
 Asennus - Toimialue: default(mysqli)
Polkumääritykset, Virtual filesystem
Where should eGroupware store file content: Custom set via filemanager/cli.php mount
Älä muuta jos olet jo varastoinut tiedostoja, muuten menetät ne!!! There's currently no migration avaliable.
Anna käyttäjien ja ryhmien tiedostojen
absoluuttinen polku.
Esimerkkejä: /files, E:\FILES

/var/lib/egroupware/default/files

Hakemiston on oltava www-palvelimen asiakirjajuuren ulkopuolella!!!
If you can only access the docroot choose Database for where to store the file content AND use same path as for temporary files.
Usernames (comma-separated) which can get
VFS root access (beside setup user) admin,timppa

Enter the full path to the backup directory.
if empty: files directory/db_backup: /var/lib/egroupware/default/backup

Hakemiston on oltava www-palvelimen asiakirjajuuren ulkopuolella!!!
Anna väliaikaisten tiedostojen absoluuttinen
polku.
Esimerkkejä: /tmp, C:\TEMP:

/tmp

Anna EGroupwaren URL.
Esimerkki: http://www.yritys.com/egroupware
tai /egroupware
(ei kauttaviivaa loppuun):

/egroupware

Enforce SSL (allows to specify just a path
above): None

 
Koneiden nimet
Enter the hostname of the machine on which
this server is running: localhost

Määrittele HTTP-välityspalvelin:

Määrittele HTTP-välityspalvelimen portti:
Määrittele HTTP-välityspalvelimen
käyttäjätunnus:
Määrittele HTTP-välityspalvelimen salasana:
 
Käyttäjätunnistus / käyttäjättili
Valitse käytettävä tunnistustapa: SQL
Sovelluksen tunnistustyyppi: CalDAV/CardDAV
Sync Standard, as defined above

Sovelluksen tunnistustyyppi: eSync
(ActiveSync) Standard, as defined above

Authentication type for HTTP Host:
Standard, as defined above

HTTP auth types (comma-separated) to use
without login-page, eg. "NTLM":
Valitse, mihin tallennat käyttäjätunnusten
tiedot: SQL

SQL-salasanojen salaustapa (oletus - md5): blowfish_crypt (securest)
Salli salasana-migraatio: Ei

Sallitut migraatiotyypit, pilkulla erotettuina:
Kirjaudu automaattisesti anonyyminä
käyttäjänä: Kyllä

Käyttäjätunnisteen minimiarvo (esim. 500 tai
100, jne.):
Käyttäjätunnisteen maksimiarvo (esim. 65535
tai 1000000):
Käyttäjätunnuksen etuliite:

Käyttäjätunnukset ovat merkkikokoherkkiä: Ei
Luo tunnistettujen käyttäjien tietueet
automaattisesti: Ei

Automaattisesti luotujen tilien vanhenemisaika: viikko
Lisää automaattisesti luodut käyttäjätunnukset
tähän ryhmään (käytetään ryhmää 'default', jos
et määrittele):

NoGroup

Jos käyttäjällä tai käyttäjän ryhmillä ei ole ACL-
tietueita, käyttäjä on tämän ryhmän jäsen:: Myönnä ACL-oikeuksia

 
Jos käytetään LDAP-tunnistusta:
LDAP-palvelin IP or URL:
(ldap|ldaps|tls)://IP[:port]/
(use space to separate multiple):
LDAP-tilien konteksti:
LDAP hakusuodin tunnuksille, oletus: "
(uid=%user)", %domain=EGw-toimialue:
LDAP-ryhmien konteksti:
LDAP-rootdn Etsitään tunnuksia ja vaihdetaan
salasanoja..:
LDAP-pääkäyttäjän salasana:

LDAP-salauksen tyyppi: blowfish_crypt (securest)
Haluatko hallita kotihakemistoja ja shell-
attribuutteja?: Ei

LDAP-kotihakemistojen oletusetuliite (esim.
/home, jolloin kotihakemistoksi tulee
/home/käyttäjätunnus):
LDAP-oletusshell (esim. /bin/bash):

