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1 O que há de novo
 Seção 1.1, “Aperfeiçoamentos gerais” na página 1

 Seção 1.2, “Melhorias na administração” na página 2

 Seção 1.3, “Melhorias dos agentes” na página 4

 Seção 1.4, “Melhorias no cliente” na página 6

 Seção 1.5, “Melhorias do WebAccess” na página 12

 Seção 1.6, “Melhorias de desempenho” na página 13

1.1 Aperfeiçoamentos gerais

 Browsers suportados: Os seguintes browsers agora são suportados:

 Chrome

 Microsoft Edge

 Safari

 Suporte a sistemas de arquivos: Os seguintes sistemas de arquivos agora são suportados 
para os Agentes:

 SLES 12: BtrFS, EXT3, EXT4, Reiser e XFS.

 Suporte de Plataforma: Os seguintes sistemas operacionais agora são suportados:

 SLES 12

 OES 2015

 Protocolos de Servidor: Os seguintes protocolos de servidor agora são suportados:

 LDAP: Cliente Outlook 2013

 CalDAV/CardDAV: Mac Mavericks e Yosemite
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1.2 Melhorias na administração

 Aperfeiçoamentos gerais: 

 O endereço de e-mail preferencial dos usuários agora é armazenado e indexado para 
pesquisa.

 Você pode controlar quantos itens indexar e o número de threads de indexação no 
QuickFinder. Esse recurso está no Console de Admin > Selecionar POA > guia 
QuickFinder.

 O relatório de status de andamento da movimentação de usuários foi aprimorado, e um 
recurso para refazer a última etapa foi adicionado.

 Agora é possível configurar até 3 DVAs por POA.

 As Listas de Distribuição foram renomeadas para Grupos.

 Data de vencimento definida para usuários não encontrados na sincronização do MTA: 

Se não for encontrado um objeto Diretório de Usuário durante a sincronização de diretórios do 
MTA, o GroupWise definirá uma marcação de horário para o usuário, indicando o horário da 
falha da sincronização referente a esse usuário. Em seguida, o GroupWise definirá um horário 
de vencimento para o usuário para uma semana no futuro. Uma notificação é exibida no 
Console de Admin. O MTA continua tentando localizar o objeto Diretório para o usuário durante 
sete dias. Neste momento, se o objeto Diretório ainda não for encontrado, o MTA não tentará 
mais sincronizar o usuário, e o usuário não poderá enviar nem receber novos itens. Neste 
ponto, o usuário está vencido. É possível ver os usuários vencidos no Console de Admin > 
Sistema > Registros Vencidos. Neste local, você pode escolher entre Remover a associação, 
Apagar a conta ou Adicionar um objeto ao diretório.

 Programação granular de eventos programados do MTA: Para eventos com acionadores 
com base no horário, a opção Intervalo foi adicionada para permitir a programação de eventos 
com frequência maior do que já havia disponível. Esse recurso foi adicionado para permitir que 
o MTA seja sincronizado com um diretório com frequência maior do que uma vez ao dia. Essa 
opção está localizada no Console de Admin > (selecionar MTA) > Eventos Programados.

 Servidor de Calendário do GroupWise para CalDAV/CardDAV: O Servidor de Calendário do 
GroupWise permite usar o CalDAV e o CardDAV para sincronizar o Calendário do GroupWise e 
o bloco de Contatos do GroupWise com o Mac.

Para obter informações de instalação e configuração, consulte Setting Up GroupWise Calendar 
Server (Configurando o Servidor de Calendário do GroupWise) no GroupWise 2014 R2 
Installation Guide (Guia de Instalação do GroupWise 2014 R2).

Para obter informações de usuário do Mac, consulte a Inicialização Rápida do Usuário do Mac 
do GroupWise.

 Suporte à coexistência entre o GroupWise e o Exchange para o Exchange 2013: O 
Microsoft Exchange 2013 agora pode coexistir com o GroupWise 2014 R2. Para obter mais 
informações sobre como usar esse recurso, consulte o GroupWise/Exchange Coexistence 
Guide (Guia de Coexistência entre o GroupWise e o Exchange).

 Suporte a login no console HTTP para administradores configurados pelo GroupWise: 

No GroupWise 2014 R2, os direitos de configuração de administrador para os consoles HTTP 
de cada administrador do GroupWise agora estão baseados na função que é atribuída ao 
administrador. (Todos os administradores ainda mantêm o acesso de visualização aos 
consoles).

Para obter mais informações, consulte GroupWise Administrators (Administradores do 
GroupWise) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia de Administração do 
GroupWise 2014 R2).
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 Recursos do servidor LDAP: Eles estabelecem uma interface do servidor LDAP apenas 
leitura com as informações do Bloco de Endereços do Sistema GroupWise. Dessa forma, é 
possível realizar pesquisas e consultas por LDAP no cliente Outlook. Para habilitar os recursos 
do servidor LDAP, vá para o Console de Admin > (selecionar MTA) > LDAP. Para usar SSL, 
você deve utilizar uma certificação do servidor assinada comercialmente. Depois que o servidor 
LDAP for habilitado, você deverá reiniciar o gwadminservice no servidor MTA para usá-lo.

Para obter informações de uso, consulte Configuring the LDAP Server Capabilities 
(Configurando recursos do servidor LDAP) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia 
de Administração do GroupWise 2014 R2).

Depois de habilitado no console de admin, ele poderá ser adicionado como bloco de endereços 
ao cliente Outlook. Você precisa do nome do sistema para cada base de pesquisa e para o 
contexto de nome de usuário. O nome do sistema está localizado no Console de Admin > 
Sistema > Informações. Ele é listado na parte superior. 

