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A termék áttekintése
A Novell Vibe Desktop segítségével a Novell Vibe-fájlokat szinkronizálhatja a számítógép
fájlrendszerével, és azután a fájlokat anélkül módosíthatja, hogy közvetlenül megnyitná a Vibe
webhelyet. A kiegészítések és módosítások szinkronizálódnak a Vibe rendszer és a számítógép
között.
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A Vibe Desktop rendszerkövetelményei
! „Windows”, 2.1. szakasz (1. oldal)
! „Mac”, 2.2. szakasz (1. oldal)

2.1

Windows
A Vibe Desktop a Windows operációs rendszer következő verzióin támogatott:
! Windows XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites)
! Windows Vista SP2 vagy újabb (32 bites vagy 64 bites)
! Windows 7 SP1 vagy újabb (32 bites vagy 64 bites)
! Windows 8 (32 bites vagy 64 bites)
Az elért Vibe rendszernek legalább Novell Vibe 3.3 verziójúnak kell lennie.

2.2

Mac
A Vibe Desktop Mac rendszereken történő használatához Mac OS X 10.6 vagy újabb verziójú
rendszer szükséges (csak 64 bites).
Az elért Vibe rendszernek legalább Novell Vibe 3.3 verziójúnak kell lennie.
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A Vibe Desktop alkalmazással kapcsolatos
problémák
! „A felhasználó saját munkaterületén belüli csapatmunkaterületek kétszer szinkronizálódnak.”,
3.1. szakasz (2. oldal)
! „A Vibe Desktop mappa nem konfigurálható több számítógépen ugyanarra a hálózati helyre.”,
3.2. szakasz (2. oldal)
! „A Vibe Desktop nem működik, ha a Vibe kiszolgálón a Windows-hitelesítés használata van
beállítva.”, 3.3. szakasz (2. oldal)
! „Elvesztek a Vibe Desktop alkalmazás bejelentkezési adatai”, 3.4. szakasz (2. oldal)
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3.1

A felhasználó saját munkaterületén belüli csapatmunkaterületek
kétszer szinkronizálódnak.
Ha egy felhasználónak a kiinduló munkaterületén belül (ennek neve Saját munkaterület)
csapatmunkaterülete van, a csapat munkaterületén található fájlok esetleg kétszer szinkronizálódnak
az asztalon. Ez olyan esetben fordul elő, amikor a felhasználó a Saját munkaterület szinkronizálását
választja, és azután a Csapataim területen a felhasználó kezdő munkaterületéhez tartozó
almunkaterületet választ. Ha a Vibe Desktop így van beállítva, a Vibe Desktop a fájlokból a
munkaterületen két külön példányt tart karban.

3.2

A Vibe Desktop mappa nem konfigurálható több számítógépen
ugyanarra a hálózati helyre.
Amikor kiválaszt egy helyet a Vibe Desktop mappa számára, ne konfigurálja a Vibe Desktop
alkalmazást több számítógépen is ugyanannak a megosztott helynek a használatára a hálózaton.
Ennek az oka az, hogy a Vibe Desktop nem megfelelően szinkronizálja a fájlokat, ha ugyanarra a
megosztott helyre két példány szinkronizálódik, még akkor sem, ha a példányok nem egyszerre
futnak. Emiatt a legjobb minden esetben elkerülni azt, hogy a Vibe Desktop mappa hálózati
meghajtóra legyen beállítva.

3.3

A Vibe Desktop nem működik, ha a Vibe kiszolgálón a Windowshitelesítés használata van beállítva.
Ha a Vibe kiszolgálón a Windows-hitelesítés használata van beállítva, a Vibe Desktop a portok
ütközése miatt nem tudja szinkronizálni a fájlokat a Vibe webhellyel.
A probléma kerülő megoldásával kapcsolatos tudnivalókat a „Configuring Integrated Windows
Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In” (Az integrált Windows-hitelesítés
konfigurálása a Vibe Desktop és a Vibe beépülő modul támogatására) című rész tartalmazza (Novell
Vibe 3.4 Administration Guide [Novell Vibe 3.4 rendszergazdai kézikönyv]).
A Windows-hitelesítés Vibe webhelyhez történő konfigurálásával kapcsolatos tudnivalókat a
„Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows” (Az egyszeri
bejelentkezés konfigurálása a Windows IIS szolgáltatással) című rész tartalmazza (Novell Vibe 3.4
Installation Guide [Novell Vibe 3.4 telepítési kézikönyv]).

