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A Filr 2.0 Desktop alkalmazásban megjelent az igény szerinti fájlelérési funkció, amely összesített 
és virtuális nézetet biztosít a Filr-kiszolgálón és az Ön munkaállomásán tárolt összes fájlról. Az igény 
szerinti fájlelérés használatakor nem kell letöltenie az összes fájlt a kiszolgálóról a 
munkaállomására. Ehelyett a fájlok elérésével letöltheti csak a szükséges fájlokat.

Az elvégzett fejlesztések jelentős részét közvetlenül az ügyfeleink visszajelzéseire alapozva 
valósítottuk meg. Ezúton köszönjük Önöknek, hogy idejüket feláldozva értékes visszajelzést 
nyújtottak nekünk. Reméljük, továbbra is segíteni fognak minket abban, hogy a termékeink az összes 
igényüknek meg tudjanak felelni. 

A jelen termék dokumentációja megtalálható HTML és PDF formátumban a Novell webhelyének egy 
bejelentkezés nélkül elérhető lapján. Ha szeretne javaslatot tenni a dokumentáció javítására, 
kattintson a megjegyzés a témakörben hivatkozásra a Filr 2.0 Desktop alkalmazás 
dokumentációjának HTML-verziójában lévő bármely lap alján. A dokumentációt a Novell Filr 2.0 
dokumentációs webhelyén találhatja meg. 

1 A Filr 2.0 Desktop alkalmazás újdonságai
Az alábbi szakaszokból megismerheti, hogy a jelen kiadás milyen főbb szolgáltatásokat és funkciókat 
tartalmaz. További információért olvassa el a Novell Filr 2.0 Desktop alkalmazás gyorskalauzát a 
Novell Filr 2.0 dokumentációs webhelyén.

 „Igény szerinti fájlelérés”, 1.1. szakasz (1. oldal)

 „Támogatott platformok”, 1.2. szakasz (1. oldal)

1.1 Igény szerinti fájlelérés 

A Filr 2.0 Desktop alkalmazásban megjelent az igény szerinti fájlelérési funkció, amely összesített 
és virtuális nézetet biztosít a Filr-kiszolgálón és az Ön munkaállomásán tárolt összes fájlról. Az igény 
szerinti fájlelérés használatakor nem kell letöltenie az összes fájlt a kiszolgálóról a 
munkaállomására. Ehelyett a fájlok elérésével letöltheti csak a szükséges fájlokat.

1.2 Támogatott platformok

A Filr 2.0 Desktop alkalmazás az alábbi platformokat támogatja: 

 Windows 10 (64 bites)

 Macintosh OS X 10.11 (El Capitan)

2 Támogatott környezetek
Az alábbi platformok támogatottak:
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Windows

 Windows 10 (64 bites)

 Windows 8.1 (64 bites)

 Windows 8 (64 bites) 

 Windows 7 (32 bites / 64 bites)

Macintosh

 OS X 10.11 (EI Capitan)

 OS X 10.10 (Yosemite)

2.1 Mac esetén

A Mac operációs rendszer alábbi verziói támogatottak:

 OS X 10.11 (EI Capitan)

 OS X 10.10 (Yosemite)

3 A Filr 2.0 Desktop alkalmazás letöltése és telepítése
A Filr 2.0 Desktop alkalmazás letöltésével és telepítésével kapcsolatos tudnivalókért olvassa el A Filr 
Desktop alkalmazás letöltése és telepítése című témakört a Novell Filr 2.0 Desktop alkalmazás 
gyorskalauzában, melyet a Novell Filr 2.0 dokumentációs webhelyén találhat meg.