Para configurar o cliente Outlook para se conectar ao Bloco de Endereços do Sistema 
GroupWise por meio do servidor LDAP, consulte Configuring GroupWise Address Lookup in the 
Microsoft Outlook Client (Configurando a pesquisa de endereço do GroupWise no cliente 
Microsoft Outlook) na GroupWise Mobility Quick Start for Microsoft Outlook Users (Inicialização 
Rápida da Mobilidade do GroupWise para Usuários do Microsoft Outlook).

 Novas configurações do GWIA: Algumas configurações novas foram adicionadas ao GWIA. 
Uma é totalmente nova, e as outras estavam disponíveis apenas no arquivo gwia.cfg. Para 
localizar essas configurações, vá para o Console de Admin > (Selecionar GWIA) > SMTP/MIME 
e selecione Configurações ESMTP.

A seguinte opção é nova:

 Exigir SSL para Autenticação: Quando habilitada, essa opção requer que o remetente 
SMTP negocie uma conexão segura antes de o GWIA divulgar que o AUTH é suportado. A 
configuração padrão é desabilitada.

As seguintes opções agora estão disponíveis na interface:

 Forçar Autenticação de Entrada

 Forçar Autenticação de Saída

 Desabilitar Extensões ESMTP

Para obter mais informações, consulte Using Extended SMTP (ESMTP) Options (Usando 
opções de SMTP estendido (ESMTP)) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia de 
Administração do GroupWise 2014 R2).

 Não apagar/arquivar pastas: Se Permitir que o usuário proteja itens da limpeza automática 
estiver habilitado no Console de Admin > (selecionar Domínio, PO ou Usuário) > Opções do 
Cliente > Ambiente > Limpeza, o usuário poderá proteger as pastas e os itens individuais da 
limpeza automática.

Para obter informações de uso, consulte Protegendo pastas e itens no Guia do Usuário do 
Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Fotos no bloco de endereços do sistema: O Bloco de Endereços do Sistema agora pode 
incluir fotos. Usando as seguintes opções de menu, você pode incluir uma única foto, incluir 
uma foto já incluída no eDirectory ou no Active Directory ou incluir a foto incluída no eDirectory 
ou no Active Directory durante a importação do usuário.

Para obter mais informações, consulte Adding User Photos to the System Address Book 
(Adicionando fotos de usuários ao bloco de endereços do sistema) no GroupWise 2014 R2 
Administration Guide (Guia de Administração do GroupWise 2014 R2).

 Exploração de documentos lenta do recurso Encontrar: Quando a opção Habilitado se 
houver recursos do POA disponíveis é selecionada no Console de Admin > (selecionar 
Domínio, PO ou Usuário) > Opções do Cliente > Ambiente > Geral > Permitir pesquisas de 
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anexos não indexados, o recurso Encontrar do cliente apenas pesquisará em todos os anexos 
(incluindo os que requerem conversão de DVA) se o POA tiver pelo menos 20% dos threads C/
S disponíveis.

Para obter mais informações, consulte Allow Searches of Non-Indexed Attachments (Permitir 
pesquisas de anexos não indexados) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia de 
Administração do GroupWise 2014 R2).

 Suporte a SSO do Active Directory: O GroupWise suporta os recursos de single sign-on do 
Active Directory, permitindo que os usuários efetuem login uma vez no Active Directory e 
ignorem o processo de login no GroupWise. Tanto o servidor POA quanto a estação de trabalho 
do usuário devem ser adicionados ao mesmo Domínio do Active Directory para que o single 
sign-on funcione.

Para obter instruções de uso, consulte Configuring Single Sign-On with Active Directory 
(Configurando o single sign-on com o Active Directory) no GroupWise 2014 R2 Administration 
Guide (Guia de Administração do GroupWise 2014 R2).

 Suporte a SSO do KeyShield: O GroupWise suporta os recursos de single-sign-on do 
KeyShield, permitindo que os usuários efetuem login uma vez no KeyShield e ignorem os outros 
logins.

Para obter instruções de uso, consulte Configuring Single Sign-On with KeyShield 
(Configurando o single sign-on com o KeyShield) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide 
(Guia de Administração do GroupWise 2014 R2).

1.3 Melhorias dos agentes

 Aperfeiçoamentos gerais: 

 Os itens de entrega atrasados são mantidos na agência postal de origem para que a ação 
Recolher funcione em mensagens da Internet.

 O status do usuário agora é retornado ao organizador do compromisso por meio das ações 
Convidar ou Delegar e apagar.

 O padrão do console da Web do agente é protegido por senha.

 Os consoles da Web do agente agora suportam autenticação utilizando o superusuário 
admin e os usuários designados como admins por meio do console de Admin.

 O modo apenas leitura foi adicionado aos consoles da Web HTTP.

 As regras fundem o texto com HTML e também com texto puro, incluindo a adição de 
assinaturas Globais ao HTML, se apropriado.

 Os consoles da Web do agente agora têm tempo de espera de sessão de 30 minutos para 
usuários com acesso de gravação ao console da Web. Os usuários com acesso de leitura 
não têm tempo de espera de sessão.

 Logins, logouts e mudanças no console da Web agora são registrados para facilitar 
auditorias de mudanças.

 A autenticação LDAP agora é registrada.

 Os relatórios do DVA no console HTTP e os arquivos de registro foram aprimorados.

 Você pode agora ser notificado por e-mail em caso de falha na inicialização do QuickFinder 
porque o DVA configurado não está em execução. Você deve definir a opção Notificar 
Usuário no Domínio para receber a notificação.

 É possível agora iniciar a sincronização de diretórios do MTA pelo console da Web do 
agente.

