnade mappar eller arbetsytor som markeras särskilt). Se ”Exporting Workspaces” (Exportera 
arbetsytor) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

9.3 Hämtning av flera filer med Safari på Mac

Hämtning av flera filer med hjälp av Safari på Mac kräver att alternativet Öppna säkra filer efter 
hämtning inte har valts.

1 Klicka på Safari > Inställningar.

2 På fliken Allmänt ser du till att Öppna säkra filer efter hämtning inte är markerat.

9.4 Begränsningar med speglad mapp

 Avsnitt 9.4.1, ”Begränsningar vid flytt av speglad mapp” på sidan 9

 Avsnitt 9.4.2, ”Begränsning av versioner för speglad mappstruktur” på sidan 9

9.4.1 Begränsningar vid flytt av speglad mapp

Du kan inte använda funktionen Flytta den här mappen för att flytta en speglad filmapp inuti en annan 
speglad filmapp.

9.4.2 Begränsning av versioner för speglad mappstruktur

Om du redigerar en fil i en speglad mapp och sedan kontrollerar versionshistoriken visas endast den 
senaste versionen av filen, och det är bara den senaste versionen av filen som kan redigeras från 
den speglade platsen. Detta fungerar som det är tänkt. Olika dokumentversioner finns för tillfället inte 
tillgängligt i speglade mappar.
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9.5 När en huvuduppgift flyttas tas underuppgiftshierarkin bort

Om du flyttar en huvuduppgift (överordnad) till någon annan plats på Vibe-webbplatsen, blir alla 
underuppgifter under huvuduppgiften – även underuppgifter till underuppgifter (kapslade uppgifter) – 
huvuduppgifter i den ursprungliga mappen Uppgifter.

9.6 Kapslingsbegränsning för mappar och arbetsytor

På grund av databasbegränsningar är det maximalt tillåtna antalet kapslade mappar och arbetsytor 
som tillåts av Vibe 45. Du kan till exempel skapa en mapp inuti en mapp, därefter skapa en ny mapp 
inuti den mappen och så vidare, tills mappstrukturen är 45 nivåer djup. Det går inte att överskrida 45 
nivåer i mappstrukturen.

9.7 Anteckningar visas inte för den äldsta filversionen

När en fil innehåller flera versioner och en användare försöker lägga till en kommentar om den äldsta 
versionen (”Lägga till en kommentar om en fil eller filversion” i Användarhandbok för Micro Focus 
Vibe 4.0.7), är det inte säkert att kommentaren visas.

9.8 Det går inte att visa lösenordsskyddade filer

Filer som har lösenordsskyddats i programmet som de skapades i kan inte visas på Micro Focus 
Vibe-webbplatsen. Detta är avsiktligt.

9.9 För att länkar ska fungera måste du inkludera målet i exporter

När en exporterad arbetsyta, mapp eller post har en länk till något som inte ingår i exportfilen fungerar 
inte länken korrekt när den importeras till ett annat Vibe-system.

10 HTML-konverteringar och KeyView
 Avsnitt 10.1, ”Windows kräver uppdaterat Visual C++ Redistributable Package” på sidan 10

 Avsnitt 10.2, ”HTML-konverteringsfel på en Linux-server” på sidan 10

10.1 Windows kräver uppdaterat Visual C++ Redistributable Package

Micro Focus Vibe använder Micro Focus KeyView för visning av dokument och bilder på Vibe-
webbplatsen samt för indexering av dokument. Den här visningsprogramtekniken behöver senaste 
Microsoft Visual C++. 

Om den Windows-server där du installerat Vibe inte redan har version 2010 eller 2013 av rätt Visual 
C++ Redistributable Package installerat måste du installera den innan Vibe-webbplatsen kan fungera 
korrekt. De versioner av Visual C++ Redistributable Packages som krävs finns på Microsoft 
Download Center (https://www.microsoft.com/en-us/download/).

VIKTIGT: Senare versioner av Visual C++ än 2010 eller 2013 fungerar inte.

10.2 HTML-konverteringsfel på en Linux-server

Om felet HTML-konverteringsfel uppstår när du försöker visa en fil har KeyView kanske inte stöd 
för den filtypen.
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11 LDAP
 Avsnitt 11.1, ”Ange alltid GUID-attributet för LDAP-källor” på sidan 11

 Avsnitt 11.2, ”Attribut som används måste ge unika Vibe-användarnamn” på sidan 11

11.1 Ange alltid GUID-attributet för LDAP-källor

Om GUID-attributet inte anges när du konfigurerar LDAP-källor kan det hända att nya användare 
skapas i Vibe om du byter namn på eller flyttar användare i LDAP-katalogen.

