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Workshop Remoto - Oracle Universal Content Management  

 
Exercício 01 – Instalação e Configuração 

 
Bem vindo ao Workshop Remoto sobre Oracle Universal Content Management (UCM)! Neste primeiro exercício, 
iremos instalar um ambiente de teste do Universal Content Management.  
 
O Oracle Universal Content Management (UCM) é uma solução focada em gestão de conteúdo. O objetivo desta 
solução é gerenciar o conteúdo não-estruturado (ou seja, o conteúdo que não está armazenado em tabelas de 
bancos de dados) que é importante para o dia-a-dia da empresa: emails, contratos, planilhas, notas fiscais, 
projetos, imagens, vídeos, desenhos de arquitetura, etc. Segundo os institutos de pesquisa, este conteúdo 
corresponde à 80% do conteúdo de negócios que existe em um ambiente corporativo, o que é um volume muito 
maior do que o volume de conteúdo estruturado (ou seja, os dados gerenciados por sistemas de gestão – ERP, 
CRM, etc). Apesar disso, durante muito tempo não existia uma tecnologia capaz de administrar esta imensa massa 
de informações. O UCM surgiu para atender à esta demanda. 
 

Oracle Content Server 
O coração do Universal Content Management é o repositório: O Oracle Content Server. Neste repositório, todos os 
documentos serão armazenados, e todas as funcionalidades pertinentes aos documentos serão habilitadas. O 
objetivo é que ele seja um repositório corporativo, ou seja, atenda todas as áreas de negócio. Porém cada área ou 
usuário terá uma visão específica e única, dependendo das políticas de segurança. 
 

O Content Server possui uma interface de navegação e administração 100% web, disponível em diversos idiomas 
(incluindo o Português). Os principais recursos incluem: 

• Serviços de Biblioteca: 
o Com o uso de metadados associados aos documentos, as possibilidades de busca e taxonomia 

são totalmente configuráveis. Desta forma, é possível criar perfis para cada tipo de documento. 
o Os recursos de Check In e Check Out garantem que apenas um usuário possa editar um conteúdo 

de cada vez, mantendo a integridade do mesmo. 
o O controle de versão automático garante que todas as alterações feitas à um documento geram 

novas versões, mantendo os originais preservados. 
o A funcionalidade de Subscrição permite que os usuários recebam notificações automáticas por 

email quando documentos forem criados ou alterados. Também disponível via RSS. 
 

• Segurança: O controle de segurança oferece desde os recursos básicos de Atribuições, Contas, Regras e 
Grupos de Segurança, passando por recursos mais complexos como ACL (Access Control Lists), aonde 
você define para cada pasta ou documento exatamente quais são as permissões de cada usuário, até 
recursos mais avançados como segurança baseada em regras, aonde você pode, por exemplo, permitir 
que um usuário localize um documento em uma busca, e leia os seus metadados, mas não possa acessar 
o conteúdo do documento. 

• Conversão: Como a maioria dos formatos de documento exigem um cliente específico, o Content Server 
possui serviços de conversão de mais de 400 formatos de documentos para os formatos web mais 
conhecidos: HTML, XML e PDF. Desta forma, seus documentos podem ser usados em web sites ou 
visualizados sem a necessidade de ter a ferramenta cliente específica. 

• Fluxos de Aprovação: Um motor de workflow altamente flexível está incluso na solução, de forma a 
permitir que diversos tipos de fluxos sejam implementados, para atender às regras de negócios. 

• Categorização do Conteúdo: Crie perfis de documentos, com metadados específicos para cada um. Use 
os recursos do repositório para extrair informações diretamente de dentro dos documentos, facilitando o 
trabalho dos usuários. 

• Personalização: Baseada em regras de segurança, pelo administrador ou pelo próprio usuário. O usuário 
pode definir uma série de informações que irão compor a sua navegação no repositório. 

• Indexação/Busca: Os documentos são indexados automaticamente durante a publicação, o que permite 
que eles estejam imediatamente disponíveis para busca, textual ou por metadados. 

• Administração: Atividades administrativas, como backup e recuperação, migração, auditoria, gestão de 
usuários, extração de relatórios, etc estão disponíveis na interface web, de forma centralizada. 
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Além de tudo isso, existem diversos componentes adicionais que são instalados no Content Server para entregar 
novas funcionalidades. De uma forma resumida, os principais componentes incluem: 

• Digital Asset Management: Componente responsável pela conversão e gerenciamento de imagens e 
vídeos. Para imagens, você pode definir uma série de tamanhos, formatos e resoluções diferentes. Desta 
forma, independente do formato original de uma imagem, você garante que ela possui uma versão JPG de 
400x400 para publicação no seu web site, por exemplo. Para vídeos, você pode definir uma série de 
conversões diferentes. Receba um vídeo em qualquer um de vários formatos e tenha ele disponível em 
AVI, QuickTime, Real Player, Flash, etc. Com o uso dos metadados, seu repositório pode virar um 
YouTube! (OBS: a conversão é feita por ferramentas externas. Para mais detalhes, entre em contato com 
um representante Oracle). 

• Web Content Management: Este recurso permite a criação de web sites completos, que publicam o 
conteúdo do repositório. Use este recurso para montar intranets ou sites públicos que tem foco nos 
documentos do repositório. Estes sites podem ser desenvolvidos em HTML, ASP ou JSP. Diversos 
recursos dinâmicos estão disponíveis, como buscas, listas de documentos, blogs, wikis, flash, etc. 

• Retention Manager: Com este componente, você consegue definir o ciclo de vida dos seus documentos, 
seguindo a sua tabela de temporalidade. Desta forma,  você deixa pré-definido por quanto tempo um 
documento como um contrato, por exemplo, será armazenado no seu repositório, e o que será feito com 
ele quando este tempo se esgotar. 