 O GWCHK agora mostra o nome do usuário real para bancos de dados Principais. Ele 
também tem uma opção disablerules para desabilitar todas as regras em uma conta.
4 Readme do GroupWise 2014 R2



 Uma correspondência de curinga foi adicionada ao arquivo route.cfg.

 A Entrega Adiada agora verifica se um usuário está desabilitado ou vencido antes de 
processar suas mensagens na fila.

 O POA não usa mais o DCA para conversão de documento. Ele vai gerar seu próprio DVA, 
se necessário.

 O switch show agora é permitido no script grpwise permanentemente. Durante a 
reinicialização do servidor, o switch é ignorado.

 Opções adicionais nos instantâneos de desempenho do POA: A nova funcionalidade está 
disponível em Console HTTP do POA > Configuração > Instantâneos de Desempenho > Iniciar 
> (adicionar informações) > Submeter. As novas opções permitem que o Administrador do 
GroupWise envie dados de Instantâneos de Desempenho por e-mail. Além disso, ele pode 
programar quando os dados serão enviados e especificar vários destinatários para recebê-los. 
É possível enviar o relatório Agora, No fim do dia ou Após executar por x horas. É necessário 
inserir os endereços de e-mail dos destinatários. As opções Assunto da Mensagem e 
Responder a são opcionais. Esse recurso foi adicionado para melhorar a capacidade de solução 
de problemas de um POA ocupado.

 DCA Removido: O DCA foi removido do GroupWise 2014 R2. Todas as funções que antes 
eram executadas pelo DCA agora são executadas pelo DVA. Os switches de inicialização do 
DCA ainda estão disponíveis e agora afetam o DVA.

 Mudanças de tempo de espera do DVA: O tempo de espera Padrão foi mudado para 60 
segundos.

 Threads de processo do worker do DVA: No Console HTTP do DVA, o processo master 
principal do DVA agora exibe a lista de processos do worker e os IDs de processo. Se o nível de 
registro estiver definido como Verboso ou superior, cada processo do worker terá seu próprio 
arquivo de registro, que exibe mais informações de registro para cada documento processado. 
Os registros são armazenados no mesmo local especificado para o registro do DVA (DVA > 
Configuração > Configurações do Registro > Diretório de Registro). É possível ver os registros 
do console HTTP do DVA na guia Arquivos de Registro. O thread principal do DVA é indicado 
por um asterisco.

 Melhorias no IMAP: O IMAP agora mapeia apropriadamente as pastas Rascunho, Mensagens 
Indesejadas, Enviado e Lixo para clientes IMAP com suporte a RFC6154. Essa melhoria 
atualiza os recursos especificamente para o aplicativo Mail do Mac. Além disso, os itens 
sinalizados no GroupWise agora aparecem sinalizados no IMAP e vice-versa.

 Valor do tempo de espera do QuickFinder:  O tempo de espera do QuickFinder agora pode 
ser reduzido para 20 segundos. Se um documento levar mais do que 20 segundos para ser 
indexado, sua conversão será interrompida, e ele não será indexado.

 Configurações SSL do domínio da Internet remoto: No GroupWise 2014 R2, foi adicionada 
uma coluna SSL ao arquivo \domínio\wpgate\gwia\gwauth.cfg. Usando essa coluna, você 
pode desabilitar ou habilitar o SSL para determinado domínio da Internet. Para habilitar ou 
desabilitar SSL, digite required ou disabled. O texto não diferencia maiúsculas de minúsculas. 
Para habilitar SSL em um domínio sem usar o recurso SMTP do arquivo, a configuração SSL 
pode ser inserida após o domínio da Internet.

O arquivo também foi aprimorado para que um ponto antes do domínio funcione como curinga, 
dessa forma, todos os e-mails enviados por esse domínio usam as configurações especificadas. 
Veja a seguir uma tabela com exemplos de configuração do arquivo:
Readme do GroupWise 2014 R2 5



Para obter informações sobre as configurações SMTP atuais, consulte SMTP Host 
Authentication (Autenticação do host SMTP) no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia 
de Administração do GroupWise 2014 R2).

 Suporte à porta de submissão SMTP: Se o SMTP estiver habilitado no GWIA, e o SSL estiver 
habilitado para SMTP, o GWIA iniciará threads para a porta 25 (porta padrão) e para a porta 587 
(porta de submissão). Se o cliente SMTP estiver configurado para enviar usando a porta 587, o 
GWIA exigirá que o cliente proteja a conexão por TLS e também exigirá SMTP AUTH antes de 
aceitar a mensagem do cliente. Os threads de ambas as portas são compartilhados de acordo 
com o número de threads SMTP de entrada configurados para o GWIA.

 Switches de Inicialização SSL: Os agentes suportam novos switches de inicialização SSL:

 sslciphersuite

 dhparm

 ssloption

Importante: A menos que você tenha que modificar as opções SSL padrão em seu ambiente, 
avalie com atenção antes de fazer qualquer mudança, pois isso pode reduzir a segurança do 
sistema GroupWise.

1.4 Melhorias no cliente

 Seção 1.4.1, “Aperfeiçoamentos gerais” na página 6

 Seção 1.4.2, “Melhorias nos compromissos e no calendário” na página 8

 Seção 1.4.3, “Melhorias nos contatos” na página 9

 Seção 1.4.4, “Melhorias de composição e e-mail” na página 9

 Seção 1.4.5, “Melhorias na tela de pasta” na página 10

 Seção 1.4.6, “Melhorias na segurança” na página 12

1.4.1 Aperfeiçoamentos gerais

 Agora é possível reproduzir arquivos MP3 no viewer.