Innan du byter namn på eller flyttar användare i LDAP-katalogen ska du se till att du har angett ett 
värde för GUID-attributet enligt beskrivningen i ”Server Information (Serverinformation)” i  
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7 . 

11.2 Attribut som används måste ge unika Vibe-användarnamn

Om du skapar Micro Focus Vibe-användare genom att importera användare från en LDAP-källa ska 
det LDAP-attribut som du anger för Vibe-kontonamnet ha ett unikt värde för varje LDAP-användare.

Om du till exempel använder attributet cn för värdet för Vibe-kontonamnet, och om du har flera 
användare med samma cn-värde, synkroniseras endast det första namn som hittas till Vibe. 
Efterföljande användare med samma cn-värde ignoreras.

Säkerställ att alla användare importeras genom att använda ett attribut vars värde garanterat är unikt 
för alla containrar, till exempel emailAddress.

12 Licensiering: Gästanvändare och systemagenter 
räknas inte
Du kan visa hur Micro Focus Vibe-licenserna utnyttjas genom att klicka på ikonen Administration och 
sedan på Licensrapport under Rapporter. 

Administratören räknas som en användare mot det totala antalet för licensen, men gäster och de tre 
interna/lokala användarna (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent och 
_synchronizationAgent) räknas inte. 

13 Vibe-skrivbordsklienter

13.1 Uppdatera Vibe 4.0.7-klientprogramvara från Vibe 4.0.6

Vibe 4.0.6-klientprogramvara (Mac och Windows) kan inte ansluta till Vibe 4.0.7-servrar på grund av 
förbättrade säkerhetskrav i 4.0.7. 

Om du uppgraderar servern till Vibe 4.0.7 kan användare därför inte uppgradera sina klientappar för 
Mac- eller Windows-arbetsstationer från 4.0.6 till 4.0.7 automatiskt.

Som tur är kan Vibe 4.0.7-klienter ansluta till Vibe 4.0.6-servrar.

Därför rekommenderar vi att du först läser in paketen för Vibe 4.0.7-klientappar för automatisk 
distribution från dina Vibe 4.0.6-servrar. När dina användares arbetsstationer har uppgraderats 
installerar du därefter Vibe 4.0.7 på dina servrar.

En annan metod är att användarna manuellt hämtar och installerar 4.0.7-klientapparna.
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13.2 Mac-skrivbordsklienten kan kräva ytterligare steg

När Mac-användare startar Vibe 4.0.7-skrivbordsklienten för första gången visas kanske ett 
meddelande om att Vibe-skrivbordet vill använda konfidentiell information som lagras i användarens 
nyckelring. 

För att använda Vibe-skrivbordet måste användare ange sitt lösenord för arbetsstationen och välja 
antingen Always Allow (Tillåt alltid) eller Allow (Tillåt) för alla frågor som visas.

13.3 Windows-skrivbordsklienten kräver kanske en manuell omstart

Efter uppgradering till Vibe 4.0.7-skrivbordsklienten startar den nya klienten kanske inte när den 
gamla klienten har stängts av. 

Om det inträffar ska användarna starta om klienten manuellt. Därefter fortsätter normal drift.

14 NFS stöds inte i Lucene
Monteringar med filsystemet NFS stöds inte för anslutning av Lucene-indexservern till Lucene-
indexet.

15 Integrering med tredje part
 Avsnitt 15.1, ”GroupWise” på sidan 12

 Avsnitt 15.2, ”Outlook” på sidan 13

15.1 GroupWise

 Avsnitt 15.1.1, ”GroupWise 2018 kräver SMTP med SSL aktiverat som standard” på sidan 12

 Avsnitt 15.1.2, ”Dra och släppa från GroupWise kräver att användaren först sparar” på sidan 13

15.1.1 GroupWise 2018 kräver SMTP med SSL aktiverat som standard

GroupWise-servrar före version 2018 godtar både oskyddad och skyddad SMTP-kommunikation som 
standard.

Från och med GroupWise 2018 godtar servrarna endast skyddad SMTP-kommunikation som 
standard.

Om utgående e-postmeddelanden från Vibe inte tas emot efter uppgradering till GroupWise 2018 gör 
du något av följande:

 Ändra SMTP-inställningarna på GroupWise-servern så att icke-SSL-kommunikation tillåts. 

I GroupWise-administrationskonsolen klickar du på Internet Agents > GWIA > Agent Settings 
(Internet-agenter > GWIA > Inställningar) och ändrar SMTP till Enabled (Aktiverat). (Mer 
information finns i GroupWise-dokumentationen.)

