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Nový vzhled



Kategorizace e-mailů podla data



Rolování v kalendáři, týdenní přehled



Chytřejší vyhledávání

Rychlé vyhledávání v poště: nově podle odesílatele, předmětu i data. 
Umí i napovídat podle několika zadaných písmen.



Ikony na rychlé spuštění



Podpora nových platforem

• Apple Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)
• Microsoft Windows 8



Embedded Experience

Součástí pošty Notes mohou být „miniaplikace“ (gadgety), které umožní člověku 
hned pracovat s určitou infomací, v kontextu (schválit krok ve workflow, stáhnout 
soubor, sdílet dál s kolegy, ...)



Embedded Experience



Activity Streams

Activity Stream zobrazuje informace a notifikace z jiných aplikací a systémů, 
přehledně, s možností filtrování a okamžitou reakcí na danou věc.



Notes v browseru

Notes Basic client (non-Eclipse) běžící uvnitř webového prohlížeče



Vylepšení iNotes

• Lepší zadávání, 
plánování času

• Rozšíření pravého 
sidebaru

• LiveText – získávání
dodateční informace 
v kontextu

• Integrace s gadgety



Rozšíření Notes
co je součástí licence...



Traveler

Podpora 
Windows Phone 7.5
Windows Phone 8
a Surface tabletů

Podpora BackBerry 10
(skrze BES 10)

Synchronizace úkol ů
v iOS a Androidu



Sametime Entry

Komunikace v reálném čase
(chatování), součást klienta 
Lotus Notes. 

Možno i integrovat do firemních 
notesových aplikací.



Connections - Files

Chytré ukládání a sdílení souborů napříč organizací, verzování, 
sledování přístupů, komentování, vyhledávání.



Connections - Profiles

Přehledné informace o uživateli, informace z různých zdrojů a agend na 
jednom místě. Informace o kolezích, projektech, hierarchické struktuře, ...



Administrace a platforma

• Database Management Tool pro lepší správu
• Podpora SHA-2 pro elektronické podpisy v e-mailu 

(kvalifikované certifikáty)
• Podpora SAML a OpenAuth pro jednodušší

přihlašování skrze externí správce identit –
zjednodušený ID management

• Podpora TLS zabezpečení (pomocí IBM HTTP 
Serveru na stejném stroji)

• Využití OpenSocial kontejneru pro tvorbu vlastních 
widget ů, které se mohou zobrazovat v poště
(=embedded experience)



Vývoj

• Zdokonalení vývoje v XPages pro tvorbu moderního 
designu nad aplikacemi NSF

• Server-Side JavaScript debugger
• XPages source editor Content Assist
• Nový editor XSP Properties
• XPage source editor Hyperlink navigation with 

CTRL key
• XSP source editor hover help
• Dojo 1.7.2 s vylepšenou podporou pro tvorbu 

mobilních aplikací
• CKEditor 3.6.3, včetně podpory iOS 5
• Zvýšení výkonu zobrazování XPages uvnitř klienta 

Notes



Hlavní výhody prodloužení podpory IBM

• Přístup ke všem novým verzím , uvedných během 
trvání podpory.

• Přísup k oficiální podpo ře IBM, telefonem i e-
mailem. Včetně řešení velmi urgentních případů
non-stop.


