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Úvod
● Podkladem této prezentace jsou přednášky uveřejněné na konferencích 

ConnectED 2014-2016, prezentace Daniela Nasheda, technických týmů IBM 
a také jsem čerpal přímo z technické dokumentace k systému IBM Notes

● Vybral a upravil jsem pro vás některé tipy a triky z těchto přednášek a dokumentů 
a doplnil je dalšími poznatky z naší technické dílny



Tip #1 iNotes, IE a přílohy

● Tip pro uživatele iNotes na Internet Exploreru

● Nelze uložit přílohy z pošty

● Na vině je zapnutý Protected Mode v Internet Exploreru, který ovlivňuje chování 
ActiveX upload control (prvek nutný pro funkcionalitu ukládání příloh v iNotes)

● Řešením je přidat adresu našeho mail serveru do „Trusted sites“ v IE
nebo vypnout Protected Mode (na vlastní nebezpečí, nedoporučuji)

● http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21655831

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21655831


Tip #2 Vytváření SHA2 self-signed SSL certifikátů

● Je potřeba použít nástroje OpenSSL a kyrtool

● Databáze certsrv.nsf se již nepoužívá

● https://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Self-signed_SHA-2_with_OpenSSL_and_kyrtool?open

https://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Self-signed_SHA-2_with_OpenSSL_and_kyrtool?open


Tip #3 Domino 9.0.1FP5/FP4IF2 a šifrování v TLS

● Podpora TLS verze 1.0 a 1.2

● Již se nepoužívá SSL konfigurace protokolů a nastavení šifrovacích algoritmů 
na Server dokumentu nebo Internet Sites dokumentu

● Není potřeba explicitně vyjmenovávat standardně podporované šifrovací algoritmy 
pomocí SSLCipherSpec, automaticky se použije doporučené nastavení od IBM

● Pokud ale zadáváme šifrovací algoritmy explicitně přes proměnnou SSLCipherSpec,
nově se používají 4-místné hexa kódy (např. RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (000A) )

● Pokud používáme starší nastavení SSLCipherSpec s 2-místnými hexa kódy, 
toto nastavení bude i nadále fungovat

● https://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/TLS_Cipher_Configuration

https://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/TLS_Cipher_Configuration


Tip #4 Výběr šifrovacího algoritmu v TLS

● Od verze Domino 9.0.1FP3IF2 je výběr nejlepšího použitelného algoritmu
na straně Domino serveru

● Pokud potřebujete nastavit starý způsob výběru (o použitém šifrovacím algoritmu 
rozhoduje klient), vložte do NOTES.INI na serveru proměnnou

– SSL_USE_CLIENT_CIPHER_ORDER=1



Tip #5 Bezpečnost šifrované komunikace

● Test certifikátů na serveru
– https://www.ssllabs.com/ssltest/

● Test klientů (webových prohlížečů)
– https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html

● Možnost nezveřejnit výsledek testu vašeho web serveru na stránkách ssllabs.com

https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html


Tip #6 STARTTLS - šifrování SMTP komunikace

● STARTTLS  - rozšíření SMTP protokolu o možnost šifrování SMTP komunikace 
     

● Používá se standardní port 25/tcp

● Alternativní způsob komunikace - pokud ho neumí protistrana, použije se 
standardní nešifrovaná SMTP komunikace

● Příklad komunikace:
- Klient pošle na začátku komunikace EHLO, server mu zpět pošle jako jeden z parametrů 250-STARTTLS
- Klient pošle STARTTLS
- Proběhne komunikace při které se server a klient domluví na verzi TLS a použitém šifrovacím algoritmu
- Server pošle 220 Ready to start TLS
- Klient pošle další EHLO a pokračuje v nyní již šifrované komunikaci  



Tip #7 STARTTLS na Domino serveru

● Používají se stejné protokoly, šifrovací algoritmy, keyringy jako pro Domino HTTPS

● Domino nekontroluje, zda je certifikát protistrany „validní“

● POZOR Protistrana může kontrolovat, zda je náš certifikát „validní“

● POZOR Pokud je nakonfigurován odchozí směr na „Negotiated SSL“ a tato 
komunikace selže, neprovede se standardně automatické přepnutí na nešifrované 
SMTP – do NOTES.INI na serveru proto vložte proměnnou
–  RouterFallbackNonTLS=1

● Server a klient rozhodují po vzájemné komunikaci, zda použijí STARTTTL 
(nelze to vynutit)



Tip #7 STARTTLS na Domino  - příchozí směr



Tip #7 STARTTLS na Domino  - odchozí směr



Tip #8 iNotes Redirect Database

● Databáze pro automatické přesměrování uživatelů do jejich iNotes schránky

– Uživatel v prohlížeči zadá obecnou adresu serveru a následně jméno a heslo

– Automaticky se přesměruje do své iNotes schránky



Tip #8 iNotes Redirect Database

● Vytvořte databázi ze šablony „IBM iNotes Redirect“ (iwaredir.ntf)
● Otevřete vytvořenou databázi a nakonfigurujte ji přes tlačítko „Instalace“
● Nastavte databázi jako „Home URL“
● Zkontrolujte zda je v ACL nastaveno