Eller

 Konfigurera SSL-kommunikation mellan Vibe och e-postservern genom att importera GWIA:s 
SMTP-certifikat till Vibe JRE-certifikatarkivet. Se ”Securing Email Transfer” (Skydda e-
postöverföring) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.
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15.1.2 Dra och släppa från GroupWise kräver att användaren först sparar

Det går inte att dra en fil från ett GroupWise-meddelande till Vibe-fönstret för dra och släppa. (Add file 
to folder (Lägg till fil i mapp) i verktygsfältet Mappost). 

Spara bilagan först, och dra och släpp sedan den sparade filen i dra och släpp-fönstret.

15.2 Outlook

15.2.1 iCal-uppgifter visas som händelser

När Vibe skickar uppgifter till Outlook via en iCal-bilaga, visas uppgifterna som kalenderhändelser i 
stället för som uppgifter.

Det beror på ett problem med hur Outlook hanterar iCal-händelser.

Mer information om hur Vibe använder iCal-bilagor för att skicka kalenderhändelser och uppgifter 
finns i ”Synkronisera uppgifter och kalendrar med ett program på datorn” i Användarhandbok för 
Micro Focus Vibe 4.0.7.

15.2.2 Bilagor med utökade tecken eller dubbel-byte-tecken kommer inte fram

Om Outlook-användare skickar meddelanden till Micro Focus Vibe-webbplatsen, och om dessa 
meddelanden har bilagor med utökade tecken eller tecken med dubbla byten i filnamnen, anländer 
inte bilagan till Vibe-webbplatsen om inte Exchange-servern är korrekt konfigurerad. Instruktioner för 
hur du konfigurerar Exchange-servern så att filnamnen passerar som de ska finns i Foreign 
Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA (http://www.windowsnetworking.com/
kbase/WindowsTips/Windows2000/AdminTips/Exchange/
ForeigncharactersappearasquestionmarkswhensentfromOWA.html).

16 Användare
 Avsnitt 16.1, ”Användarprofiler stöder inte anpassade JSP-filer” på sidan 13

 Avsnitt 16.2, ”Externa användare ser en felaktig ikon för profilbild” på sidan 13

16.1 Användarprofiler stöder inte anpassade JSP-filer

När du skapar eller ändrar attribut för formuläret och vyn för användarprofiler i verktyget Formulär- 
och vydesigners kan du inte referera till anpassade JSP-filer. 

Ändring av attribut för arbetsytor, mappar och poster stöds enligt beskrivningen i ”Enabling Vibe 
Forms and Views to Reference JSP Files” (Aktivera Vibe-formulär och -vyer för att referera till JSP-
filer) i handboken för avancerade Micro Focus Vibe 4.0.7-användare.

16.2 Externa användare ser en felaktig ikon för profilbild

En extern användare ser en felaktig ikon för profilbild för en intern användare under följande 
förhållanden:

 Den interna användaren har profilattributet Can Only See Members of Groups I Am In 
(COSMOGIAI, kan endast se medlemmar i grupper som jag är med i) aktiverat.

 Den interna användaren har överfört en profilbild som inte är standard, till exempel en selfie eller 
någon annan bild. 
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 Den interna användaren delar ett objekt med den externa användaren eller publicerar en post på 
en arbetsyta som båda har åtkomst till och så vidare. 

 Den externa användaren har inte profilattributet COSMOGIAI aktiverat.

Om den externa användaren också har profilattributet COSMOGIAI aktiverat visas standardprofilbilden 
(grå man) med det delade objektet eller arbetsyteposten.

17 WebDAV-problem
 Avsnitt 17.1, ”Vibe till WebDAV: Självsignerade certifikat kräver manuell import” på sidan 14

 Avsnitt 17.2, ”WebDAV-begränsningar på Mac” på sidan 14

17.1 Vibe till WebDAV: Självsignerade certifikat kräver manuell import

Om du vill använda en SSL-anslutning mellan din Micro Focus Vibe-webbplats och en WebDAV-
server, och om WebDAV-servern har ett självsignerat certifikat i stället för ett certifikat från en 
certifikatutfärdare, måste du manuellt importera det självsignerade certifikatet till JDK. 

Den grundläggande processen är samma som den som beskrivs i Securing LDAP Synchronization 
(Skydda LDAP-synkronisering) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

VIKTIGT: Den tillfälliga Oracle JDK-lösning på det här problemet med som rekommenderas i Vibe 
4.0.4 och tidigare stöds inte längre.

17.2 WebDAV-begränsningar på Mac

Begränsningarna med WebDAV på Mac gör att du inte kan använda WebDAV för att visa en Vibe-
mapp i en Mac-miljö.