• Collaboration Manager: Com este componente, você pode criar projetos, que irão incluir diversos 
usuários e documentos. Dentro de um projeto, as permissões de segurança para os documentos podem 
ser diferentes do restante do repositório, se isto for necessário. Além disso, recursos como dashboards, 
workflows e fóruns de discussão estarão disponíveis no contexto do projeto. 

Além de tudo isso, existem as formas de integração: todos os serviços internos do Content Server podem ser 
expostos como Web Services (incluindo os que você desenvolver). Além disso, temos uma API Java completa, 
Portlets para os principais portais do mercado, WebParts para Microsoft Sharepoint, integração com Windows 
Explorer, Office e Outlook através do padrão ODMA, etc. Alguns outros recursos de integração incluem: 

•   Component Object Model (COM) 

•   Servidor Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) 

•   Integrações com passagem de parâmetros através de URL 

•   Integração com modelos de segurança como LDAP, Active Directory, Single Sign On, etc. 

•   Extensible Markup Language (XML) – diversos tipos de documentos podem ser convertidos para XML 

•   RSS Feeds para recursos como busca, arquivos de log, listas de documentos, etc. 

 

Agora que já conhecemos um pouco do UCM, iremos instalar uma instância de teste do Content Server, para 
testarmos alguns dos recursos que foram descritos acima. Vamos dividir este tutorial em partes, devido à grande 
quantidade de informações. 
 
Aqui entra o Disclaimer oficial: Este tutorial não é uma documentação oficial da Oracle, portanto não deve ser 
usado como base para implementações em produção. A sequência usada para instalação e configuração não é 
necessariamente a sequência oficial, nem será suportada pela Oracle. Quando você fizer o download dos produtos 
do site da Oracle, você irá se comprometer a não usar estes recursos em produção, e usar por um tempo máximo 
de 30 dias (além de seguir todas as orientações do agreement). Caso você precise do ambiente de teste por mais 
de 30 dias, entre em contato com um representante Oracle para obter uma mídia-teste, de maior duração, sem 
custos. 

 
Nesta primeira parte do exercício iremos instalar e configurar os pré-requisitos. A arquitetura do UCM é bastante 
leve, tudo o que você precisa é de um servidor web (Apache ou IIS), e um banco de dados para armazenar os 
metadados. O Content Server pode ser instalado em Windows, Linux e Unix (confira neste link a matriz de 
certificação, com as versões suportadas dos sistemas operacionais. 
 
Pré-Requisitos 
 
Para este ambiente, iremos usar o VMWare Workstation e Windows 2003 Standard. O uso de VMWare não é 
obrigatório (apenas ignore os passos que são referentes à VM), e você pode usar outras versões do Windows, 
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como a XP (embora esta versão não seja suportada em ambiente de produção). Para montarmos nosso ambiente, 
você irá precisar fazer download dos seguintes produtos: 
 
Oracle Database 10g Express Edition (Universal) 
• Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xewinsoft-

090667.html  
• Selecione o arquivo OracleXEUniv.exe (216,933,372 bytes) 
 
Apache 2.2 
• Download: http://linorg.usp.br/apache//httpd/binaries/win32/httpd-2.2.16-win32-x86-no_ssl.msi  
 
GhostScript (impressora de PDF) 
• Download: http://downloads.sourceforge.net/ghostscript/gs851w32.exe?modtime=1113883359&big_mirror=1 
 
Java Runtime Environment: 
• Download: http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp - opção Java Runtime Environment (JRE) 5.0 

Update 22 
 
Universal Content Management 10gR3 
Site Principal de download: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-
management/downloads/index-ucm10g-082682.html  
Neste site, faça download dos seguintes arquivos: 
• Content Server (na elaboração deste documento, a versão atual é a 20080807:   

o http://download.oracle.com/otn/content_management/V13682-01.zip  
• Desktop Integration Suite:  

o http://download.oracle.com/otn/content_management/Desktop_10gR3_20090702.zip  
• Dynamic Converter: 

o http://download.oracle.com/otn/content_management/DynamicConverter_10gR3_20080721.zip  
• PDF Watermark: 

o http://download.oracle.com/otn/content_management/PDFWatermark_10gR3_20080606.zip  
• Digital Asset Management and Conversion: 

o http://download.oracle.com/otn/content_management/V11647-01.zip  
 
 
Com estes arquivos em mãos, poderemos iniciar a instalação. 
 
Passo 1 – Criar a VM 
Crie a VM pelo menu File -> New -> Virtual Machine... Selecione a opção Typical e defina o sistema como 
Windows. Naturalmente você irá precisar de uma mídia de instalação do Windows (e uma licença válida). 
Dica: Crie a VM com 1024 de memória e 40 GB de disco (mas não precisa alocar este espaço imediatamente). 
Se você não for usar VMWare, faça uma instalação tradicional de Windows. 
 
Passo 2 – Inicializar a VM e instalar o Windows 

� Inicie a VM com o CD de instalação do Windows no drive 

� Faça a instalação básica 

� Defina um nome de máquina para ser o servidor do ECM. Para este documento, iremos definir o nome da 
máquina como oracle-ucm. 

� Uma vez instalado o Windows, instale o VMWare Tools. Instale também o Office e o Acrobat Reader. 

