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1 O que há de novo
 Coleta de dados do produto: A coleta anônima de uso e informações do produto foi 

adicionada ao Messenger 3.0.2. Habilitada por padrão, ela envia as informações coletadas para 
a Novell para ajudar na melhoria do produto. É possível desabilitar essa opção durante a 
instalação/upgrade ou usando um switch de inicialização. Para obter mais informações, 
consulte /productinfo no Novell Messenger 3.0 Administration Guide (Guia de Administração do 
Novell Messenger 3.0).

 Novos switches de inicialização SSL: Outros switches de inicialização foram adicionados 
para SSL tanto ao agente de Mensagens quanto ao agente de Armazenamento:

 /dhparm: Permite especificar um arquivo de parâmetros Diffie-Hellman para SSL/TLS.

 /ssloption: Permite desabilitar protocolos SSL específicos.

 Suporte à nova plataforma: As plataformas a seguir agora são suportadas:

Servidor:
 OES 2015

Cliente:
 Windows 10

 Mac 10.10 (Yosemite)

 Mac 10.11 (El Capitan)

Celular:
 iOS 7 não é mais suportado. Você deve ter iOS 8 ou superior.
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2 Requisitos do sistema
Os requisitos do sistema Novell Messenger estão relacionados em Novell Messenger Hardware and 
Software Requirements (Requisitos de hardware e software do Novell Messenger) no Novell 
Messenger 3.0 Installation Guide (Guia de Instalação do Novell Messenger 3.0).

3 Instalação
As etapas de instalação do Novell Messenger estão descritas no Novell Messenger 3.0 Installation 
Guide (Guia de Instalação do Novell Messenger 3.0).

4 Problemas resolvidos no Messenger 3.0.2
Alguns dos problemas identificados na versão inicial do GroupWise 201x foram resolvidos com esta 
versão. Para obter uma lista dos problemas solucionados, consulte o TID xxxxxxx no Novell Support 
Knowledgebase.

5 Problemas ainda existentes no Messenger 3.0.2
Alguns dos problemas descobertos nas versões anteriores do GroupWise 201x ainda não foram 
resolvidos. Consulte os seguintes documentos de Readme para obter mais informações:

 Readme do Novell Messenger 3.0

 Readme do Novell Messenger 3 SP1

6 Documentação
As seguintes fontes apresentam informações sobre o Novell Messenger 3:

 Documentação online do produto: Documentação do Novell Messenger 3.

7 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 
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https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/messenger30_readme/data/messenger30_readme.html
https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/messenger30_readme_sp1/data/messenger30_readme_sp1.html
https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/
https://www.novell.com/company/legal/exports/


(https://www.novell.com/company/legal/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 (https://www.novell.com/company/legal/trademarks/).

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