Mer information finns i ”Using WebDAV on a Vibe Folder” (Använda WebDAV med en Vibe-mapp) i 
handboken för avancerade Micro Focus Vibe 4.0.7-användare.

18 Lista över felkorrigeringar
En lista över felen som har korrigerats sedan Vibe 4.0.7 hittar du i fellistan för Vibe 4.0.7 (http://
www.novell.com/documentation/vibe4/pdfdoc/vibe407-fixes/vibe407-fixes.pdf). Du kan slå upp 
felnumren i Bugzilla (https://bugzilla.novell.com) om du vill få mer information om varje fel.

19 Vibe-dokumentation
Följande källor innehåller information om Micro Focus Vibe 4:

 Onlineproduktdokumentation: Webbplatsen med dokumentation för Micro Focus Vibe 4  (http://
www.novell.com/documentation/vibe4)

 Produktdokumentation som finns i Micro Focus Vibe. Klicka på Hjälp-ikonen (frågetecknet) 
längst upp till höger på Vibe-hemsidan.

Förutom produktdokumentationen för Micro Focus Vibe finns även följande resurser med ytterligare 
information om Vibe 4:

 Produktwebbplatsen för Micro Focus Vibe (http://www.novell.com/products/vibe/)
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 Resursbiblioteket för Micro Focus Vibe (http://www.novell.com/products/vibe/resource-library/)

 Supportforum för Micro Focus Vibe (https://forums.novell.com/forumdisplay.php/989-Vibe)

20 Nytt i Vibe 4-versioner
 Avsnitt 20.1, ”Nytt i Vibe 4.0.7” på sidan 15

 Avsnitt 20.2, ”Nytt i Vibe 4.0.6” på sidan 15

 Avsnitt 20.3, ”Nytt i Vibe 4.0.5” på sidan 16

 Avsnitt 20.4, ”Nytt i Vibe 4.0.4” på sidan 18

 Avsnitt 20.5, ”Nytt i Vibe 4.0.3” på sidan 18

 Avsnitt 20.6, ”Nytt i Vibe 4.0.2” på sidan 19

 Avsnitt 20.7, ”Nytt i Vibe 4.0.1” på sidan 19

 Avsnitt 20.8, ”Nytt i Vibe 4.0” på sidan 19

20.1 Nytt i Vibe 4.0.7

Vibe 4.0.7 omfattar följande:

 Korrigeringar av fel som rapporterats av kunder (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
pdfdoc/vibe407-fixes/vibe407-fixes.pdf).

 Skyddad kommunikation med Vibe kräver nu TLS 1.2 exklusivt.

20.2 Nytt i Vibe 4.0.6

Utöver korrigeringar av fel som rapporterats av kunder (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
pdfdoc/vibe406-fixes/vibe406-fixes.pdf) och biblioteksändringar (http://www.novell.com/
documentation/vibe4/pdfdoc/vibe406-library-changes/vibe406-library-changes.pdf) omfattar Vibe 
4.0.6 följande:

 En omarbetad Android-app som måste installeras på nytt

iOS-appen har också omarbetats men kräver inte en ny installation.

 Förbättringar av visningsprogrammet för arbetsflöden.

 En navigeringspanel som det går att ändra storleken på.

 Förbättringar av skript för databashantering som automatiserar inställningen av JAVA-sökvägen.

 Förbättringar av Redigera på plats som gör att det fungerar med MS Office-tillägget.

 Snabbare Tomcat-start.

 Gästanvändares standardspråk anges nu baserat på vilket läsprogram som används.

 Vibe-videodirektuppspelning fungerar nu i läsprogrammet Safari.

 Uppdateringar och ändringar av arkitekturkomponenter:

 KeyView 12.1

 OpenJDK 11

 TinyMCE 4.9.2
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20.3 Nytt i Vibe 4.0.5

Utöver korrigeringar av fel som rapporterats av kunder (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
pdfdoc/vibe405-fixes/vibe405-fixes.pdf) innehåller Vibe 4.0.5 omfattande ändringar och 
uppdateringar, däribland följande:

 Omdesign och utökning av sidan för programhämtning

 Skydd med Cross-Site Request Forgery (CSRF) är aktiverat (kan påverka anpassningar)

 Ersättning av Java-applet för Redigera på plats

 Ersättning av applet för filöverföring

 OpenJDK ersätter andra Java-installationer för Vibe

 Oracle Stellent ersätts av Micro Focus KeyView

 Stöd för SLES 15

 Ersättning av applet för arbetsflödesvisning

Omdesign och utökning av sidan för programhämtning

Vibe-hämtningssidan för användarprogram har omdesignats och utökas enligt följande skärmbild:

Från och med Vibe 4.0.5 distribueras Vibe Desktop och Vibe-tillägget för Office därför inte längre via 
Customer Center.