� Se você não tiver IP fixo na VM, configure um dispositivo de loopback. Para isso: 

o Abra o Painel de Controle, clique duas vezes em Add Hardware, clique em Next 

o Selecione a opção “Yes, I have already connected the hardware”, clique em Next 

o Na próxima tela, selecione a próxima última opção,  “Add a new hardware device” e clique Next 

o Selecione a próxima opção, “Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)” 
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o Na próxima tela, selecione “Network Adapters” e clique em Next 

o Em seguida, selecione “Microsoft” no campo Manufacturer e “Microsoft Loopback Adapter” na 
janela Network Adapter. Clique em Next 

o Finalmente, clique em Next, Next e por último em Finish. Agora precisamos configurar a placa de 
rede 

o No painel de controle, clique duas vezes em Network Connections. A conexão será criada como 
Microsoft Loopback Adapter. Clique com o botão direito nesta nova conexão e selecione Properties 

o Selecione Internet Protocol (TCP/IP) e clique em Properties 

o Na tela de propriedade, defina um endereço IP virtual, por exemplo como o da imagem: 

 

Configuração do IP de loopback 

o Clique em OK e OK novamente para fechar a configuração da placa de loopback 

� Um outro passo importante, embora não obrigatório, é ajustar o nome completo da máquina. Para isto, 
volte ao Desktop e clique com o botão direito em My Computer e selecione Properties. Na aba Computer 
Name, verifique se o Full Computer Name está preenchido com nome e domínio, como por exemplo, 
oracle-ucm.br.oracle.com. Caso não esteja, clique em Change… e em seguida em More… para definir o 
sufixo da máquina, de acordo com a imagem abaixo: 
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Configuração do nome da máquina 

� Clique em OK e novamente em OK para fechar todas as janelas. Uma janela irá pedir para reiniciar o 
Windows. Clique em Não, pois precisamos fazer uma última alteração antes de reiniciarmos. 

� Iremos agora configurar o nosso IP no arquivo hosts, para que este IP seja utilizado pelos componentes 
instalados. Para isto: 

o Clique no botão Start e selecione a opção Run 

o Digite: notepad c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts   e clique em OK 

 

o O notepad será exibido, com a configuração atual. Crie uma nova linha abaixo de 127.0.0.1 

o Digite nesta linha o IP e o nome da máquina. Por exemplo:  

� 10.1.1.10 oracle-ucm.br.oracle.com oracle-ucm 
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Configuração do Arquivo hosts 

o Salve e feche o arquivo. Para testar esta configuração, clique em Start, Run, digite cmd e clique OK 

o No prompt de comando que aparecerá, digite ping oracle-ucm (ou o nome de máquina que você 
utilizar). O retorno deverá exibir o IP que foi configurado: 

 

Checagem de IP 

o Reinicie o computador. 

o Uma vez pronta esta configuração, podemos copiar os arquivos de instalação. 

 

Passo 3 – Carregar Arquivos 

� Agora já podemos compartilhar as pastas com os arquivos de instalação. 

� Tire o cursor da VM (Ctrl+Alt), clique no menu VM e selecione a opção Settings. 

� Clique na Aba Options, selecione a opção Shared Folders e clique em Add 
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� Compartilhe a pasta que contém os arquivos de instalação e clique em Next e depois Finish. 

� Clique em OK. 

� Voltando à VM, crie a pasta c:\oracle\inst para os arquivos de instalação. 

� Copie os arquivos de instalação para dentro da VM. A pasta compartilhada pode ser encontrada no caminho 
My Network Places -> Entire Network -> VMware Shared Folders -> \\.host -> \\.host\Shared Folders 

� Copie todos os arquivos que você fez download no início deste exercício 

� Agora temos todos os arquivos de instalação no nosso ambiente, iremos começar a instalação pelo Java: 

 

Passo 4 – Instalar Banco e produtos adicionais 

� Antes de instalarmos o banco, alguns softwares devem ser instalados: 

� Execute a instalação do JRE 

o Execute a instalação padrão, clicando em Next, Next… até Finish 

� Vamos instalar o Apache executando o arquivo httpd-2.2.16-win32-x86-no_ssl.msi 

o Clique em Next, aceite o Agreement, Next, Next.  

o Na próxima tela, verifique o nome do servidor, domínio e o email. 

o Clique em Next, selecione instalação típica, Next, e Next para começar a instalação. 

o Clique em Finish ao final da instalação 

� Neste ponto temos o Apache instalado e rodando. Podemos verificar este serviço clicando no botão Start, 
selecionando Run. Digite services.msc  e pressione enter. O serviço estará listado, com o status Started: 



 

 

Page 9 of 52 

 

Janela de Serviços do Windows 

� Para testarmos o Apache, abra o Internet Explorer, e na barra de endereço, digite o caminho do servidor: 

o http://oracle-ucm.br.oracle.com/ 

o A frase It Works! indicará que o Apache está rodando corretamente 

 

Tela inicial padrão do Apache 

 

� OBS: O banco de dados deverá ter o Character Set definido como AL32UTF8 (default no XE). 

� Para instalar o banco de dados, execute o arquivo OracleXEUniv.exe 

o Clique em Next, aceite o Agreement, clique em Browse e defina a pasta de instalação como 
c:\oracle\db (digite este caminho na janela e a pasta será criada automaticamente) 

o Clique em Next, defina a senha como welcome1, clique em Next e em seguida Install. 

o Quando a instalação estiver encerrada, desmarque a opção “Open Database Homepage” e clique 
em Finish 

 

Agora vamos descompactar os arquivos de instalação: 

Descompacte o arquivo V13682-01.zip para a pasta c:\oracle\inst.  O arquivo descompactado será um outro 
zip. Descompacte-o para a pasta c:\oracle\inst\cs.  

Descompacte o arquivo Desktop_10gR3_20090702.zip para a pasta c:\oracle\inst\Desktop. 

Descompacte o arquivo DynamicConverter_10gR3_20080721.zip para a pasta c:\oracle\inst\DynamicConverter. 

Decompacte o arquivo PDFWatermark_10gR3_20080606.zip para a pasta c:\oracle\inst\PDFWatermark. 

Descompacte o arquivo V11647-01.zip para a pasta c:\oracle\inst. O arquivo descompactado será um outro zip. 
Descompacte-o para a pasta c:\oracle\inst\. 

 

Agora que todos os arquivos estão descompactados, iremos configurar o banco de dados. 

Passo 5 – Configuração do Banco de Dados. 

