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Co je IBM Domino Mobile Apps?

• IBM Domino Mobile Apps je mobilní klient pro Apple iPad, 

který umožňuje pracovat s aplikacemi prostředí Notes.

• Aplikace IBM Domino Mobile Apps zahrnuje i replikaci DB 

pro offline použití.

• Je k dispozici na Apple App Store

• Bezplatná pro zákazníky, kteří mají platnou podporu 

licencí.



Omezení IBM Domino Mobile Apps?

• Poštovní aplikace Notes není podporována (zatím).

• IPad nepodporuje Javu (JavaAgents a xPages)

• Sdílení příloh s jinými app není podporováno.

• Import obrázků do polí formátovaného textu prostředí 

Notes není podporován.

• Notes Workspace není podporován.

• Roaming není podporován



Systémové požadavky

• iPad iOS 11.4+ nebo 12.1+.

• Server IBM Domino 9.0.1 nebo 10.x nebo novější, ke 

kterým lze přistupovat prostřednictvím virtuální privátní 

sítě (VPN) nebo přes internet.

• On-Prem: Pokud je váš ID soubor v ID Vaultu, je 

automaticky stažen během instalace. Pokud váš soubor 

ID není v ID Vaultu, budete jej muset zkopírovat do iPadu 

• Cloud - Uživatelé poštovních schránek SmartCloud

Notes: Soubor ID prostředí Notes musíte zkopírovat do 

iPadu.





Jak nainstalovat DMA

• Stáhněte aplikace z iTunes (Apple App Store)

• Pokud váš soubor ID prostředí Notes není v úložišti ID na 

serveru, vytvořte jeho místní kopii v iPadu.

• Pokud není již nainstalován, nainstalujte do počítače 

aplikaci iTunes

• Zkopírujte soubor ID uživatele prostředí Notes do 

počítače

• Spusťte iTunes v počítači

• Připojte počítač k iPadu

• V počítači Mac nebo PC vyberte ikonu iPadu „Tablet“ a 

vyberte Nastavení / Sdílení souborů

https://itunes.apple.com/us/app/ibm-domino-mobile-apps/id751904885?mt=8


Jak nainstalovat DMA

• Vyberte možnost Domino Apps a vyhledejte soubor ID 

aplikace Notes a přidejte jej



Jak nainstalovat DMA

• V iPadu otevřete aplikaci Domino Mobile Apps

• Otevřete stránku Konfigurace klienta a klepněte na 

tlačítko Další

• Zadejte své jméno

• Zadejte název serveru Domino. Můžete použít DNS 

jméno



Jak nainstalovat DMA

• Zadejte heslo pro ID prostředí Notes a klepněte na 

tlačítko Další. Pokud se zobrazí zpráva, že soubor ID 

nelze nalézt na serveru, vyhledejte a vyberte místní kopii 

souboru, který jste zkopírovali do iPadu.



Jak nainstalovat DMA

• Přidejte ID soubor, zadejte heslo klepněte na tlačítko 

Další. Počkejte na dokončení konfigurace a otevření 

domovské stránky





Novinky z Engage

• Domino Mobile Apps pro iPhone – beta brzy

• Domino Mobile Apps pro Android a Chrome

• Práce s poštou

• DMA = Nomad

• Možnost registrace do Beta testování 

https://www.surveymonkey.com/r/XXBFP6N

https://www.surveymonkey.com/r/XXBFP6N






DMA Live



Použití DMA

Otevřené aplikace ve výchozím nastavení zobrazí „Nedávné 

aplikace“ jako výchozí. Zobrazí se posledních 12.



Použití DMA

• Možnosti pracovní plochy jsou zatím omezené, ale 

můžete například změnit pozadí, uspořádat ikony

• Nicméně můžu otevřít svůj Pracovní prostor. Otevřít / 

Zapnout mé zařízení / Bookmark.nsf

• Není tedy prozatím podporováno!



Použití DMA - Replikace

• Většina z nás oceňuje schopnost replikovat aplikace. To 

znamená, že mohu spouštět offline aplikace stejně jako 

jsem zvyklý ze svých klientů Notes.



Použití DMA -Replikace

• Replikace lze nalézt v replikačním serveru jako v klientovi 

Notes.



Používání DMA - Workspace



Použití DMA - Workspace