Information och instruktioner om hur du konfigurerar sidan för programhämtning finns i ”Distributing 
File-Access Applications to Users” (Distribuera filåtkomstprogram till användare) i  
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.
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Skydd med Cross-Site Request Forgery (CSRF) är aktiverat (kan påverka 
anpassningar)

Från och med version 4.0.5 är det CSRF-skydd som inkluderades men inte var aktiverat i Vibe 4.0.3 
aktiverat som standard. 

CSRF-attacker sker när skadliga webbplatser kan utgöra sig för att vara autentiserade användare, 
begära ytterligare läsprogramsessioner och sedan göra oönskade ändringar av webbplatsen.

Micro Focus bekräftar att detta skydd sannolikt kan få anpassningar som partner och kunder har 
skapat att sluta fungera, till exempel JSP:er, Vibe-riktade externa program och så vidare.

Därför går det att tillfälligt inaktivera CSRF-skydd medan de anpassade delarna åtgärdas.

1. Använd en textredigerare till att öppna filen ssf-ext.properties för redigering. 
Standardfilplatserna är:

Linux: /opt/novell/teaming/apache-tomcat/webapps/ssf/WEB-INF/classes/config

Windows: c:\program files\novell\teaming\apache-tomcat\webapps\ssf\WEB-
INF\classes\config

2. Ändra csrf.enable=true till csrf.enable=false.

3. Spara filen.

4. Starta om Vibe.

Ersättning av Java-applet för Redigera på plats

Teamet har ersatt Java-appleten för Redigera på plats med plattformsspecifika körbara filer med stöd 
för en ny tjänst som heter ”Vibe URI”. Den liknar MS URI-funktionerna men är inte begränsad till 
enbart Microsoft Office. 

Vibe URI stöder Mac- och Windows-arbetsstationer med LibreOffice eller Microsoft Office installerat.

Information och instruktioner om hur du konfigurerar Vibe URI (som även kallas Vibe Redigera på 
plats) finns i ”Providing File Access and Editing for Vibe Users” (Ge filåtkomst och redigering för Vibe-
användare) > ”Web Browser Access to Files Through Edit-in-Place” (Läsprogramåtkomst till filer via 
Redigera på plats) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

Ersättning av applet för filöverföring

Den traditionella filöverföringsfunktionen i Vibe ersätts av HTML5-baserade funktioner i produkten. 
Från slutanvändarens perspektiv fungerar det mestadels likadant.

Val och överföring av flera filer stöds, men överföring av mappar stöds inte.

Om användare behöver överföra på mappnivå rekommenderar vi att du ger dem Vibe-
skrivbordsprogrammet för Windows eller Mac.

OpenJDK ersätter andra Java-installationer för Vibe

Micro Focus Vibe körs i en Java Virtual Machine (JVM). 

Från och med version 4.0.5 inkluderar Micro Focus Vibe en anpassad version av OpenJDK. 
Installation av en separat JDK och JRE varken krävs eller stöds.
Viktig information om Micro Focus Vibe 4.0.7 17



VIKTIGT: Om du vill använda en SSL-anslutning mellan din Micro Focus Vibe-webbplats och en 
WebDAV-server, och om WebDAV-servern har ett självsignerat certifikat i stället för ett certifikat från 
en certifikatutfärdare, måste du manuellt importera det självsignerade certifikatet till JDK. Den 
grundläggande processen är samma som den som beskrivs i Securing LDAP Synchronization 
(Skydda LDAP-synkronisering) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

Oracle Stellent ersätts av Micro Focus KeyView

Från och med Vibe 4.0.5 ersätts Oracle Stellent av Micro Focus KeyView vad gäller funktioner för 
HTML-visning och textfiltrering (sökindexering).

Från Vibe-användarens perspektiv ändras inte funktionsanvändningen.

Stöd för SLES 15

Från och med version 4.0.5 stöds Vibe på SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 15. En lista över alla 
serverplattformar som stöds finns i ”Server Operating System Requirements” (Systemkrav för 
serveroperativsystem) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Ersättning av applet för arbetsflödesvisning

Appleten för arbetsflödesdesign i Vibe har ersatts med HTML5-baserade funktioner. 