� Clique no botão Start, selecione Programs -> Oracle Database 10g e selecione Run SQL Command Line 
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� Digite os seguintes comandos: 

o conn system/welcome1 

� create tablespace ecm 

� datafile 'C:\oracle\db\oradata\XE\ecm.dbf' 

� size 100m 

� autoextend on 

� next 10m 

� extent management local; 

 

o @C:\oracle\inst\cs\UCM\ContentServer\database\oracle\admin\stellentrole.sql; 

� create user ucm identified by welcome1 

� default tablespace ecm 

� quota unlimited on ecm; 

o grant resource, connect, dba, stellent_role to ucm; 

 
o exit; 

o Criamos uma tablespace específica para o usuário do UCM. Isso é importante caso você configure vários 
produtos no mesmo banco (UCM, URM, IRM, etc). A versão 11g do UCM traz um aplicativo que cria 
tablespaces e usuários específicos para cada produto. 
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o OBS: O grant de DBA não é obrigatório e não deve ser usado em ambientes de produção. Estamos 
utilizando aqui apenas porque se trata de um ambiente de testes. Em produção apenas algumas 
permissões são necessárias; consulte o guia de instalação do UCM para verificar quais são as permissões 
necessárias pelo usuário do banco. 

 

Passo 6 – Instalação do Content Server. 

� Agora podemos iniciar a instalação do Content Server: 

o Abra um prompt de comando na pasta C:\oracle\inst\CS\UCM\ContentServer\win32 

o Inicie a instalação com o comando installer 

� Selecione as seguintes opções: 

o Locale: 4 (US english) 

o Install Type: 1 (new server) 

o Path: c:\oracle\ecm\ucm 

o Create: 1 (Yes) 

o Virtual Machine: 1 (java 1.5.0) 

o Pasta vault: c:\oracle\ecm\ucm\vault 

o Create: 1 (Yes) 

o Pasta weblayout: c:\oracle\ecm\ucm\weblayout 

o Create: 1 (Yes) 

o Configure as Master Server (1) 

o Install Admin Server to Manage (1) 

o Browser Location: c:/program files/internet explorer/iexplore.exe 

o System Locale: 4 (US English) 

o Region: (America) 

o Timezone: 107 (São Paulo) 

o Content Server Port: 4444 

o Admin Server Port: 4440 

o Security Filter: 127.0.0.1|10.1.1.10 

o URL Prefix: /ucm/ 

o Email: mail 

o Admin Email: sysadmin@mail 

o Web Server Address: oracle-ucm.br.oracle.com 

o Instance Name: ucm 

o Instance Label: ucm 

o Server Description: Content Server ucm 

o Web Server: Apache (2) 

o Database: Oracle (1) 

o Manually Configure JDBC: No (2) 

o Oracle Server Hostname: oracle-ucm.br.oracle.com 
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o Listener Port: 1521 

o Oracle User: ucm 

o Oracle Password: welcome1 

o Oracle Instance Name: xe 

o Configure JVM to find JDBC driver: No (2) 

o Attempt to create Database tables: Yes (1) 

o Components to install: 1,2,3,5,F 

o Install Service and start automatically (1) 

o Run as specific user: no (2) 

o Dependant on another service: no (2) 

o Install Service (2) 

o Run as specific user: no (2) 

o Dependant on another service: no (2) 

o Disable 8.3 filename creation: yes (1) 

o Caso a opção 1 Proceed esteja selecionada, pressione Enter para iniciar a instalação. Se a opção 2 
Change Configuration estiver selecionada, veja a  mensagem de erro e refaça a configuração até 
que não haja mais erros. 

� Ao final da instalação, uma mensagem será exibida 

 

 

� Uma vez instalado, o serviço do UCM irá aparecer na janela de serviços 

 

� Se não estiver iniciado, clique com o botão direito e selecione Start 

� O próximo passo é configurar o Apache para exibir a página do UCM. 

� Abra o arquivo httpd.conf na pasta C:\Program Files\Apache Software 
Foundation\Apache2.2\conf: 
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� Insira este bloco de texto no final do arquivo: 

LoadModule IdcApacheAuth 
"C:\oracle\ecm\ucm\shared\os\win32\lib\IdcApache22Auth.dll" 
IdcUserDB Stellent "C:\oracle\ecm\ucm\data\users\userdb.txt" 
 
Alias /ucm "C:\oracle\ecm\ucm\weblayout" 
<Location /ucm> 
Allow from all 
DirectoryIndex portal.htm 
IdcSecurity Stellent 
</Location> 

 

� Esta configuração deve ficar como na imagem abaixo. Especial atenção para as quebras de linha: 

 

� Salve e feche o arquivo. Clique no botão Start, selecione Run e digite services.msc. Clique em OK. 

� Na tela de serviços, clique com o botão direito no serviço Apache 2.2 e selecione Restart 

 

� Uma vez iniciado sem erros, abra o Internet Explorer 

� Abra a URL: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ucm 

� A página inicial do UCM deverá aparecer no navegador: 
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Página inicial do Content Server 

� OBS: Caso apareça uma mensagem falando sobre WebLayout Editor, clique no menu Start -> Programs -> 
Oracle Content Server -> ucm -> WebLayout Editor. Faça login como usuário sysadmin e senha idc. Nesta 
aplicação, clique no menu Options -> Update Portal... e em seguida clique em OK. Clique em Options -> 
Exit para fechar a ferramenta e acesse novamente a página inicial do Content Server. 

� Com o Content Server instalado, podemos instalar o Inbound Refinery, que irá se encarregar das 
conversões para PDF. 