3.4

Elvesztek a Vibe Desktop alkalmazás bejelentkezési adatai
Ha a Vibe Desktop alkalmazást a Vibe beépülő modullal együtt használja, a Vibe Desktop
bejelentkezési adatai elvesznek, ha a Vibe beépülő modulban (a Rendszer proxybeállításainak használata
jelölőnégyzet bejelölésével) úgy állítja be a fiókadatokat, hogy a rendszer proxybeállításait
használják, majd a fiókot úgy állítja be, hogy ne használja a rendszer proxybeállításait.
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A Vibe Desktop dokumentációja
A Vibe Desktop alkalmazás telepítéséről, beállításáról és használatáról a Vibe Desktop for Windows
gyorskalauz (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/
vibe34_qs_desktop.html) és a Novell Vibe Desktop for Mac gyorskalauz (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) című dokumentumból
tájékozódhat.
A Novell Vibe Desktop alkalmazással kapcsolatos gyakori kérdések listáját a Vibe Desktop GYIK
(http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_faq_desktop/data/vibe34_faq_desktop.html)
tartalmazza.
A Vibe Desktop engedélyezésével és letiltásával, illetve egyéb adminisztrációs feladatokkal
kapcsolatos tudnivalók: „Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In” (A Vibe
Desktop és a Microsoft Office beépülő modul konfigurálása), Novell Vibe 3.4 Administration Guide
(Novell Vibe 3.4 rendszergazdai kézikönyv).
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Jogi nyilatkozat
A Novell, Inc. nem vállal szavatosságot, jótállást, valamint semmilyen más garanciát és felelősséget a
jelen dokumentáció tartalmára és felhasználására, különös tekintettel a forgalomképességre és a vélt
rendeltetésre vonatkozó törvényi és külön garanciális felelősségekre. A Novell, Inc. fenntartja
továbbá a jogot, hogy a jelen kiadványt bármikor felülvizsgálja és módosítsa bárki és bármilyen
szervezet előzetes értesítésének kötelezettsége nélkül.
A Novell, Inc. nem vállal szavatosságot, jótállást, sem felelősséget semmilyen szoftverrel
kapcsolatban, különös tekintettel a forgalomképességre és a vélt rendeltetésre vonatkozó törvényi és
külön garanciális felelősségekre. A Novell, Inc. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Novellszoftverek egyes részeit, illetve akár a teljes szoftvereket anélkül, hogy az ilyen módosításokat
előzetesen be kellene jelentenie bárki vagy bármely szervezet felé.
A jelen Szerződésben érintett termékekre és műszaki információkra az Amerikai Egyesült Államok
exportálási szabályozásai és más országok kereskedelmi törvényei vonatkozhatnak. A Szerződés
elfogadásával tanúsítja, hogy megfelel ezeknek az exportálási szabályozásoknak, és beszerzi a
szükséges engedélyeket vagy minősítéseket a termékek exportálásához, továbbexportálásához vagy
importálásához. Tanúsítja továbbá, hogy a termékeket – az Egyesült Államok exportálási
törvényeivel összhangban – nem exportálja (tovább) az Amerikai Egyesült Államok mindenkori
exportálási tilalmi listáján szereplő szervezeteknek, sem embargóval sújtott vagy terrorizmussal
vádolható országokba. A fentiek mellett tanúsítja, hogy a termékeket nem használja fel tiltott
nukleáris, rakétatechnológiai, illetve vegyi vagy biológiai fegyverkezési célra. A Novell-szoftverek
exportálásáról a Novell nemzetközi értékesítéssel foglalkozó International Trade Services weblapján
(http://www.novell.com/info/exports/) talál további információt. A Novell nem vállal felelősséget az
exportáláshoz szükséges engedélyek beszerzésének elmulasztásáért.
Copyright © 2011–2013 Novell, Inc. Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül a kiadvány sem részben, sem egészében nem reprodukálható, nem fénymásolható, nem
tárolható dokumentum-visszakereső rendszerben, és nem továbbítható.
A Novell védjegyeiről a Novell védjegyeinek és szolgáltatásvédjegyeinek (http://www.novell.com/
company/legal/trademarks/tmlist.html) weblapján tájékozódhat.
Minden más védjegy a jogtulajdonosának tulajdona.
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