20.4 Nytt i Vibe 4.0.4

Vibe 4.0.4-versionen handlar främst om:

 Förbättringar av Redigera på plats

VIKTIGT: Från och med Vibe 4.0.4 har standardlösningen för redigering av filer som öppnas via 
ett läsprogram bytts från en Java Applets-baserad lösning till Microsofts Universal Resource 
Identifier-teknik (MS URI).

Detta gör att användare kan redigera filer från en Windows-arbetsstation med MS Office 2010 
eller senare installerat. Mer information om den här ändringen finns i ”Editing Files Accessed 
through a Web Browser” (Redigera filer som öppnas via ett läsprogram) i användarhandboken 
för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Säkerhetsuppdateringar

 Felkorrigeringar. 

20.5 Nytt i Vibe 4.0.3

Vibe 4.0.3-versionen handlar främst om:

 Stöd för PostgreSQL som databas. Se ”Database Server Requirements” (Krav för 
databasserver) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

 Stöd för GroupWise som LDAP-källa. Se ”Adding Vibe Users from Your LDAP Directory” (Lägga 
till Vibe-användare från din LDAP-katalog) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

 Felkorrigeringar. 
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20.6 Nytt i Vibe 4.0.2

Vibe 4.0.2-versionen handlar främst om:

 Anpassade JSP:er: Åtgärda många av de problem som rapporteras av dem som använder 
anpassade JSP:er.

 Vibe 3-återgivning: Ge formatering av anpassade arbetsytor och mappar på Vibe 3-nivå för 
dem som inte är nöjda med den standardmässiga GWT-återgivningen i Vibe 4. Se alternativet 
Display using Micro Focus Vibe 3 formatting (Visa med hjälp av Micro Focus Vibe 3-
formatering) enligt dokumentationen för mappar och arbetsytor.

 Varumärkesanpassning: Spegla ägarskapet och utvecklingen av Micro Focus.

Utvecklingsteamet bakom Vibe 4.0.2 har även levererat:

 En tillfällig lösning för de problem med Java-applets som Vibe 4.0.1-användare som vill använda 
Vibe-funktionen ”Redigera på plats” har stött på.

För Firefox-användare är funktionsanvändningen exakt samma som den var innan 
läsprogrammet drog tillbaka NPAPI-stödet. De som använder läsprogrammet Chrome eller 
Microsoft Edge måste välja att köra den applet som hämtas automatiskt. 

 Möjligheten för administratörer att kräva anpassade villkor och bestämmelser för externa 
användare.

 Spårning av produktförbättringar för KeyShield-användning.

20.7 Nytt i Vibe 4.0.1

 Anpassade e-postaviseringar:  ”Customizing Email Templates” (Anpassa e-postmallar) i 
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Förbättringar av hantering av användarsynlighet:  ”Limiting User Visibility ” (Begränsa 
användarsynlighet) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 KeyShield-tvåfaktorautentisering:  ”Configuring Two-Factor Authentication” (Konfigurera 
tvåfaktorautentisering) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 LDAP för externa användare: När du definierar en LDAP-resurs kan du nu ange huruvida de 
importerade användarna ska behandlas som interna eller externa av Vibe. Se ”Synchronizing 
Users and Groups from an LDAP Directory” (Synkronisera användare och grupper från en 
LDAP-katalog) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 MariaDB-stöd: Se ”Installing and Running the Database Server” (Installera och köra 
databasservern) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

20.8 Nytt i Vibe 4.0

Användarförbättringar i Vibe 4.0

En lista över Micro Focus Vibe-användarförbättringar och användningsinstruktioner finns här:

 ”What’s New in Micro Focus Vibe 4” (Nyheter i Micro Focus Vibe 4) i användarhandboken för 
Micro Focus Vibe 4.0.7

 ”What’s New in Vibe 4.0” (Nytt i Vibe 4.0) i handboken för avancerade Micro Focus Vibe 4.0.7-
användare
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Installationsförbättringar i Vibe 4.0

 Databasändringar: Vibe kräver nu att du skapar databasen.

Mer information om hur du skapar databasen i Linux finns i ”Creating the Vibe Database” (Skapa 
Vibe-databasen) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Mer information om hur du skapar databasen i Windows finns i ”Creating the Vibe Database” 
(Skapa Vibe-databasen) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

 Ange filtyper för dokumentkonverteringar under installation: I tidigare versioner av Vibe 
kunde du konfigurera de filformat som kunde konverteras till HTML genom redigering av 
konfigurationsfiler. I Vibe 4.0 finns det ett grafiskt gränssnitt under installation där du kan 
konfigurera de filformat som kan konverteras till HTML och visas från Vibe.

Mer information finns i ”Planning File Types for HTML Conversions” (Planera filtyper för HTML-
konverteringar) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.