 O texto dos gabaritos de tela personalizados legados é preservado quando eles são abertos no 
GroupWise 2014 R2.

 Dígitos de largura inteira Unicode ou chinês agora são suportados em números de telefone.

 Palavras que foram adicionadas ao corretor ortográfico agora podem ser usadas como 
sugestões pelo próprio corretor ortográfico.

 Caracteres internacionais são manipulados apropriadamente ao abrir links mailto: no 
GroupWise.

remotehost1.com ID USUÁRIO Senha

.remotehost2.com ID USUÁRIO Senha

.remotehost3.com ID USUÁRIO Senha Obrigatório

.remotehost4.com Obrigatório

remoteost4.com desabilitado
6 Readme do GroupWise 2014 R2



 As Imagens HTML externas e os Scripts HTML foram separados em Ferramentas > Opções > 
Ambiente > Ações Padrão. Dessa forma, é possível habilitar avisos para scripts e imagens 
separadamente.

 É possível agora duplicar itens de rascunho, permitindo usar um item de rascunho como 
gabarito.

 Abrir telas que foram gravadas em versões anteriores do GroupWise as converte na nova tela 
html.

 Os alertas do Notify agora se parecem com popups do Novell Messenger.

 É possível definir regras para usuários CC e CO. Não é necessário especificar usuários Para ao 
usar CC ou CO.

 Diretório padrão para anexos abertos: É possível mudar o diretório padrão quando os anexos 
abertos são armazenados. Para obter mais informações, consulte Mudando o local padrão dos 
anexos abertos no Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do 
GroupWise 2014 R2.

 O Windows memoriza o local “Aero Snap” do e-mail: Nas versões anteriores do 
GroupWise, percorrer pelos itens de e-mail abrindo um item e usando as setas Anterior e 
Avançar não preservava o local aero snap do item. O local agora é mantido à medida que você 
percorre pelos e-mails.

 Novas opções para arrastar e-mails e anexos para a área de trabalho: Ao arrastar um item 
ou anexo para a área de trabalho (ou qualquer outra pasta), e quando há um item ou anexo com 
o mesmo nome no local, você vê a caixa de diálogo copiar/mover padrão do Windows, que 
permite substituir o item ou anexo, manter o item ou anexo novo e antigo com um número 
anexado à nova versão ou cancelar a operação.

 Fotos no cliente: Nas versões anteriores do GroupWise, as fotos eram mostradas ao passar o 
cursor do mouse sobre o nome em De, Para, CC e outros campos similares na tela de leitura. 
As opções de foto agora foram adicionadas ao lado do nome do remetente na tela de leitura, e 
ao lado dos nomes que aparecem durante a complementação de nome quando você está 
compondo um item. Se habilitado pelo Admin, você também poderá mudar a imagem usada no 
Bloco de Endereços do GroupWise pelo cliente em Editar > Mudar Imagem do GroupWise. Se 
houver fotos diferentes para o mesmo usuário no Bloco de Endereços do GroupWise e em um 
Bloco de Endereços Pessoal, será mostrada a foto no Bloco de Endereços Pessoal.

 Resposta rápida: A Resposta Rápida permite compartilhar seus comentários sobre um item 
sem enviar um e-mail de resposta. No canto inferior direito ou na tela de leitura de um item, 
selecione a resposta na lista de respostas padrão ou escolha Responder com comentário. O 
remetente do item vê a resposta no cabeçalho e no resumo do item.

Para obter mais informações, consulte Usando a resposta rápida no Guia do Usuário do Cliente 
do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Memorizar estado do cliente em caso de falha: O cliente Windows agora pode gravar o 
estado do cliente a cada 5 minutos em caso de terminação inesperada ou falha. Dessa forma, 
quando o cliente é reaberto, ele volta para o estado em que estava na última vez que foi 
gravado antes da falha.

Para obter mais informações, consulte Memorizando o estado do cliente em caso de falha no 
Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2

 Melhorias nas propriedades dos itens enviados: A guia Propriedades de um item enviado 
agora mostra apenas as informações das Propriedades Avançadas. As Propriedades Rápidas 
agora estão disponíveis no cabeçalho do item em uma linha de resumo e em um menu 
suspenso. No menu, é possível usar o ícone à direita para alternar entre a tela Simplificado (por 
status do item) ou a tela Básico (por usuário). Você pode escolher entre abrir os itens enviados 
na guia Propriedades ou na tela do Corpo da Mensagem acessando Ferramentas > Opções > 
Ambiente > Ações Padrão e selecionando Abrir item ou Mostrar propriedades.
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 Teclas de Atalho: As seguintes teclas de atalho foram adicionadas ao cliente:

 Ctrl+H: Alterna a opção de realce HTML. Se você selecionar esse atalho no meio de uma 
palavra, alternará a palavra a ser realçada.

 Ctrl+K: Abre o menu para inserir um hiperlink ao compor um item.

 Ctrl+T: Alternância de Flag (Com Flag, Concluído, Sem Flag).

 Ctrl+Shift+W; Encaminhar item como anexo.

 Ctrl+Shift+V: Colar Especial sem Formatação. Esse atalho remove qualquer formatação e 
cola apenas o texto na área de transferência.

 Ctrl+Y: Refazer

 Ctrl+Alt+Y: Aceitar. Anteriormente, Ctrl+y, mas foi modificado para acomodar a ação 
Refazer.

 Ctrl+Z: Desfazer.

 Ctrl+5: Ativa e desativa a assinatura durante a composição.

 Alt+5: Abre o menu suspenso de assinatura.

