Novell Vibe beépülő modul Readme
ismertetője
2013. július 1.

Novell

1

®

A termék áttekintése
A Novell Vibe beépülő modul segítségével a Vibe webhelyen található Microsoft Officedokumentumokon úgy dolgozhat, hogy egy pillanatra sem kell elhagynia a Microsoft Office
környezetét. Egyszerűen odatallózhat a Vibe webhelyen található dokumentumhoz, módosíthatja,
majd mentheti a Vibe webhelyre – és mindezt közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásaiból
végezheti el.
A Microsoft Word-, Excel- vagy PowerPoint-dokumentumokból közvetlenül dolgozhat.
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A Vibe beépülő modul rendszerkövetelményei
! „Az Office csomagra vonatkozó követelmények”, 2.1. szakasz (1. oldal)
! „Az operációs rendszerre vonatkozó követelmények”, 2.2. szakasz (1. oldal)
! „A Vibe rendszerre vonatkozó követelmények”, 2.3. szakasz (1. oldal)

2.1

Az Office csomagra vonatkozó követelmények
A Novell Vibe beépülő modult a Microsoft Office következő verziói támogatják:
! Microsoft Office 2013 (a legújabb támogatási csomaggal)
! Microsoft Office 2010 (a legújabb támogatási csomaggal)
! Microsoft Office 2007 (a legújabb támogatási csomaggal)

2.2

Az operációs rendszerre vonatkozó követelmények
A Novell Vibe beépülő modul a Windows operációs rendszer következő verzióin támogatott:
! Windows XP SP3 vagy újabb verzió, 32 bites
! Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, 32 bites vagy 64 bites
! Windows 7 SP1 vagy újabb verzió, 32 bites vagy 64 bites
! Windows 8 vagy újabb verzió, 32 bites vagy 64 bites

2.3

A Vibe rendszerre vonatkozó követelmények
Az elért Vibe rendszernek legalább Novell Vibe 3.3 verziójúnak kell lennie.
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A Vibe beépülő modullal kapcsolatos problémák
! „A telepítőprogram a .NET-keretrendszer telepítése után nem indul újra automatikusan.”, 3.1.
szakasz (2. oldal)
! „Nem lehet egyesíteni a változtatásokat, amelyeket a Word 2013 alkalmazásban más felhasználó
végzett”, 3.2. szakasz (2. oldal)
! „A bejegyzések leírásaiban nem jelennek meg a beágyazott képek.”, 3.3. szakasz (2. oldal)
! „A Vibe beépülő modul nem működik, ha a Vibe kiszolgálón a Windows-hitelesítés használata
van beállítva.”, 3.4. szakasz (2. oldal)
! „Elvesztek a Vibe Desktop alkalmazás bejelentkezési adatai”, 3.5. szakasz (3. oldal)

3.1

A telepítőprogram a .NET-keretrendszer telepítése után nem indul
újra automatikusan.
Ha a számítógépen még nincs telepítve a .NET-keretrendszer, a Vibe beépülő modul
telepítőprogramja elvégzi a telepítését. A .NET-keretrendszer telepítése a számítógép újraindítását
teszi szükségessé. A számítógép újraindítása után manuálisan kell újraindítania a Vibe beépülő
modul telepítőprogramját.
1 Nyissa meg azt a helyet, ahová letöltötte a VibeAddinSetup.exe fájlt.
2 Futtassa a VibeAddinSetup.exe fájlt.

3.2

Nem lehet egyesíteni a változtatásokat, amelyeket a Word 2013
alkalmazásban más felhasználó végzett
Word 2013 használatakor hibaüzenet jelenik meg, amikor a felhasználók megkísérlik a
változtatásaikat egyesíteni egy másik felhasználó által végrehajtott változtatásokkal (leírása a „CoEditing a Vibe Document” [Vibe-dokumentum közös szerkesztése] című részben található a Novell
Vibe Add-In 1.0.1 Quick Start (https://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/
data/vibe34_qs_office.html) [Novell Vibe beépülő modul 1.0.1 gyorskalauz] című dokumentumban).

3.3

A bejegyzések leírásaiban nem jelennek meg a beágyazott képek.
A bejegyzésekhez tartozó Leírás szakaszok beágyazott képei hibát jelenítenek meg, amikor a Vibe
beépülő modul használatával a Microsoft Office csomagból jelenítik meg a bejegyzést. A Vibe
beépülő modullal a Microsoft Office csomagból így is lehet módosítani a bejegyzés leírásának
szövegét.

3.4

A Vibe beépülő modul nem működik, ha a Vibe kiszolgálón a
Windows-hitelesítés használata van beállítva.
Ha a Vibe kiszolgálón a Windows-hitelesítés használata van beállítva, a Vibe beépülő modul a portok
ütközése miatt nem tud fájlokat megnyitni vagy szerkeszteni a Vibe webhelyen.
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]).
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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]).

3.5

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 beépülő modul dokumentációja
A Novel Vibe beépülő modul telepítésével, beállításával és használatával kapcsolatos információkat a
Novell Vibe beépülő modul gyorskalauz (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) tartalmazza.
A Vibe-dokumentumoknak a Novell Vibe beépülő modul használatával történő szerkesztésének
engedélyezéséről szóló információk: „Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In”
(A Vibe Desktop és a Microsoft Office beépülő modul beállítása), 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.
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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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