Mer allmän information om dokumentkonverteringar i Vibe finns i ”Understanding and 
Configuring Document Conversions with Micro Focus KeyView” (Förstå och konfigurera 
dokumentkonverteringar med Micro Focus KeyView) i  administrationsguiden för Micro Focus 
Vibe 4.0.7.

 Möjligheten att ange en Från-e-postadress för utgående e-post: Du kan ange en e-
postadress som ska användas som Från-e-postadress för utgående e-post som skickas från 
Vibe.

Mer information finns i ”Outbound Email From Address” (Från-e-postadress) i installationsguiden 
för Vibe 4.0.7.

Administrationsförbättringar i Vibe 4.0

 Förbättringar av LDAP-synkronisering: Följande förbättringar har gjorts för LDAP-
synkronisering:

 Förbättringar av synkroniseringsprestanda

Prestandaförbättringar i Vibe 4.0 jämfört med Vibe 3.4:

 Vid synkronisering av 1 med 10 000 användare – 3x förbättring

 Vid synkronisering av 10 000 med 30 000 användare – 5x förbättring

 Vid synkronisering av 30 000 med 60 000 användare – 10x förbättring

 Förbättrat gränssnitt med en flikvy

 LDAP-läsprogram där du kan välja användare och containrar i din mapp för LDAP-
konfiguration

 Stöd för icke-unika gruppnamn

 Möjligheten att förhandsgranska en LDAP-synkronisering (visa de användare och grupper 
som kommer att läggas till, tas bort eller inaktiveras i Vibe) innan LDAP-synkroniseringen 
körs

 Filtrera användare och grupper på sidor för synkroniseringsresultat

Mer information finns i ”Synchronizing Users and Groups from an LDAP Directory” (Synkronisera 
användare och grupper från en LDAP-katalog) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 
4.0.7.

 Dela: Följande administrationsförbättringar har gjorts för delning:

 Möjligheten att bestämma om LDAP-grupper kan användas vid delning: Nytt alternativ 
som gör att du kan kontrollera om grupper som importerades från LDAP-katalogen ska 
visas i fältet Dela med när användare delar ett objekt.
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 Vit lista eller svart lista för delning: Du kan skapa en vit lista eller svart lista för delning 
med vissa e-postadresser och domäner.

 Nytt delningsalternativ för fillänk: Bevilja användare behörighet att dela filer genom att 
distribuera en länk till filen. Alla med åtkomst till länken får åtkomst till filen.

Mer information om delning finns i ”Setting Up Sharing” (Delning) i  administrationsguiden för 
Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Möjligheten att återställa administratörsanvändar-ID: Du kan återställa användar-ID för 
Vibe-administratören.

Mer information finns i ”Changing the Vibe Administrator User ID or Password” (Ändra användar-
ID eller lösenord för Vibe-administratören) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Förbättrad metod för återställning av lösenord: Nu är det enklare än någonsin för lokala och 
externa användare att återställa sina lösenord. Den här metoden gäller även Vibe-
administratören.

Information om hur du återställer lösenordet för Vibe-administratören finns i ”Changing the Vibe 
Administrator User ID or Password” (Ändra användar-ID eller lösenord för Vibe-administratören) 
i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Nytt användargränssnitt för beviljande av administratörsbehörigheter: Nu är det enklare 
att bevilja administratörsbehörigheter till användare och grupper.

Mer information finns i Creating Additional Vibe Administrators (Skapa ytterligare Vibe-
administratörer) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Administration av teamhantering: Nu kan du lättare visa och hantera teamarbetsytor på hela 
din Vibe-webbplats.

Mer information finns i ”Managing Team Workspaces” (Hantera teamarbetsytor) i 
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Förbättrat gränssnitt för användar- och grupphantering: Information finns i ”Managing 
Users” (Hantera användare) och ”Managing Groups” (Hantera grupper) i administrationsguiden 
för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Förbättrad hantering av externa användare: I Vibe 3.4 var markering av en användare som 
extern en manuell process. Konton för externa användare skapas nu automatiskt när en 
arbetsyta, mapp eller post delas med någon utanför organisationen.

Konton för externa användare från Vibe 3.4 bevaras efter uppgradering till Vibe 4.

Mer information finns i ”Setting Up Sharing” (Delning) i  administrationsguiden för Micro Focus 
Vibe 4.0.7.

 Möjligheten att inaktivera åtkomst till webbklienten: Du kan inaktivera användarnas 
möjlighet att komma åt Vibe via ett läsprogram. Användare kan då endast komma åt Vibe från 
Vibe Desktop eller via Vibe-mobilappen.