4 Frissítés a Filr 2.0 Desktop alkalmazásra
A Filr 2.0 Desktop szoftverrel a következő asztali verziókat frissítheti:

Windows

 A legújabb hotfixet tartalmazó Filr 1.2

 A legújabb hotfixet tartalmazó Filr 1.1

Macintosh

 A legújabb hotfixet tartalmazó Filr 1.2

5 Ismert problémák
Az alábbi problémák megoldását jelenleg kutatjuk:

 „Általános problémák”, 5.1. szakasz (3. oldal)

 „Macintosh platformon tapasztalható problémák”, 5.2. szakasz (4. oldal)

 „Windows platformon tapasztalható problémák”, 5.3. szakasz (6. oldal)
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5.1 Általános problémák

Az alábbi problémák Windows és Macintosh platformon egyaránt tapasztalhatók:

 „Szinkronizálatlan állapotba kerül a Desktop ügyfélalkalmazás, ha a webes felületen neveznek 
át egy mappát úgy, hogy csak a kis- és nagybetűk használatán módosítanak”, 5.1.1. szakasz (3. 
oldal)

 „Az alkalmazás nem telepíthető kiterjesztett karaktert tartalmazó nevű mappába”, 5.1.2. szakasz 
(3. oldal)

 „A Megosztás párbeszédpanelen megadott e-mail címek nem tartalmazhatnak kiterjesztett 
karaktereket”, 5.1.3. szakasz (3. oldal)

 „Nem tud hozzászólni vagy fájlhivatkozást beolvasni az Apple iWork-alkalmazásokkal létrehozott 
dokumentumokhoz”, 5.1.4. szakasz (4. oldal)

 „Nem lehet megtekinteni a helyi menüt és az átfedéses ikonokat a Filr-tárolóhely szerkesztése 
esetén”, 5.1.5. szakasz (4. oldal)

 „A fájlok harmadik fél alkalmazásaival való használata más fájlok automatikus letöltését válthatja 
ki”, 5.1.6. szakasz (4. oldal)

 „Nem lehet fájlt vagy mappát létrehozni online üzemmódú SharePoint hálózati mappában”, 
5.1.7. szakasz (4. oldal)

5.1.1 Szinkronizálatlan állapotba kerül a Desktop ügyfélalkalmazás, ha a webes 
felületen neveznek át egy mappát úgy, hogy csak a kis- és nagybetűk 
használatán módosítanak 

Ha a Filr Web alkalmazásban úgy nevez át egy mappát, hogy csak a kis- és nagybetűk használatát 
változtatja meg a névben (például a marketing nevet Marketing-re módosítja), a változtatás nem 
szinkronizálódik a Filr Desktop alkalmazással, ezért a Desktop alkalmazásban a mappa 
szinkronizálatlan állapotban jelenik meg.

Ahhoz, hogy újra szinkronizált állapotba hozza a mappát, át kell neveznie a mappát a webes 
felületen úgy, hogy nem csak a kis- és nagybetűk használatán módosít (például a Marketing nevet 
átírhatja Marketing_jegyzetek névre).

5.1.2 Az alkalmazás nem telepíthető kiterjesztett karaktert tartalmazó nevű 
mappába

A Filr Desktop alkalmazás telepítésekor az alkalmazásfájlok számára nem választhat olyan mappát, 
amelynek nevében kiterjesztett karakter van.

5.1.3 A Megosztás párbeszédpanelen megadott e-mail címek nem tartalmazhatnak 
kiterjesztett karaktereket

Ha a Megosztás párbeszédpanelen kiterjesztett karaktereket (például aposztrófot) tartalmazó e-mail 
címet ad meg, akkor hibaüzenet jelenik meg arról, hogy az elem nem osztható meg a megadott 
felhasználóval.
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5.1.4 Nem tud hozzászólni vagy fájlhivatkozást beolvasni az Apple iWork-
alkalmazásokkal létrehozott dokumentumokhoz 

A Filr Desktop alkalmazás használatakor az Apple iWork-alkalmazásokkal, például Pages és 
Keynote, létrehozott dokumentumokhoz nem lehet hozzászólni, illetve fájlhivatkozást beolvasni.

Ez egy technikai korlátozás, melynek a magyarázata az, hogy az iWork-alkalmazásokkal létrehozott 
fájlok tárolása mappaként történik, és a Filr nem támogatja az ilyen műveletek végrehajtását a 
mappákon.

5.1.5 Nem lehet megtekinteni a helyi menüt és az átfedéses ikonokat a Filr-
tárolóhely szerkesztése esetén 

Ha módosítja a Filr-fájlok tárolóhelyét, a helyi menü és az átfedéses ikonok nem jelennek meg.

