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Tuotteen yleiskatsaus
TeamWorks auttaa yrityksesi tiimejä

 käynnistämään projektipohjaisia, tiimikohtaisia keskusteluja
 käymään reaaliaikaisia keskusteluja
 jakamaan tiedostoja dynaamisesti.

Mitä uutta TeamWorks 18:ssa?
Uutta versiossa 18.2.1
Virheenkorjausten lisäksi TeamWorks 18.2.1 sisältää seuraavaa:

 Käyttöliittymän parannuksia TeamWorks-työasemaohjelmaan
 Käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivityksiä
 Kirjaston päivityksiä
 Linkki TeamWorks Idea Exchangeen TeamWorks-verkkoasiakasohjelmassa sekä käyttäjille että 

TeamWorks-järjestelmänvalvojalle (hallintakäyttäjä)
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https://community.microfocus.com/t5/TeamWorks-Idea-Exchange/idb-p/TeamWorksIdeas


Uutta versiossa 18.2
Virheenkorjausten lisäksi TeamWorks 18.2 sisältää seuraavaa:

 Tuki tiedostojen jakamiseen kokoustilassa ja niiden organisointiin kansiossa
 Tuki yhteiseditointiin Micro Focus Content Editor -laitteen kautta
 SLES 15 SP1 -tuki
 Tärkeitä arkkitehtuurin päivityksiä
 Uusi tai päivitetty verkko- ja mobiilikäyttöliittymä

Uutta versiossa 18.1.1
Virheenkorjausten lisäksi TeamWorks 18.1.1 sisältää seuraavaa:

 NetIQ Authentication Manager -tuki
 Päivitetyt kirjastot
 Päivitetty käyttöliittymä
 Parannettu luotettavuus, käytettävyys ja helppokäyttöisyys

Uutta versiossa 18.1
Virheenkorjausten lisäksi TeamWorks 18.1 sisältää seuraavaa:

 Käyttäjien mainitseminen/merkintä niin, että he saavat ilmoituksen julkaisuista
 Tärkeitä arkkitehtuurin päivityksiä
 Parannetut sähköposti-ilmoitukset
 SLES 15 -tuki
 Parannuksia suorituskykyyn

Asennustiedot
Onnistunut TeamWorksin käyttöönotto edellyttää, että sinulla on:

1. Täysin konfiguroitu DNS-palvelu verkossa. Lue alta kohta Tunnetut ongelmat.
2. Suunnitelma käyttöönotosta. Voit käyttää tähän TeamWorks 18.2.1 Planning Your TeamWorks 

Deployment—Best Practices -opasta sekä TeamWorks 18 Planning Worksheets -laskentataulukkoa.
3. TeamWorks otettu käyttöön. Noudata käyttöönotossa GroupWise TeamWorks 18.2.1: Installation and 

Deployment -oppaan ohjeita.

Asennukseen tai päivitykseen liittyvät ongelmat
Asennukseen tai päivitykseen liittyviä ongelmia ei ole tiedossa.

Tunnetut ongelmat
 HSTS saattaa aiheuttaa käyttöoikeusongelmia: Selaimet voivat silloin tällöin estää pääsyn TeamWorksiin 

ja antavat virheviestejä, jotka luetteloivat syyksi HSTS:n (HTTP Strict Transport Security).
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Jos esimerkiksi järjestelmänvalvoja pitää järjestelmänvalvojan välilehteä auki pitkään, selain saattaa antaa 
äkkiä HSTS-virheviestin ja alkaa estää verkkoasiakasohjelmaa.

Tämä ei ole TeamWorks-verkkoasiakasohjelmaa koskeva ongelma, mutta se turhauttaa.

Joku seuraavista toimenpiteistä saattaa auttaa ratkaisemaan ongelman:
 Korvaa laitteen IP-osoite DNS-nimellä järjestelmänvalvojan apuohjelman käyttöoikeusosoitteessa.
 Tyhjennä selaimen välimuisti ja käynnistä sitten selain uudelleen.
 Tyhjennä selaimen HSTS-asetukset tai poista ne käytöstä.

Saat ohjeita hakemalla verkosta tietoa siitä, "kuinka tyhjentää tai poistaa käytöstä hsts."
 DNS-palvelut on oltava käynnissä verkossa: TeamWorksin käyttöönotto edellyttää täysin määritettyä 

DNS-palvelinta samassa verkossa, jota TeamWorks käyttää. Muuten järjestelmän aloituskonfiguraatio 
epäonnistuu.