Para ver a lista completa de teclas de atalho disponíveis no cliente, consulte Teclas de Atalho no 
Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Widget de regra de férias: Um ícone de widget de regra de férias foi adicionado ao canto 
inferior direito do cliente, o que permite configurar e ativar rapidamente sua regra de férias. Ele 
aparece como um ícone de mala de viagem. A cor do ícone muda conforme você ativa ou 
desativa a regra de férias.

Para obter mais informações, consulte Criando uma regra de férias ou uma resposta automática 
no Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

1.4.2 Melhorias nos compromissos e no calendário

 Ao clicar o botão direito do mouse no calendário mensal, agora são exibidas as mesmas opções 
dos calendários semanal e diário.

 É possível imprimir calendários inscritos.

 O mês atual agora aparece na parte superior dos pequenos controles de mês empilhados.

 Convidar versus Delegar e Apagar: Nas versões anteriores do GroupWise, Delegar permitia 
convidar mais pessoas para um compromisso, mantendo ainda o compromisso para você 
mesmo. Essa funcionalidade mudou. Agora há duas opções: Convidar e Delegar e apagar.

Para obter mais informações, consulte Convidando outras pessoas ou delegando e apagando 
itens de calendário no Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do 
GroupWise 2014 R2.

 Propor um novo horário para um compromisso: Esse recurso permite que o destinatário de 
um compromisso faça uma pesquisa por horário disponível dos participantes e proponha um 
novo horário. Em seguida, o novo horário é enviado de volta ao remetente original, que decide 
se o aceita.

Para obter mais informações, consulte Propor novo horário para um compromisso no Guia do 
Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Caixas de seleção de multiusuários do calendário proxy: É possível usar as caixas de 
seleção ao lado dos usuários nos calendários multiusuários no modo de proxy. Dessa forma, 
você pode selecionar os usuários que deseja exibir no calendário multiusuários do usuário 
proxy.
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 Melhorias na recorrência: Foram feitas as seguintes melhorias nos itens de recorrência:

 Se você editar um compromisso recorrente pessoal, ele não será mais removido do 
conjunto de recorrências.

 Se você marcar um item recorrente recolhido como concluído ou não concluído, será 
solicitado a marcar todas as instâncias como concluídas ou não concluídas.

 Se você remover um item recorrente recolhido da lista de verificação, será solicitado a 
remover todas as instâncias.

 Memorizar o modo de tela do calendário multiusuários: Ao mover entre o calendário 
multiusuários e os calendários comuns, as configurações da última tela dos calendários tanto 
multiusuários quanto comuns são “fixadas”, o que significa que elas são mantidas para você 
não ter que voltar para a tela que estava usando anteriormente.

1.4.3 Melhorias nos contatos

 O popup de contatos agora é animado no controle de complementação de nome.

 Foram adicionadas dicas de ferramentas de contatos às páginas de compartilhamento.

 A propriedade Gerando não entregáveis foi adicionada à guia Avançado de um contato pessoal. 
Isso permite que o usuário recoloque um contato no controle de complementação de nome, 
caso tenha sido removido automaticamente por ter gerado e-mails não entregáveis.

 Mudanças no bloco de endereços:  A funcionalidade está mudando do executável do Bloco 
de Endereços para os blocos de endereços relacionados na lista de pastas do cliente. As 
mudanças feitas são:

 Exibição de blocos de endereços compartilhados na lista de pastas do cliente

 Inclusão da guia Propriedades > Opções para o bloco Contatos Frequentes na lista de 
pastas

 Propriedades > guia Compartilhar para todos os blocos de endereços pessoais na lista de 
pastas

1.4.4 Melhorias de composição e e-mail

 É possível agora arrastar e soltar o texto no corpo da mensagem de texto puro.

 O menu de Fontes HTML mostra o nome da fonte usando a própria fonte.

 O widget De, CC e CO na tela de composição aparece para todos os campos que não foram 
fixados.

 Um controle mais granular está disponível no controle deslizante Opções ao escolher se é para 
exibir De, CC ou CO para os itens que você está compondo.

 A edição de item agora usa suas opções de envio originais referentes ao item. A duplicação de 
um item que você enviou também usa suas opções de envio originais. A duplicação de um item 
enviado por outro usuário utiliza suas opções de envio padrão.

 Nas mensagens HTML, as regras como responder, delegar e encaminhar nas versões 
anteriores do GroupWise apenas enviavam o texto puro fundido quando executadas. Agora, 
elas fazem a fusão na mensagem HTML original.

 É possível agora validar os URLs no corpo da mensagem dos itens. Ao passar o cursor do 
mouse sobre o URL, o link aparece no cabeçalho inferior da tela de composição.
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 Colar especial: Foram adicionadas três novas opções de colagem ao menu de contexto. As 
opções são dinâmicas e mudam de acordo com o que você copia na área de transferência. As 
três opções são as seguintes:

 Texto Formatado: Cola o que você copia na área de transferência exatamente como você 
copiou.

 Fundir Formatação: Mantém a estrutura HTML do que estiver na área de transferência, 
mas remove fontes e cabeçalhos e usa a fonte atualmente selecionada na tela de 
composição do GroupWise.

 Texto Não Formatado: Remove qualquer formatação do que estiver na área de 
transferência e cola apenas o texto. Essa opção também está disponível por meio do 
atalho de teclado Ctrl+Shift+v.

 Melhorias na assinatura: Foram feitas as seguintes melhorias nas assinaturas:

 Cor e imagem de fundo: É possível agora definir cor e imagem de fundo para sua 
assinatura.

 Desabilitando a assinatura: É possível desabilitar a assinatura em Ferramentas > 
Opções > Ambiente > Assinatura e anulando a seleção de Assinatura.