Megoldás: Lépjen ki az asztali alkalmazásból, és indítsa el ismét.

5.1.6 A fájlok harmadik fél alkalmazásaival való használata más fájlok automatikus 
letöltését válthatja ki 

Ha harmadik fél alkalmazását használja, például egy Microsoft Office-alkalmazással indít el egy fájlt 
vagy egy LibreOffice-alkalmazással ment egy fájlt, akkor az adott fájlt tartalmazó mappából egy vagy 
több másik fájl is automatikusan letöltődhet.

5.1.7 Nem lehet fájlt vagy mappát létrehozni online üzemmódú SharePoint hálózati 
mappában 

Ha fájlt vagy mappát kísérel meg létrehozni egy online üzemmódú SharePoint hálózati mappában, a 
fájl vagy mappa létrehozása meghiúsul. 

Megoldás: Állítsa át a hálózati mappa legalább egy fájlját offline állapotúra, és ezután hozza létre a 
kívánt fájlt vagy mappát.

5.2 Macintosh platformon tapasztalható problémák

A Macintosh platformokon az alábbi problémák tapasztalhatók:

 „A Filr-alkalmazásfájl áthelyezése az alapértelmezett könyvtárból (/Applications) hibákat okoz a 
Mac rendszerben”, 5.2.1. szakasz (5. oldal)

 „Előfordulhat, hogy nem jelennek meg a Mac rendszerben az átfedéses ikonok és a helyi menü”, 
5.2.2. szakasz (5. oldal)

 „A fájlok listázása Mac számítógépen hosszabb időt vehet igénybe”, 5.2.3. szakasz (5. oldal)

 „Több Filr-ikon a Mac rendszer Kedvencek mappájában”, 5.2.4. szakasz (5. oldal)

 „Nem menthető a fotótár Filr-helyre Mac számítógépen”, 5.2.5. szakasz (5. oldal)

 „Nem tömöríthetők az online üzemmódú fájlok Mac OS X 10.11 rendszerben”, 5.2.6. szakasz (5. 
oldal)

 „Alkalmazásfájlokat tartalmazó mappa Mac számítógépen való tallózásakor letöltődnek az 
alkalmazásfájlok”, 5.2.7. szakasz (6. oldal)
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5.2.1 A Filr-alkalmazásfájl áthelyezése az alapértelmezett könyvtárból (/
Applications) hibákat okoz a Mac rendszerben

A Filr alkalmazásfájlja (Filr.app) nem működik megfelelően, ha áthelyezik az alapértelmezett /
Applications telepítési helyről.

5.2.2 Előfordulhat, hogy nem jelennek meg a Mac rendszerben az átfedéses ikonok 
és a helyi menü

A következő esetekben fordulhat elő, hogy az átfedéses ikonok és a helyi menü nem jelennek meg:

 A Filr Desktop alkalmazás frissítése után.

 A felhasználói fiók adatainak vagy a Filr-tárolóhelynek a szerkesztésekor.

 A Filr alkalmazás Mac 10.11 rendszerben való csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy soha ne csatlakoztassa vagy válassza le a Filrt a Mac 
rendszerben.

Megoldás: Indítsa újra a Filr Desktop alkalmazást. Ha az átfedéses ikonok továbbra sem láthatók, 
tegye az alábbiak egyikét:

 Nyissa meg a Rendszerbeállítások programot, törölje a jelet a Novell Filr > Finder 
jelölőnégyzetből, majd jelölje be ismét a jelölőnégyzetet. Ezután indítsa el újra a Findert.

 Indítsa újra a számítógépet.

5.2.3 A fájlok listázása Mac számítógépen hosszabb időt vehet igénybe 

Amikor egy Mac számítógépen először nyitja meg a Filr-terület egy mappáját, a mappában található 
fájlok listája késve jelenhet meg.

Megoldás: Kattintson néhány másik Filr-mappára, majd kattintson ismét a kívánt mappára.

5.2.4 Több Filr-ikon a Mac rendszer Kedvencek mappájában 

A Filr 2.0 alkalmazás Mac számítógépre való telepítésekor több Filr-ikon jelenik meg a Kedvencek 
mappában. 