 

Passo 7 – Instalar Inbound Refinery 

� Execute os seguintes passos para instalar o Inbound Refinery: 

o Abra um prompt de comando na pasta C:\oracle\inst\ibr\InboundRefinery\win32 

o Inicie o instalador com o comando installer 

o Selecione as seguintes opções no menu: 

� Locale: 4 (US English) 

� Install Type: 1 (Install New Inbound Refinery) 

� Path: c:\oracle\ecm\ibr 

� Create Directory: yes (1) 

� Java Virtual Machine: 1 (Sun Java 1.5) 

� Vault Folder: c:\oracle\ecm\ibr\vault 

� Create: 1 (Yes) 

� Weblayout Folder: c:\oracle\ecm\ibr\weblayout 

� Create: 1 (Yes) 

� Master Server: 1 (Configure as a Master Server) 

� Admin Server: 2 (Configure Existing Admin Server) 

� Admin Server Path: c:\oracle\ecm\ucm\admin 

� Web Browser Path: c:\program files\internet explorer\iexplore.exe 

� Inbound Refinery Locale: 4 (US English) 

� Region: America 



 

 

Page 15 of 52 

� Timezone: 107 (São Paulo) 

� Inbound Refinery Port: 5555 

� Security Filter: 127.0.0.1|10.1.1.10 

� Web Server Relative Root: /ibr/ 

� Web Server HTTP Address: oracle-ucm.br.oracle.com 

� Inbound Refinery Instance Name: ibr 

� Inbound Refinery Instance Label: ibr 

� Inbound Refinery Description: Inbound Refinery ibr 

� Web Server: Apache 

� Install Service (2) 

� Configure to run as specified user: no (2) 

� Configure to be dependant on another service: no (2) 

� Se a opção selecionada for a 1 Proceed, pressione enter para iniciar a instalação. Caso 
volte a opção 2 Change Configuration, refaça os passos da configuração, localizando o 
causador do erro. 

� Uma mensagem irá indicar o final da instalação com sucesso 

 

� Após a instalação estar concluída, devemos derrubar o Apache e incluir esta nova configuração. Para isto, 
execute os seguintes passos: 

o Clique no botão Start, selecione Run e digite services.msc. Clique em OK. 

o Clique com o botão direito no Serviço Apache 2.2 e selecione Stop 

o Abra o arquivo httpd.conf na pasta C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf 

o Adicione as seguintes linhas no final do arquivo: 

 
IdcUserDB ibr "C:\oracle\ecm\ibr\data\users\userdb.txt" 
 
Alias /ibr "C:\oracle\ecm\ibr\weblayout" 
<Location /ibr> 
Allow from all 
DirectoryIndex portal.htm 
IdcSecurity ibr 
</Location> 

 

� O arquivo deve ficar conforme a imagem abaixo: 
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� Salve e feche o documento. Reinicie o Apache na janela de Serviços 

� Abra o Internet Explorer e acesse o novo endereço: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ibr 

 

� Antes de prosseguirmos na configuração, iremos instalar o GhostScript, que irá realizar as conversões para 
PDF. 

 

Passo 8 – Instalar e Configurar GhostScript 

� Crie a pasta c:\temp 

� Execute o arquivo gs851w32.exe 

� Clique em Setup e mantenha as configurações conforme a imagem abaixo. Clique em Install 
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Tela de instalação do Ghostscript 

� O próximo passo é configurarmos uma impressora de PDF que irá se encarregar da conversão dos 
documentos para o formato PDF. Para isto: 

o Abra o Painel de Controle -> Printers 

o Execute Add Printer para iniciar o assistente de nova impressora 

o Clique Next, selecione Local Printer Attached to this computer 

o Desmarque a opção Automatically detect and install my plug&play printer. Clique em Next 

o Na tela Select a Printer Port, selecione Create a New Port e clique em Next 

o Na janela Enter a Port Name, digite o texto c:\temp\idcoutput.ps e clique OK. 

o Na próxima tela, clique em Have Disk, em seguida clique em Browse… e selecione o arquivo 
C:\Program Files\gs\gs8.51\lib\ghostpdf.inf. Clique Open e em seguida OK. 

o Clique em Next. Defina o Printer Name como IDC PDF Converter. Clique Next. 

o Selecione Do Not Share This Printer e clique em Next. 

o Selecione No para Print a Test Page e clique em Next. 

o Clique em Finish. 

o Um aviso de incompatibilidade pode aparecer na tela. Clique em Continue Anyway para continuar a 
instalação 
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o Clique em Finish para terminar a instalação. 

o Voltando à janela de Printers, clique com o botão direito em IDC PDF Converter e selecione 
Properties 

o Nesta tela, verifique os seguintes dados: 

� Aba General: o Printer Name deve ser IDC PDF Converter 

� Aba Sharing: a opção Do Not Share this Printer deve estar selecionada 

� Aba Ports: a porta selecionada deve ser a c:\temp\idcoutput.ps 

� Aba Advanced: selecione a opção Print Directly to the Printer 
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o Clique OK para fechar esta janela. 

 

Passo 9 – Configurar os Componentes Adicionais do UCM e IBR 

� Abra o navegador e carregue a página inicial do UCM: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ucm/ 

� Faça o login com o usuário sysadmin e senha idc 

� Na barra lateral, expanda o menu Administration e clique no link Admin Server 

� Clique no botão ucm. Em seguida, clique no link General Configuration 

o Marque a caixa de opção “Automatically Assign a content ID on Check In” 

o No campo abaixo, defina o Auto Number Prefix: ucm_ 

� Desta forma, todos os documentos publicados sem ID terão o prefixo ucm_ 

o Marque também a caixa de seleção Enable Java Server Pages (JSP) 
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o Clique em Save 

o Clique no Link de Stop para interromper o Content Server 

 

o Agora iremos configurar a busca textual, utilizando o banco de dados Oracle como mecanismo de 
busca. 

o Abra o arquivo C:\oracle\ecm\ucm\config\config.cfg usando o wordpad 

o Altere a linha SearchIndexerEngineName=DATABASE.METADATA para  
SearchIndexerEngineName= DATABASE.FULLTEXT 

o Salve e feche o arquivo. 

o Abra um prompt do SQL Plus clicando no botão Start -> Programs -> Oracle Database 10g Express 
Edition -> Run SQL Command Line 

o Dentro do SQL Plus, digite os seguintes comandos: 

� conn ucm/welcome1 
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� @ 
C:\oracle\inst\cs\UCM\ContentServer\database\oracle\admin\batchsnip
pet.sql; 

� commit; 

� exit 

 

o Reinicie o Content Server clicando no botão Play 

 

 

o Clique no botão Homepage e em seguida no link de login para acessar o Content Server. Expanda 
a aba Administration e clique no link Admin Applets. 

o Clique no ícone do Repository Manager e clique na aba Indexer 

� Clique no botão Start do painel “Collection Rebuild Cycle”. Neste momento o campo State 
irá mudar para Initialization. Quando ele mudar de volta para Finished, clique no botão 
Start do painel “Automatic Update Cycle”. O campo Status dele também será alterado para 
Initialization. Quando ele mudar para Finished, clique em Options -> Exit. 
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o Clique no link Home ou pressione F5 para atualizar a página. Podemos ver que, juntamente com os 
campos tradicionais de busca, agora temos a opção de Full Text Search utilizando o banco de 
dados. 