Mer information finns i ”Disabling User Access to the Vibe Site on the Web” (Inaktivera 
användaråtkomst till Vibe-webbplatsen på webben) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 
4.0.7.

 Stöd för flera grupper med samma namn: I listrutan Type-to-Find (Skriv för att hitta) innehåller 
Vibe nu gruppnamnet eller grupprubriken samt sekundär information om gruppen (antingen 
gruppbeskrivningen eller fullständigt kvalificerat DN). Den här sekundära informationen gör det 
enklare att skilja mellan olika grupper som har samma namn.

 Möjligheten att ange ett maximalt antal REST-förfrågningar: Du kan ange det maximala 
antalet samtidiga förfrågningar om överföringar och hämtningar som görs av Vibe Desktop och 
mobilappar.

Mer information finns i ”Configuring Requests and Connections Configuration” (Konfigurera 
konfiguration av förfrågningar och anslutningar) i installationsguiden för Vibe 4.0.7.
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 Centraliserad papperskorgshantering: Alla objekt som skickas till papperskorgen syns nu på 
en och samma plats och kan återställas eller tas bort permanent.

Mer information finns i ”Permanently Deleting Files from the Trash” (Ta bort filer från 
papperskorgen permanent) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Datakvot för utgående e-postmeddelanden: Du kan ange en datakvot för utgående e-
postmeddelanden. Den sammanlagda storleken på alla bifogade filer i ett och samma utgående 
e-postmeddelande får inte överstiga den kvot som du anger.

Mer information finns i ”Enabling/Disabling Outbound Emailing of Folder Digests” (Aktivera/
inaktivera utgående e-postskick av mappsammandrag) i  administrationsguiden för Micro Focus 
Vibe 4.0.7.

 Hämta Vibe Desktop och tillägget från webbklienten: Du kan göra Vibe Desktop och Vibe-
tillägget tillgängliga för användare från Vibe-webbklienten.

Mer information finns i ”Configuring the Vibe Desktop Application for All Users” (Konfigurera 
Vibe-skrivbordsprogrammet för alla användare) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 
4.0.7.

 Globala filter inkluderas vid export och import av mappar: När du exporterar och importerar 
mappar från och till Vibe inkluderas alla globala filter i exporten och importen. (Personliga filter 
inkluderas inte.)

 Arbetsytemallar kan skapas på icke-global nivå: Du kan skapa arbetsytemallar och göra 
dem tillgängliga endast för specifika arbetsytor i stället för att göra dem tillgängliga på global 
nivå.

 Ta bort eller arkivera automatiskt poster för granskningslogg och ändringslogg: Du kan 
konfigurera Vibe att automatiskt ta bort eller arkivera poster för granskningslogg och 
ändringslogg efter ett visst antal månader. Detta är användbart om loggarna använder mycket 
diskutrymme.

Mer information finns i ”Managing Database Logs and File Archives” (Hantera databasloggar 
och filarkiv) i administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Stöd för single-inloggning med KeyShield: Du kan tillhandahålla single-inloggning till din 
Vibe-webbplats med KeyShield (KeyShield-licens ingår inte).

Mer information finns i ”Configuring Single Sign-On with KeyShield” (Konfigurera single-
inloggning med KeyShield) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

 Möjligheten att motverka råstyrkeangrepp med CAPTCHA: Som standard är CAPTCHA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA) nu aktiverat på Vibe-webbplatsen, vilket skyddar Vibe-
webbprogrammet mot råstyrkeangrepp.

Information om hur du väljer när CAPTCHA ska användas på Vibe-webbplatsen finns i ”Securing 
against Brute-Force Attacks with CAPTCHA” (Skydda mot råstyrkeangrepp med hjälp av 
CAPTCHA) i  administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.

Information om hur du aktiverar CAPTCHA och anger olika konfigurationsalternativ finns i 
Securing against Brute-Force Attacks with CAPTCHA (Skydda mot råstyrkeangrepp med hjälp 
av CAPTCHA).

 Möjligheten att skydda användarlösenord: Du kan kräva att lösenorden för lokala och 
externa användare uppfyller vissa lösenordskrav. 

Mer information finns i ”Securing User Passwords” (Skydda användarlösenord) i  
administrationsguiden för Micro Focus Vibe 4.0.7.
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21 Juridisk information
Information om juridisk information, varumärken, friskrivning, garantier, export och andra 
begränsningar i användning, rättigheter beträffande myndigheter i USA, patentpolicy och FIPS-
uppfyllelse finns i https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2016–2020 Micro Focus eller ett av dess närstående bolag.
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