 Assinatura em linha usando o Microsoft Word: Se você selecionou o Microsoft Word 
como editor de texto puro ou HTML em Ferramentas > Opções > Ambiente > Editores/
Viewers, agora pode inserir sua assinatura.

 As assinaturas de texto puro agora preservam texto em negrito, sublinhado e itálico.

 Teclas de atalho: As teclas de atalho Ctrl+5 e Alt+5 foram adicionadas. Ambas são usadas 
na tela de composição. Ctrl+5 ativa e desativa a assinatura. Alt+5 abre o menu suspenso 
de assinatura.

 Edição de assinaturas de uso único: É possível modificar uma assinatura no corpo da 
mensagem na tela de composição para uma assinatura de uso único.

Para obter mais informações, consulte Adicionando assinatura ou vCard a um e-mail no 
Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 
R2.

 Notas: Nas versões anteriores do GroupWise, esse recurso era chamado Nota de Discussão ou 
Lembrete Pessoal no cliente Windows. A mudança do nome facilita a sincronização pelo 
GroupWise Mobility Service 2.1 e ActiveSync 14.x com os aplicativos de notas em dispositivos 
móveis, como o Notes nos dispositivos iOS. Quando a sincronização de notas é habilitada no 
dispositivo móvel, uma nova pasta denominada Notas do Celular é criada no GroupWise. As 
Notas Adesivas criadas ou movidas para a pasta Notas do Celular são sincronizadas com os 
dispositivos móveis. Se você usa uma versão do cliente do GroupWise anterior ao GroupWise 
2014 R2, em vez disso, a pasta Notas do Celular é denominada Lembretes. Seja qual for o 
caso, a pasta é criada logo abaixo da pasta Lista de tarefas na interface do cliente.

Para obter mais informações, consulte Publicando uma nota adesiva no Guia do Usuário do 
Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Votação: A votação permite que o usuário envie um tópico com uma lista de respostas para 
outros usuários, que podem selecionar uma resposta.

Para obter mais informações, consulte Votação no Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 
2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

1.4.5 Melhorias na tela de pasta

 Agora é possível copiar referências de pastas compartilhadas.
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 Coluna Ações: A coluna Ações é adicionada à tela de pasta clicando nos cabeçalhos de 
coluna, selecionando Mais e adicionando a coluna Ações. Esse procedimento também pode ser 
feito na página de propriedades de uma pasta. Essa coluna adiciona ícones de passagem do 
mouse ao lado dos itens referentes às tarefas usadas com mais frequência, incluindo: 
Responder, Mover para e Apagar. Ao selecionar Mover para, são apresentados os destinos 
possíveis na seguinte ordem:

 Recomendações

 Usados com Frequência

 Usado Recentemente: Se nada aparecer de qualquer um dos destinos acima, estes 
destinos serão exibidos.

 Mais: Exibe a lista completa de pastas.

 Melhorias na categoria: Os itens agora podem exibir várias cores das categorias atribuídas a 
eles, adicionando a coluna Categorias à tela de pasta ou exibindo a pasta na tela de resumo. 

Para obter mais informações, consulte Compreendendo categorias no Guia do Usuário do 
Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Pastas e itens protegidos: É possível proteger os itens nas pastas para que não sejam 
removidos quando houver limpeza automática ou arquivamento automático. A opção deve ser 
habilitada primeiro no console de Admin para que você possa proteger os itens.

Para obter informações sobre o console de Admin, consulte Allow User to Protect Items from 
Auto Cleanup (Permitir que o usuário proteja itens da limpeza automática) no GroupWise 2014 
R2 Administration Guide (Guia de Administração do GroupWise 2014 R2).

Para obter informações do cliente, consulte Protegendo pastas e itens no Guia do Usuário do 
Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Flag de tarefas rápidas/continuação: No cliente do GroupWise, uma opção de flag de tarefa 
rápida/continuação foi adicionada à esquerda do ícone do item. Esse recurso permite clicar no 
ícone de bandeira e sinalizar um item para indicar que você deseja dar continuidade a ele. Essa 
opção não está disponível para threads de discussão, listas de compromissos propostos ou 
calendário resumido. Quando o item é sinalizado, ele também aparece na pasta Lista de tarefas.

Para obter informações, consulte Compreendendo os flags de tarefas rápidas/continuação no 
Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 2014 R2.

 Melhorias no QuickFinder: A caixa do QuickFinder, que aparece na parte superior direita de 
todas as telas de pasta, agora pesquisa o corpo da mensagem e todos os anexos dos itens, em 
vez de apenas os campos de cabeçalho. Isso amplia seu acesso a qualquer item que contenha 
a string de pesquisa. Se for digitado um nome de usuário na caixa do QuickFinder, ele será 
pesquisado no Bloco de Endereços, e o QuickFinder também procurará os itens enviados ao 
endereço de e-mail associado ao nome.

 Desfazer e Refazer: A capacidade de desfazer ou refazer várias ações foi adicionada ao 
cliente. Desfazer nega qualquer mudança feita, e Refazer fará a mudança novamente se você já 
tiver desfeito uma ação. As opções estão disponíveis no menu Ações ou usando os atalhos de 
teclado Ctrl+z para Desfazer e Ctrl+y para Refazer. É possível desfazer ou refazer as seguintes 
ações:

 Mover para

 Apagar

 Mover Pasta

 Definir Categoria

 Mostrar/Ocultar a Lista de Pastas

 Mostrar/Ocultar o QuickViewer

 Mostrar/Ocultar o Menu Principal
Readme do GroupWise 2014 R2 11



1.4.6 Melhorias na segurança

 Limpeza de registros de acesso e proxy: Os registros de proxy e acesso são verificados em 
relação aos usuários existentes do GroupWise durante o tempo ocioso de inicialização. Se for 
necessário remover os registros, você será notificado da exclusão deles. Se você usar o modo 
de cache, e não for possível estabelecer uma conexão online, os registros não serão 
verificados.