S: Ei
Migration between eGroupWare account repositories:
 
Jos käytetään ADS (Active Directory) -tunnistusta:
Host/IP Domain controler (use space to separate
multiple):
Toimialueen nimi:

Asennuksen päävalikko

Takaisin kirjautumissivulle

Tarkista asennus

Asennuksen päävalikko

Clear cache and register hooks

Kirjaudu ulos

 

Help and support

Documentation

Commercial support

Community forum

http://192.168.2.3/egroupware/setup/account_migration.php
http://192.168.2.3/egroupware/index.php
http://192.168.2.3/egroupware/setup/check_install.php
http://192.168.2.3/egroupware/setup/index.php
http://192.168.2.3/egroupware/setup/applications.php?hooks=1
http://192.168.2.3/egroupware/setup/index.php?FormLogout=config
https://github.com/EGroupware/egroupware/wiki
https://www.egroupware.org/egroupware-support/
https://help.egroupware.org/
http://www.egroupware.org/


Admin user:
(optional, if only authentication AND anonymous
search is enabled)
Requires "Reset Password" privilege, to change
passwords!
Password:
Use TLS or SSL encryption (required to change
passwords):
Needs extra configuration on DC and webserver!
(Easiest way under win2008r2 is to add role
"Active Directory Certificate Services" and
reboot.)

Ei

Context to create users:
eg. "CN=Users,DC=domain,DC=com" for ADS
domain "domain.com"
(leave empty to use default)
Additional user filter (optional):

Additional group filter (optional):
Attributes for new users use %u for username, leave empty to no set
profilePath

homeDirectory

homeDrive

scriptPath
 
If using Mail authentication:
POP/IMAP postipalvelimen nimi tai IP
osoite[:port]: localhost

Mail server protocol: IMAPS
Sähköpostipalvelimen kirjautumistyyppi: username (standard)

Mail domain (for Virtual MAIL ManaGeR):
 
If using SAML 2.0 / Shibboleth / SimpleSAMLphp:
Label to display as option on login page:
or leave empty and select SAML as
authentication type above for single sign on

University Login

Identity Provider:
You can specify multiple IdP on separate lines.

Metadata: refresh daily https://www.aai.dfn.de/fileadmin/metadata/dfn-aai-metadata.xml
Certificate Metadata is signed with: (Will be
downloaded once, unless changed.) https://www.aai.dfn.de/fileadmin/metadata/dfn-aai.pem

Result data to use as username: eduPersonPrincipalName  urn:oid:x.x.x.x
Allow SAML logins to join existing accounts:
(Requires SAML optional on login page and user
to specify username and password)

Ei

Match SAML usernames to existing ones (use
strings or regular expression):

replace: '@uni-kl.de' tai '/@(uni-kl\.de)$/'
with: '@rhrk.uni-kl.de' tai '@rhrk.$1'

Some information for the own Service Provider
metadata: Metadata URL

Name for Service Provider: EGroupware
Technical contact: Name  Email
The used SimpleSAMLphp allows a lot more configuration / different authentication types via its config files in
/var/lib/egroupware/default/files/saml
More information: https://github.com/EGroupware/egroupware/blob/master/api/src/Auth/Saml.php
 
Jos käytetään CAS (Central Authentication Service):
CAS palvelimen isäntänimi:
Esimerkiksi: sso-cas.univ-rennes1.fr
CAS palvelimen portti:
Esimerkiksi: 443
CAS palvelimen URI:

Tunnistusmuoto PHP Client
SSL validation: Ei

Sertifikaatti (PEN tai CA):
 
If using Multiple authentication providers:
Comma-separated provider names or JSON:
Auth/Multiple.php
 

 
Kirjaudu EGroupwareen, ja määrittele asetukset ylläpitosovelluksessa.

Tallenna  Peruuta
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https://idp.uni-kl.de/idp/shibboleth

http://192.168.2.3/egroupware/saml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp
https://github.com/EGroupware/egroupware/blob/master/api/src/Auth/Saml.php#L19
https://github.com/EGroupware/egroupware/blob/master/api/src/Auth/Multiple.php
http://www.egroupware.org/