 Haku- tai All-in-One-laitteiden DNS-nimi ei voi alkaa numerolla. Jos syötät Haku- tai All-in-One -
laitteiden ensimmäisen käyttöönoton aikana numerolla alkavan DNS-nimen, laitteen asennus 
epäonnistuu, ja se on tehtävä uudelleen.
Micro Focus korjaa tilanteen tulevissa päivityksissä.

 Palveluiden tilikäyttäjien salasanat edellyttävät ASCII-merkkejä: Kun määrität TeamWorks-palvelun 
alkuperäisen asennuksen aikana salasanoja alla luetelluille TeamWorks-palvelutileille, voit käyttää vain 
ASCII-merkkejä seuraaville käyttäjille:

svcs-user
svcs-admin
Micro Focus korjaa tilanteen tulevissa päivityksissä.

 Tietokannan nimi - Älä käytä ajatusviivaa: Jos tietokannan nimessä on ajatusviiva, tietokannan luominen 
epäonnistuu.
Palaa kenttään ja muuta nimeä painamalla Takaisin-painiketta.

 Tilin lukituksen ratkaiseminen Jos käyttäjä lukitaan epäonnistuneiden kirjautumisyritysten vuoksi, 
järjestelmänvalvoja voi nollata salasanan ja käynnistää TeamWorksin uudelleen kuten tässä TID-
asiakirjassa on kuvattu.
Käyttäjä voi myös yrittää uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Micro Focus suunnittelee toteuttavansa Captcha-toiminnon salasanojen nollaamiseksi tulevissa 
julkaisuissa.

 Käyttäjät, joita ei voida todentaa: Jos käyttäjää ei voida todentaa ja jos näet alla olevan virheilmoituksen 
appserver.logissa, tarkista PostgreSQL-tietokannan käyttöoikeudet. Tarkista myös kiintolevyn käytettävissä 
oleva tallennustila.
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https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7023678
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7023678


2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] 
[org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] 
[org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of 
transaction 0
Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space 
left on device.
2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] 
[com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModul
e] - Authentication failure for [mclark]
org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate 
operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval 
('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space 
left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: 
could not access status of transaction 0
Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space 
left on device.

 Liitetiedostojen lähettämiset - nimeä koskevat rajoitukset: TeamWorks-verkkoasiakasohjelmassa ei voi 
ladata liitettä, jonka tiedostonimi sisältää jonkin seuraavista:
 Punnan merkki tai ristikkomerkki (#)
 Sirkumfleksi (^)
 Et-merkki (&)
 Vinoviiva (/) (koskee vain Macintosh-laitteita, koska Windowsin tiedostonimissä ei tätä merkkiä voi 

olla)
 Itse allekirjoitettuja varmenteita ei tueta: Itse allekirjoitettujen varmenteiden käyttämistä 

laiteyhteyksien varmistamiseen ei tueta. Et esimerkiksi voi tarjota vaadittuja suojattuja yhteyksiä 
TeamWorksin ja Content Editor -laitteiden välillä käyttämällä itse allekirjoitettuja varmenteita. Sen sijaan 
vaaditaan alan luotettavan varmenteiden myöntäjän varmenne.

 Content Editorin yhteysongelmat: Tiedossamme on kaksi yhteysongelmaa:
 Asiakirja ei ole enää aktiivinen: Jos yhteys TeamWorksin ja Content Editorin välillä keskeytyy, 

muokattava asiakirja himmenee eikä muokkaaminen ole enää mahdollista. Tämä voidaan usein 
ratkaista napsauttamalla selaimen Takaisin-painiketta kaksi tai kolme kertaa.

 Asiakirjaa ei voi ladata: Jos TeamWorks rekisteröi aktiivisen Content Editor -yhteyden, kun editori ei 
ole käytettävissä, TeamWorks näyttää virheellisesti Muokkaa-vaihtoehdon. Asiakirjaa ei kuitenkaan 
voi ladata, ja näytölle tulee virheviesti. Selaimen Takaisin-painikkeen napsauttaminen lataa Tiedostot 
ja kansiot -työalueen uudelleen.

Käyttöoppaat
TeamWorks-asiakirjat julkaistaan täällä (https://www.novell.com/documentation/teamworks-18).

Tekijänoikeustiedot
Lisätietoja tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, vastuuvapausilmoituksista, takuista, viennin ja muun käytön 
rajoituksista, Yhdysvaltain hallituksen oikeuksista, patenttimenettelyistä ja FIPS-vaatimustenmukaisuudesta on 
osoitteessa https://www.novell.com/company/legal/.

Copyright © 2017 – 2020 Micro Focus tai jokin sen tytäryhtiöistä.
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