Megoldás: A probléma nem befolyásolja az alkalmazás működését. Jelentkezzen ki a 
számítógépen, majd jelentkezzen be ismét.

5.2.5 Nem menthető a fotótár Filr-helyre Mac számítógépen 

Ha egy Mac számítógépen a Fotók alkalmazással létrehoz egy fotótárat, azt nem tudja Filr-helyre 
menteni. 

5.2.6 Nem tömöríthetők az online üzemmódú fájlok Mac OS X 10.11 rendszerben 

Ha online üzemmódú fájlt kísérel meg tömöríteni egy Mac OS X 10.11 rendszerű számítógépen, a 
fájltömörítés nem sikerül.

Megoldás: Állítsa át a fájlt offline módba, és ezután tömörítse.
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5.2.7 Alkalmazásfájlokat tartalmazó mappa Mac számítógépen való tallózásakor 
letöltődnek az alkalmazásfájlok

Ha egy Mac számítógépen egy .app fájlokat tartalmazó mappát tallóz, a mappában található összes 
.app fájl automatikusan letöltődik.

5.3 Windows platformon tapasztalható problémák

A Windows platformokon az alábbi problémák tapasztalhatók:

 „A fájlok és mappák nem szinkronizálódnak, ha a teljes elérési út hossza meghaladja a 215 
karaktert Windows rendszerben”, 5.3.1. szakasz (6. oldal)

 „Nem jelennek meg a rendszerszintű riasztások Windows 10 rendszerű számítógépen”, 5.3.2. 
szakasz (6. oldal)

 „Helytelen hibaüzenet jelenik meg nagyméretű fájlok áthelyezésekor”, 5.3.3. szakasz (6. oldal)

 „Az online Windows-fájlok vagy -mappák Filr-helyről nem Filr-helyre való áthelyezésekor 
másolás történik”, 5.3.4. szakasz (7. oldal)

 „Nem indíthatók el a fájlok a Windows 8.1 rendszer Metro-alkalmazásaival”, 5.3.5. szakasz (7. 
oldal)

 „Nem lehet szerkeszteni a Microsoft Office 365- és a Microsoft Office 2016-fájlokat”, 5.3.6. 
szakasz (7. oldal)

 „Nem lehet visszaállítani az offline üzemmódú fájlok attribútumainak alapértelmezett beállítását”, 
5.3.7. szakasz (7. oldal)

 „A PDF-fájloknak a Windows rendszer Mentés másként funkciójával való felülírásakor az eredeti 
fájl törlődik”, 5.3.8. szakasz (7. oldal)

 „Az átfedéses állapotikonok hibásan jelölnek függőben lévőként fájlokat és mappákat”, 5.3.9. 
szakasz (7. oldal)

5.3.1 A fájlok és mappák nem szinkronizálódnak, ha a teljes elérési út hossza 
meghaladja a 215 karaktert Windows rendszerben

Ha egy fájl vagy mappa teljes elérési útja hosszabb 215 karakternél a Windows fájlrendszerében, 
akkor a fájl vagy mappa nem szinkronizálódik a Filr Desktop alkalmazásba.

A teljes elérési út magában foglalja az útvonal valamennyi karakterét, például: 
C:\Felhasználók\felhasználónév\Filr\Saját fájlok\Memók és így tovább.

5.3.2 Nem jelennek meg a rendszerszintű riasztások Windows 10 rendszerű 
számítógépen 

A Windows 10 rendszerű számítógépeken nem jelennek meg a rendszerszintű riasztások. A 
Rendszerszintű riasztások lapon azonban megtekinthetők a riasztási üzenetek.

Megoldás: Indítsa újra a számítógépet.

5.3.3 Helytelen hibaüzenet jelenik meg nagyméretű fájlok áthelyezésekor 

Ha a Windows rendszerben 1 GB-nál nagyobb fájlokat helyez át egyik Filr-területről egy másik Filr-
területre, helytelenül a Hozzáférés megtagadva hibaüzenet jelenik meg. Hagyja figyelmen kívül az 
üzenetet, és kattintson a Mégse gombra a bezárásához.
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5.3.4 Az online Windows-fájlok vagy -mappák Filr-helyről nem Filr-helyre való 
áthelyezésekor másolás történik

Ha online fájlokat vagy mappákat helyez át a Windows rendszerben egy Filr-adatterületről egy nem 
Filr-adatterületre, akkor a rendszer áthelyezés helyett másolja a fájlokat vagy mappákat a 
forráshelyről a célhelyre.