– Anonymous (pro neautentizované)

● „No Access“

● „Read Public Documents“

– Default (pro autentizované uživatele)

● „Reader“



Tip #9 Domino Web Server Configuration DB

● Nastavuje http stránku pro login uživatelů na Domino server



Tip #9 Domino Web Server Configuration DB

● Vytvořte na Domino serveru databázi domcfg.nsf ze šablony domcfg.ntf
● V databázi vytvořte dokument „- All Web Sites/Entire Server -“
● Do polí „Target database“ a „Target Form“ zadejte hodnoty podle toho, 

jakou přihlašovací obrazovku chcete používat (viz. předchozí snímek)    



Tip #10 Internet Password Lockout

● Ochrana proti brute-force útokům na přístup přes internetové heslo

● Po nastaveném počtu neúspěšných autentizací zamyká přístup pro neúspěšně 
se autentizující uživatele

● Nastavuje se v Configuration Settings dokumentu → záložka Security

● inetlockout.nsf - databáze zamknutých uživatelů, je možno je zde odemknout 



Tip #11 Administrative Tools Version 1.3

● Sada nástrojů pro administraci z dílny IBM

● Pro Notes/Domino 8.x a výše

● Šablona .ntf, rozbaluje se v klientovi LN
a v druhém kroku se z ní vytváří db na serveru

● Volně ke stažení
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21459332



Tip #12 Opětovný setup klienta Notes
● Používá se v případě, kdy řešíme problém klienta Notes - nejčastěji poškozenou lokální 

systémovou databázi (names.nsf, bookmark.nsf, desktop8.ndk)

● Zálohujeme names.nsf, bookmark.nsf, desktop8.ndk, cache.ndk a notes.ini

● Vymažeme vše z notes.ini kromě těchto řádků:
[Notes] 

KitType=1 

Directory=C:\program files\notes\data  ← cesta k vašemu datovému adresáři klienta Notes

● Spuštěním klienta Notes se spustí nový setup klienta a vytvoří se nové systémové 
databáze (names.nsf, bookmark.nsf, desktop8.ndk) a nový notes.ini

● Postupně vracíme zálohované databáze až k opětovnému projevu předchozího 
problému - tím detekujeme, která databáze je poškozena

● http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21245069



Tip #13 Klient Notes pro Mac OS X 10.11 El Capitan
● Je potřeba instalovat 64-bit verzi klienta IBM Notes 9.0.1

● Starší 32-bit verze klientů Notes nejsou na OS X 10.11 (El Capitan) podporovány

● 64-bit verzi IBM Notes 9.0.1 můžeme instalovat i na OS X 10.10 (Yosemite)

● Upgrade z 32-bit na 64-bit IBM Notes je potřeba provést pomocí odinstalace 
staré verze klienta Notes a instalací nové

● Instalační soubor 64 bit IBM Notes 9.0.1 obsahuje stejné opravy jako 32-bit IBM 
Notes 9.0.1FP4

● Nezapomeňte ale zkontrolovat dostupnost posledního Interim Fixu a nainstalovat ho!

● http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21962311



Tip #14 Mobilní klient IBM Verse pro iOS

● Mobilní klient IBM Verse pro iOS - ke stažení na AppStore 

● Podmínky pro běh klienta
– Vyžaduje verzi serveru IBM Notes Traveler 9.0.1.4 a vyšší

– Pro iOS 8.1 a vyšší

– Vyžaduje neexpirované, důvěryhodné SSL certifikáty 
(nefunguje s self-signed certifikáty)

– Doporučuje se aktualizovat serverovou adresní knihu
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21699618

● Bližší popis naleznete na stránkách Petra Kunce (IBM ČR)
http://petrkunc.net/lotus-notes/ibm-verse-for-iphone/



Tip #15 Startovací skript pro Domino na CentOS
● Nová verze (3.1.0) startovacího skriptu od Daniela Nasheda

● Přináší nové funkcionality
● „rc_all“, který umožňuje pracovat s více Domino partition najednou

● Možnost zobrazení nebo editace notes.ini„lastlog“ - zobrazuje poslední řádky logu 
(standardně 100 řádků, je to ale volitelné)

● „service“ - enable/disable/check služby rc-service

● „stacks“ - dump call-stacků (bez dalších funkcionalit NSD)

● jak dlouho mají být uchovávány logy, mazání logu

● Kompaktace systémových databází, kompaktace log.nsf

● Přejmenování log.nsf a přesun do backup adresáře po zvoleném počtu dnů

● Mazání temporary souborů

● Bližší popis skriptu naleznete na blogu autora
http://blog.nashcom.de/nashcomblog.nsf/dx/domino-start-script-new-version-3.1.0.htm

● Skript stahujte zde
http://www.nashcom.de/nshweb/pages/startscript.htm



Děkuji za pozornost
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