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Notas sobre a liberação



Nota
Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações nos “Avisos” na página 3.

Informações do produto
Este documento se aplica ao IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0 e também poderá se aplicar a
liberações subsequentes.
Materiais licenciados - Propriedade da IBM
© Copyright IBM Corporation 2005, 2013.
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IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Notas sobre a liberação

Notas sobre a Liberação do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel 10.2.0
As notas sobre a liberação fornecem uma lista de tópicos e links úteis para a
instalação do IBM® Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0.

Conteúdo
v
v
v
v

“Problemas Críticos de Instalação e Configuração”
“Instalando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0”
“Ambientes de Software”
“Lista de Correções”

v “Problemas Conhecidos” na página 2
v “Acessibilidade” na página 2

Problemas Críticos de Instalação e Configuração
Para revisar uma lista de problemas críticos de instalação e configuração para o
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0, consulte o documento com o título
Problemas Críticos de Instalação e Configuração para o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21635346).

Instalando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0
Para obter informações adicionais sobre como instalar o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel 10.2.0, consulte o Guia de Instalação. A documentação do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 está disponível no Centro de
Informações doIBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/came/v10r2m0/index.jsp). Também estão
disponíveis os documentos em PDF na documentação do produto do IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27037779).

Ambientes de Software
Para revisar uma lista atualizada dos ambientes suportados pelo IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel 10.2.0, como sistemas operacionais, versões do
Microsoft Excel software de planilha, correções, navegadores, servidores da web,
servidores de diretórios, servidores de banco de dados e servidores de aplicativos,
consulte o site doAmbientes de Software (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27038266).

Lista de Correções
Para visualizar uma lista de problemas conhecidos que foram abordados nesta
liberação, consulte a lista de correção do http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27038384 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27038384).
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Problemas Conhecidos
Para visualizar os problemas conhecidos e suas soluções alternativas, consulte o
portal do IBM Support (http://www.ibm.com/support).
Para obter informações sobre o portal de Suporte, consulte a assistência de portal
do IBM Support (http://www.ibm.com/software/support/portal/sp-help.html).

Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como
mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da
informação. Para obter informações sobre estes recursos, consulte a seção de
acessibilidade na documentação para cada componente.
A documentação doIBM em HTML possui recursos de acessibilidade. Como os
documentos em PDF são complementares, eles não incluem recursos de
acessibilidade.
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos no
mundo todo.
É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de
responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou
recursos que não estão incluídos no Programa ou na autorização de licença que foi
comprada.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente
direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por
escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Para pedidos de licença relacionados a informações de byte duplo (DBCS), entre
em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país
ou envie pedidos de licença, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não
estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem
a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta
disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
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incorporadas em futuras edições da publicação. A IBM pode, a qualquer momento,
aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação,
sem aviso prévio.
Referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas apenas por
conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites.
Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste
produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas de forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement,
Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato
equivalente.
Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido
tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas
medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas
medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores
dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM
devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.
Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão
sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas
e objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações
diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos

4

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Notas sobre a liberação

podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes
nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por
uma empresa real é mera coincidência.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em formato eletrônico, as fotografias
e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de
outras empresas. Uma lista atual das marcas registradas da IBM está disponível na
Web em “ Copyright and trademark information ” at www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, e/ou em outros países.

Avisos
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