 Melhorias para AES/SHA: A opção para selecionar o Microsoft Enhanced RSA and ASE 
Provider agora está disponível em Ferramentas > Opções > Enviar > Segurança > Selecionar 
provedor de segurança. Em seguida, se você selecionar Opções Avançadas, poderá selecionar 
uma das várias versões do AES para criptografia, o novo SHA-256 e algoritmos melhores para 
assinatura. Antes, o AES não estava disponível no GroupWise, e a assinatura era codificada 
com SHA-1. Esse novo conjunto de algoritmos é mais seguro e, em alguns idiomas, obrigatório 
para uso oficial.

 Direitos do calendário multiusuários mais consistentes com os direitos originalmente 
concedidos: Isso resolve o problema do usuário que utiliza calendários multiusuários para ver 
os calendários para os quais não receberam direitos específicos. Por exemplo, o Usuário A tem 
direitos para ver o calendário do Usuário B, mas o Usuário C não. Se o Usuário C tiver direitos 
para ver os calendários do Usuário A, o Usuário C não deveria conseguir ver os calendários do 
Usuário B por meio do calendário multiusuários do Usuário A. A correção impõe essa 
configuração removendo a permissão de visualização não intencional de calendários por um 
usuário que "pega carona" nos calendários multiusuários de outra pessoa. Os direitos são 
definidos em Ferramentas > Opções > Segurança > Acesso ao Proxy. A caixa de diálogo 
Acesso ao Proxy também foi limpa para remover os nomes de usuários para os quais não foi 
mais concedido acesso ao proxy.

 Melhorias nas opções de proxy: Ao conceder acesso de proxy à sua caixa de correio, você 
agora pode restringir especificamente o acesso às opções em Ferramentas > Opções > 
Segurança > Acesso ao Proxy. Antes, essas opções eram incluídas quando você concedia 
acesso às Opções em geral. As opções são:

 Opções

 Opções de Segurança: Esse recurso só estará disponível se você selecionar Opções.

 Regras

 Pastas

Para obter mais informações, consulte Concedendo direitos de proxy como proprietário da caixa 
de correio no Guia do Usuário do Cliente do GroupWise 2014 R2Ajuda do Cliente do GroupWise 
2014 R2.

1.5 Melhorias do WebAccess

 Aperfeiçoamentos gerais: 

 A pasta Notas do Celular agora pode ser renomeada.

 A interface do usuário de Regras do WebAccess foi atualizada.

 Os compromissos agora usam a hora seguinte como o horário de início, em vez do horário 
fixo de meio-dia.

 O WebAccess agora prefere usar as conexões SSL com o DVA quando o SSL não está 
especificado na configuração.

 As Mensagens Pessoais foram renomeadas para Notas Adesivas.

 Melhorias na atualização automática: A atualização automática foi aprimorada para suportar 
várias sessões do WebAccess. Também foram feitas melhorias de desempenho e 
confiabilidade.
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 Controlando os itens exibidos no CalPub: É possível controlar se compromissos, notas e 
tarefas serão exibidos para os usuários no CalPub. Por padrão, todos eles são exibidos.

Para obter mais informações, consulte Controlling Items Displayed (Controlando itens exibidos) 
no GroupWise 2014 R2 Administration Guide (Guia de Administração do GroupWise 2014 R2).

 Interface de localização aprimorada: A localização básica do WebAccess tem uma interface 
aprimorada para limitar os resultados para Esta Pasta, Em Todas as Pastas ou Em Todas as 
Pastas (outros compartilharam comigo).

Para obter mais informações, consulte Pesquisando uma palavra ou frase usando a Localização 
Básica no Guia do Usuário do GroupWise WebAccess 2014 R2Ajuda do GroupWise 
WebAccess 2014 R2.

 Fotos no WebAccess: As fotos dos usuários agora são exibidas em várias áreas no 
WebAccess:

 Tela de Leitura de Itens.

 Dica de ferramenta de Complementação de Nome

 Detalhes para contato

 Bloco de endereços do sistema

 URLs simplificados: Os URLs do WebAccess foram atualizados para facilitar o acesso:

 WebAccess (total): /gw/webacc

 WebAccess Móvel: /gw/webacc/mobile

 WebAccess simples: /gw/webacc/simple

 WebAccess Admin: /gw/webacc/admin

1.6 Melhorias de desempenho

 Melhorias gerais de desempenho, segurança e estabilidade do WebAccess.

 Tempo de encerramento reduzido para o MTA, POA e GWIA para melhor migração do cluster. 
Por exemplo, o tempo de encerramento do MTA foi agilizado de uma média de 40 segundos 
para 9 segundos.

 Enorme melhoria ao fazer download de anexos grandes de um POA no Linux. Por exemplo, o 
download de um anexo de 25 MB foi reduzido de 40 segundos para 3 segundos.

 O CalPub agora pode utilizar qualquer POA configurado no arquivo de inicialização. Se o 
primeiro POA não estiver em execução, o CalPub usará o próximo POA ativo para bootstrap.

 Importação do iCal aprimorada de iOS.

 O recurso de arrastar e soltar arquivos de link do GW foi aprimorado.

2 Requisitos do sistema GroupWise
Os requisitos do sistema estão listados em GroupWise System Requirements (Requisitos do sistema 
GroupWise) no GroupWise 2014 R2 Installation Guide (Guia de Instalação do GroupWise 2014 R2).