5.3.5 Nem indíthatók el a fájlok a Windows 8.1 rendszer Metro-alkalmazásaival 

Ha Windows 8.1 rendszerű számítógépen duplán kattint egy fájlra a fájl alapértelmezett 
alkalmazásban való elindításához, a fájl nem indul el. Ha például megpróbál dupla kattintással 
lejátszani egy online zenefájlt vagy videofájlt az Xbox lejátszóban, a lejátszó nem fogja lejátszani a 
fájlt.

Megoldás: Indítsa el a fájlokat egy hagyományos alkalmazással. A zenefájlokhoz és a 
videofájlokhoz használhatja például a széles körben elterjedt Windows Media Player alkalmazást.

5.3.6 Nem lehet szerkeszteni a Microsoft Office 365- és a Microsoft Office 2016-
fájlokat 

Ha Filr-területen lévő Microsoft Office 365- vagy Microsoft Office 2016-fájlokat kísérel meg 
szerkeszteni, az alábbihoz hasonló problémákat tapasztalhat:

 Az XLS- és a PPTX-fájlok mentése ideiglenes fájlokat hozhat létre, mint például a 
~fájlnév.pptx és a ~fájlnév.xls.

 A szerkesztett fájl mentése Windows 10 rendszerű számítógépen törli a fájlt.

5.3.7 Nem lehet visszaállítani az offline üzemmódú fájlok attribútumainak 
alapértelmezett beállítását

Ha módosítja egy offline üzemmódú fájl attribútumait, az attribútumokat a várt módon beállítja az 
alkalmazás. A fájltulajdonságokat megjelenítő párbeszédpanelen azonban nem látható a módosítás. 
Emiatt nem tudja visszaállítani az attribútumok alapértelmezett beállításait. Ha például beállítja egy 
fájlon az Írásvédett attribútumot, a fájl tulajdonságokat megjelenítő párbeszédpaneljén az Írásvédett 
jelölőnégyzet nem lesz bejelölve. Emiatt nem tudja visszaállítani a fájl eredeti attribútumát.

5.3.8 A PDF-fájloknak a Windows rendszer Mentés másként funkciójával való 
felülírásakor az eredeti fájl törlődik 

Windows rendszerű számítógépen nem használhatja a Mentés másként funkciót a PDF-fájlok 
felülírására, mert az törli az eredeti PDF-fájlt. 

Megoldás: A Mentés másként funkció használatakor új név megadásával mentse a fájlt.

5.3.9 Az átfedéses állapotikonok hibásan jelölnek függőben lévőként fájlokat és 
mappákat

Ha egy fájlt vagy mappát a Filr Desktop alkalmazás Velem megosztott területének gyökerébe helyez 
át vagy másol Windows rendszerben, akkor az átfedéses állapotikonok helytelenül azt jelzik, hogy a 
fájl vagy mappa szinkronizálása függőben van. A fájloknak és a mappáknak a „Velem megosztott” 
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terület gyökerébe való áthelyezését vagy másolását az alkalmazás nem támogatja, ezért e fájlok és 
mappák nem szinkronizálhatók. A szinkronizált mappákról bővebben a dokumentáció Mely mappák 
szinkronizálódnak? című szakaszában olvashat.

A függőben lévő állapot megszüntetéséhez távolítsa el a függőben lévő fájlokat vagy mappákat a 
Velem megosztott terület gyökeréből.

6 Jogi nyilatkozat
A jogi megjegyzésekkel, védjegyekkel, jogi nyilatkozatokkal, garanciákkal, szerzői jogokkal, FIPS-
kompatibilitással, exportálási és egyéb felhasználási korlátozásokkal, illetve az USA kormányát 
megillető jogokkal kapcsolatban lásd: https://www.novell.com/company/legal/.

Copyright © 2016 Novell, Inc. Minden jog fenntartva.
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