 

� Para instalarmos os demais componentes, expanda a aba Administration, clique em Admin Server. Na nova 
janela que se abrir, clique no botão ucm e em seguida no link Component Manager 
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� Para instalarmos um novo componente, clique no botão Browse ao lado de Install New Component 

 

 

� Selecione o arquivo C:\oracle\inst\Desktop\Component\DesktopIntegrationSuite.zip 

� Clique em Install. Caso apareça uma tela pedindo usuário e senha, utilize sysadmin/idc 

� Uma tela de confirmação será exibida; clique em Continue 
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� Na próxima tela, clique no link para habilitar o componente e reiniciar o Content Server 

 

� Reinicie o servidor clicando no botão Stop e em seguida no botão Play. 

 

 

� Clique no link Component Manager. 

� Repita o procedimento de instalação com os seguintes arquivos: 

o C:\oracle\inst\DynamicConverter\component\DynamicConverter.zip 

o C:\oracle\inst\PDFWatermark\PDFWatermark.zip 

� OBS: Na tela de configuração deste componente, deixe os valores padrão. 

� Agora iremos instalar os componentes no Inbound Refinery 

� Clique no ícone Home na página do Server Admin 

 

� Clique no botão ibr e em seguida no link Component Manager 

� Clique em Browse e carregue o arquivo C:\oracle\inst\ibr\components\PDFConverter.zip 

� Clique em Install e em seguida em Continue 

o OBS: caso o servidor peça autenticação, utilize o usuário refadmin e senha idc 

� Clique no link para habilitar o componente e reiniciar o Inbound Refinery 

� Reinicie o Inbound Refinery 

� Abra uma nova janela do navegador e acesse o Content Server com o usuário sysadmin e senha idc 

� Na barra Administration, clique em Providers 

� Em Create a New Provider, clique no link Add da opção Outgoing 
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� Configure as seguintes informações: 

o Provider Name: ibr 

o Provider Description: ibr 

o Server Port: 5555 

o Instance Name: ibr 

o Relative Web Root: /ibr/ 

o Deixe os demais valores como estão 

 

o Marque as opções Proxied e Handles Inbound Refinery Conversion Jobs 

o Clique em Add 
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� Reinicie o Content Server através do link Admin Server na barra Administration 

� Volte ao Content Server, expanda a aba Administration e clique em Admin Applets 

� Clique no link Configuration Manager. Na janela que aparecerá, clique em Options -> Content Types 

 

 

� Apague todos os tipos listados nesta janela 

� Clique em Add e crie um novo tipo chamado System 
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� OBS: Este tipo será usado para arquivos de configuração e de componentes 

� Repita o processo, criando os tipos Temp (Documento Temporário), Documento (Documento Geral) e 
Projeto (Projeto). 
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� Clique em Close para fechar esta janela. 

� Na janela do Configuration Manager, clique em Options -> File Formats 

� Selecione a linha com a Description Microsoft Word Document e clique no botão Edit 

� Configure o campo Conversion com o valor Word e clique em OK. 

 

� Repita o processo para Excel e Power Point. 

� Clique no botão Add para criar um novo formato de documento 

� Defina os campos conforme a imagem abaixo: 
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� No painel File Extensions, clique no botão Add... e preencha os campos conforme a imagem: 

 

� Clique no botão Close. Na janela do Configuration Manager, clique em: 

o Options -> Publish Dynamic Layout Files 

o Options -> Publish Static Layout Files 

o Options -> Exit 

� Feche a janela do navegador. Abra uma nova janela e acesse o Content Server com o usuário sysadmin. 

� Vamos criar uma pasta para armazenarmos os arquivos 

� Na aba Browse Content, clique em Contribution Folders 

 

� No menu Actions, selecione a opção New Folder 

 

� Preencha os atributos da pasta 
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� Clique em Save 

� Agora vamos configurar o Dynamic Converter, para gerar versões HTML dos documentos publicados 

o Na aba Administration, expanda a pasta Dynamic Converter Admin e clique em Create New 
Template 

 

 

o Defina o Title e o Content ID como DC_Template1 e o Template Format como HTML. 

 

 

o Clique em CheckIn para publicar o novo template 

o Clique no link Configuration Settings, na pasta Dynamic Converter Admin 

o Defina o Default Template como DC_Template1 
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o No campo Conversion Formats, selecione o valor application/msword. Com isso, a tela ficará com 
os seguintes valores: 

 

o Mantenha as outras opções no valor padrão e clique no botão Update 

o Vamos agora testar a conversão para HTML. Expanda a aba Browse Content, clique em 
Contribution Folders. Selecione a pasta Documentos e no menu Actions, selecione New Content 

o Faça o Check In de um arquivo .doc. Uma vez terminado o Check In, clique em Content 
Information. Nesta tela, verifique se existe uma nova opção chamada Get Conversion (HTML): 

 

o OBS: repare que por enquanto a versão web que está sendo criada também tem o formato Word, 
porque ainda não configuramos o filtro de conversão para PDF. Isto será feito em seguida. 

o Com isto temos a conversão para HTML configurada. O Dynamic Converter pode ser utilizado para 
criar filtros de formatação, que permitem que a versão HTML de um documento tenha cores e 
fontes diferentes do arquivo original. No escopo deste documento não iremos explorar esta 
característica, mas você pode consultar o Dynamic Converter Admin Guide para obter mais 
informações. 