3 Instalação
Você encontra instruções de instalação do GroupWise 2014 R2 no GroupWise 2014 R2 Installation 
Guide (Guia de Instalação do GroupWise 2014 R2).
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4 Problemas resolvidos no GroupWise 2014 R2
Alguns dos problemas identificados na versão inicial do GroupWise 2014 foram resolvidos com esta 
versão. Para obter uma lista desses problemas que foram solucionados, consulte o TID xxxxxxx no 
Novell Support Knowledgebase.

5 Problemas ainda existentes no GroupWise 2014 R2
Alguns dos problemas descobertos nas versões anteriores do GroupWise 2014 ainda não foram 
resolvidos. Consulte os seguintes documentos de Readme para obter mais informações:

 Readme do GroupWise 2014

 Readme do GroupWise 2014 SP1

 Readme do GroupWise 2014 SP2

6 Problemas conhecidos no GroupWise 2014 R2

6.1 Problemas de estabilidade com o Microsoft Edge

Há problemas de estabilidade durante o uso do Microsoft Edge para o GroupWise, seja nos consoles 
de admin ou no WebAccess. Esses problemas estão sendo investigados. Por enquanto, 
recomendamos usar o Internet Explorer em vez do Edge para acessar o GroupWise.

6.2 O download dos anexos é feito automaticamente no WebAccess 
com o Microsoft Edge

Por causa do recurso de download automático do Edge, quando você faz download de um anexo no 
WebAccess, não aparece nenhum prompt para Gravar, Abrir ou Cancelar o download do anexo.

6.3 O upgrade do WebAccess não limpa o serviço Tomcat6 no 
Windows Server

O GroupWise 2014 R2 não usa mais o tomcat6. Ele agora usa o tomcat8. Não removemos o tomcat6 
durante o upgrade, caso você tenha qualquer programa que ainda o utilize. Se você não tiver 
programas que usem o tomcat6 no servidor, poderá desinstalá-lo do servidor.

6.4 Impossível selecionar usuário da lista de complementação de 
nome ao utilizar o tema clássico do Windows

A complementação de nome não permite selecionar usuários ao usar o Tema Clássico do Windows 
no computador. Use um tema diferente para utilizar a complementação de nome.

6.5 Mensagem de erro de RPM durante a instalação do WebAccess no 
Linux

Ao executar a instalação do WebAccess no SLES, talvez você receba uma mensagem de erro Not 
supported by its vendor (Não suportado por este fornecedor) para os RPMs. Isso se deve ao fato 
de os RPMs do GroupWise não fazerem parte do repositório do SLES. A mensagem de erro deve 
ser ignorada.
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6.6 Um usuário proxy em execução em uma PO anterior ao GroupWise 
2014 R2 pode ver as opções de segurança no GroupWise 2014 R2, 
mesmo que ele não tenha direitos

Se um usuário no GroupWise 2014 R2 conceder direitos de Opções, mas não direitos de Segurança 
a um usuário executado em uma Agência Postal que seja de uma versão anterior do GroupWise, o 
usuário proxy poderá ver os direitos de Segurança. Isso acontece porque os direitos de proxy foram 
mudados no GroupWise 2014 R2. Faça upgrade de todas as Agências Postais para o GroupWise 
2014 R2 para evitar esse problema.

7 Documentação
As seguintes fontes apresentam informações sobre o GroupWise 2014 R2:

 Instalação: GroupWise 2014 R2 Installation Guide (Guia de Instalação do GroupWise 2014 R2).

 Documentação online do produto: Site documentação do GroupWise 2014 R2.

8 Informações legais
A Novell, Inc. não faz representações ou garantias com relação ao conteúdo ou uso desta 
documentação e, particularmente, não se responsabiliza por quaisquer garantias expressas ou 
implícitas de comerciabilidade ou adequação a qualquer finalidade específica. Além disso, a Novell, 
Inc. reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer mudanças em seu conteúdo, a qualquer 
momento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade de tais revisões ou mudanças.

Ainda, a Novell, Inc. não faz declarações nem garantias com relação a qualquer software e, 
particularmente, não se responsabiliza por quaisquer garantias expressas ou implícitas de 
adequação comercial ou adequação a qualquer finalidade específica. Por fim, a Novell, Inc. reserva-
se o direito de fazer mudanças em qualquer uma ou todas as partes do software da Novell, a 
qualquer momento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade de tais mudanças.

Qualquer produto ou informação técnica fornecida sob este Contrato pode estar sujeita aos controles 
de exportação dos Estados Unidos e leis de comércio de outros países. Você concorda em obedecer 
a todos os regulamentos de controle de exportação e em adquirir quaisquer licenças ou 
classificações necessárias para exportar, reexportar ou importar produtos. Você concorda em não 
exportar nem reexportar para entidades que constam nas listas de exclusão de exportação atual dos 
EUA ou para qualquer país embargado ou terrorista conforme especificado nas leis de exportação 
dos EUA. Você concorda em não usar produtos para fins proibidos relacionados a armas nucleares, 
biológicas e químicas ou mísseis. Consulte a página da Web Novell International Trade Services 
(http://www.novell.com/info/exports/) para obter mais informações sobre a exportação de software da 
Novell. A Novell não se responsabiliza pela falha em obter as aprovações necessárias para 
exportação.

Copyright © 2015 Novell, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá 
ser reproduzida, fotocopiada, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida sem o 
consentimento expresso por escrito do editor.

Para as marcas registradas da Novel, consulte a lista de marcas registradas e marcas de serviço da 
Novell (http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Todas as marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.
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