 

Passo 10 – Preparar o Ambiente e testar a conversão para PDF 

� Na barra Administration, expanda a pasta Refinery Administration e clique na opção File Formats Wizard 
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� Verifique se a opção Microsoft Word Document está marcada. Caso não esteja, marque-a e clique em 
Update 

� Abra uma nova janela do navegador e acesse o Inbound Refinery com o usuário refadmin e senha idc 

� Expanda a aba Conversion Settings e clique no link Third-Party Application Settings 

� Clique no botão Options abaixo de Distiller Engine 

 

 

� No campo Path do Ghostscript installation directory, preencha com o valor C:\Program Files\gs\gs8.51 
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� Clique em Update e feche esta janela 

� Expanda a aba Conversion Settings e clique no link Primary Web Rendition 

 

� Marque a opção Convert to PDF using OutsideIn e clique em Update 

� Abra uma nova janela do navegador e acesse o Content Server com o usuário sysadmin 

� Expanda o painel Browse Content, abra a pasta Contribution Folders e clique na pasta Documentos 

� Expanda o menu Actions e clique em New Content 

� Selecione um arquivo .doc qualquer no campo Primary File e preencha o Title com qualquer valor. 

� Clique no botão Check In 

� Na tela de confirmação, clique em Content Info 
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� O campo Status, se estiver definido com o valor GenWWW, mostra que a conversão está ocorrendo. 
Atualize o status da conversão clicando no link Refresh (OBS: não pressione F5, pois este comando atualiza 
toda a janela do navegador). 

 

� Após encerrada a conversão, o status do documento irá mudar para Released, e o campo Web Location 
apresenta a URL para a versão PDF do documento: 

 

� Com isso a conversão para PDF está configurada. 

 

Agora já temos a infraestrutura do repositório instalada. Agora iremos adicionar diversos novos recursos, como 
marca d’água para PDFs, integração com Windows Explorer e Outlook, workflows e muito mais. 

 

Passo 11 –PDF com Marca D’água 

� Acesse o Content Server como usuário sysadmin e senha idc. 

� Na barra Administration, clique na opção PDFWatermark Administration 

 

� Clique no botão PDF Watermark Administration 

� Clique na aba Configuration, selecione o campo dDocType e clique no botão Edit 

� Selecione o valor Documento e clique OK 
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� Clique na aba Templates e em seguida no botão Add… para criar um novo Template 

� Defina os campos Title e Content ID como PDFW_Template1 

� Mantenha as opções de segurança com os valores padrão 

� Para este Template, iremos criar 3 textos em marca d’água: 

o Um cabeçalho, dizendo a data e o usuário que acessou o documento 

o Um texto em 45 graus, dizendo que o conteúdo é apenas para uso interno 

o Um rodapé, com o ID do Documento, Autor e número da página 

� No painel Text Watermark Summary, clique no botão Add e preencha: 

o Text: Documento acessado em $DATE$, por $USER$ 

o Location: HEADER 

o Font Size: 10 

o Font Weight: BOLD 

o Font Color: RED 
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o Clique OK para inserir este texto 

� Para inserirmos o texto central, clique novamente em Add… e preencha os campos: 

o Text: Apenas para Uso Interno 

o Rotation: 45 

o Font Size: 52 

o Font Color: LTGRAY 

o Layer: UNDER 

 

 

o Clique OK para salvar estas configurações 

� Finalmente, clique em Add… para criar o rodapé e preencha os campos: 

o Text: ID Documento: $$dDocName$$ - Autor: $$dDocAuthor$$ - Pag: $PAGE$ 

o Location: FOOTER 

o Font Size: 10 

o Font Weight: BOLD 

o Font Color: RED 
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o Clique OK para salvar este texto. 

o OBS: É possível utilizar qualquer metadado do documento na marca d’água, referenciando o nome 
do atributo entre $$, por exemplo: $$dDocName$$. Informações dinâmicas são referenciadas entre 
$, por exemplo: $PAGE$. Para mais detalhes, consulte o PDF Watermark Administration Guide. 

� A tela de configuração deverá ficar como a imagem abaixo: 
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� Clique OK para fechar esta janela 

� Agora precisamos definir uma regra para a inserção desta marca d’água. Neste exemplo, queremos que 
todos os documentos do tipo Projeto sejam convertidos para PDF com a marca d’água. 

� Clique na aba Rules, e em seguida clique no botão Add… 

� Defina o nome da regra como PDFRule1. No painel Criteria, clique no botão Add… 

� Selecione o Field Name como dDocType e o valor Projeto. Clique OK. 
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� Clique OK para fechar a janela de regras. 

� Na janela PDF Watermark Administration, clique em Options e em seguida em Save All Tab Changes 

� Clique novamente em Options e Exit para fechar esta janela. 

� O próximo passo é atualizar o Apache com o filtro do PDF Watermark. Para isto: 

o Na aba Administration, expanda a pasta Actions e clique nos links: 

� Publish Dynamic Layout Files 

� Publish Static Layout Files 

o Feche todas as janelas do navegador. Reinicie o Apache 

o Após reiniciar o Apache, acesse o Content Server, expanda a aba Administration e clique em Filter 
Administration.  

o Clique no botão Go que está associado ao texto Retrieve Filter Version Info 

 

o A página de retorno deverá conter o texto “Oracle PDF Watermark Plugin 11.1.1.1.0 Build 
20080118”. Isto indica que o plugin está rodando corretamente no Apache. 

� Podemos agora testar a Marca D’água. Para isto, clique em New Check In na barra de menus. 

� Preencha o campo Type como Projeto e Security Group como Secure. Selecione um arquivo .doc qualquer 
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� Clique em Check In e em seguida em Content Info. 

� A tela mostrará o status como GenWWW. Aguarde alguns instantes e clique no link Refresh para atualizar o 
status. 

� Quando a conversão estiver completa, clique no link do arquivo PDF para visualizar o documento com a 
marca d’água: 

 

� Com isto já podemos criar conteúdo com marca d’água baseado em regras. Observe que esta marca d’água 
não aparece no documento original. 

Passo 12 –Integração com Windows Explorer e Outlook 

A integração com Windows Explorer e Outlook é feita através de um componente chamado Desktop Integration 
Suite. Este componente mapeia o servidor de conteúdo como um drive de rede, facilitando a navegação dos 
usuários finais no servidor. 

� Execute o arquivo C:\oracle\inst\Desktop\Setup.exe para iniciar a instalação do Desktop Integration Suite. 
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� Clique Next na tela de instalação e selecione os aplicativos que serão integrados ao UCM. Selecione no 
mínimo o Windows Explorer e o Outlook. 

� Clique em Next e em seguida Install para iniciar a instalação. Quando a tela de confirmação for exibida, 
clique em Finish para sair do instalador. 

� Um novo ícone chamado Oracle Content Servers irá aparecer no Desktop: 

 

� Clique duas vezes neste ícone para abrir a pasta de servidores de conteúdo. 

� Nesta janela, clique com o botão direito no espaço em branco e selecione Add Server... 

 

� Preencha os campos com os seguintes valores: 

o Server Name: UCM 

o Server WebDav URL: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ucm/idcplg/webdav 

o CGI URL: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ucm/idcplg 
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� Clique OK. 

� Clique duas vezes no ícone do servidor recém-criado para acessar o servidor. Caso uma tela de 
autenticação seja exibida, faça o login como usuário sysadmin senha idc. 

� Atenção: caso uma janela apareça perguntando se você deseja trabalhar offline ou tentar novamente, 
sempre clique na opção Try Again (tentar novamente). Caso contrário, seu Windows Explorer não irá tentar 
acessar o servidor e irá trabalhar no modo offline. 

� Uma vez registrado, será possível fazer Check-In, Check-Out de documentos, atualização de metadados, 
buscas, etc, utilizando o Windows Explorer 

� Faça uns testes, copiando e colando alguns documentos pelo Windows Explorer para o repositório. 
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� Repare que, ao abrir um arquivo pelo Windows Explorer, ele abrirá como read-only: 
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� Este comportamento é proposital, por dois motivos: 

o 1 – Performance. A idéia geral é que os usuários que abrem os arquivos não irão necessariamente 
fazer edições. Desta forma, fazer um check-out (e posterior undo check-out) traria um custo alto e 
desnecessário de processamento. 

o 2 – Melhores práticas. Os usuários precisam ter a cultura da gestão de conteúdo, o que inclui o 
conceito de checkin/checkout. Desta forma, ensinando o usuário a fazer o checkout quando for 
editar o documento, o usuário passa a trabalhar dentro desta nova cultura. 

� Porém, este comportamento pode ser configurado. Para isso, abra o Windows Explorer, segure as teclas 
Ctrl + Shift e clique com o botão direito do mouse no link Oracle Content Servers 

 

� Selecione a opção Properties 

� Marque a opção “Make ‘Open’ the default file action, not ‘View’ 
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� Clique OK para salvar as alterações 

� Clique duas vezes em um documento. Repare que o checkout foi feito implicitamente e este documento 
agora pode ser editado. 
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� ATENÇÃO: Dependendo do volume de acessos, esta opção pode ter um custo em performance. Como esta 
configuração é feita no cliente, não no servidor, vale a pena negociar no projeto quais serão os usuários-
chave que terão esta opção habilitada por padrão. 

 

Passo 13 –Servidor de Emails 

� Durante um workflow, o UCM envia emails para os participantes, de acordo com as regras configuradas. 
Como nos próximos exercícios iremos usar workflows, podemos já deixar o nosso servidor configurado para 
notificar os usuários. 

� Para isso, precisaremos instalar um servidor de emails. Uma boa opção para o nosso ambiente de testes é 
o ArgoSoft Mail Server Freeware, gratuito, leve e fácil de instalar e configurar. A versão que iremos utilizar 
é a 1.8.9.2. 

� Após instalar o servidor, configure as portas de conexão e os dados do servidor, no menu Server Options 

 

 

� Crie também os usuários de email. 
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� Não se esqueça de, após instalar o servidor de emails, configurar o UCM. Para isto, abra o arquivo 
C:\oracle\ecm\ucm\config\config.cfg, procure a seção #Internet Variables e edite as linhas: 

o MailServer=oracle-ucm.br.oracle.com 

o SmtpPort=25 

o SysAdminAddress=sysadmin@oracle-ucm.br.oracle.com 

 

 

� Após esta edição, será necessário reiniciar o Content Server 

� Também é necessário atualizar o email do usuário sysadmin. Para isto, acesse o UCM, expanda a pasta 
Administration, clique no link Admin Applets e clique em User Admin. Selecione o usuário sysadmin, clique 
em edit e preencha o campo email 
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� Clique OK para fechar esta janela e clique no menu Options -> Exit para fechar o User Admin. 

� Configure o Outlook para receber emails deste servidor. Para isto, use as seguintes configurações: 

o Tipo de conta: POP3 

o Servidor SMTP: oracle-ucm.br.oracle.com 

o Servidor POP: oracle-ucm.br.oracle.com 

o Usuário: sysadmin 

o Senha: welcome1 (a mesma senha do servidor de email, não do UCM). 
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� Para habilitar as pastas do UCM no Outlook, acesse o menu Tools -> Email Client Integration Settings... 

 

 

� Marque a opção Ask e a caixa de opção Show Oracle Content Servers e clique em OK. 
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� Reinicie o Outlook para visualizar as pastas na estrutura de navegação 

 

� Aproveite para criar mais alguns usuários, trocar uns emails e publicar estes emails no repositório através 
de Drag and Drop ou do botão Check In Mail Item, na barra do Outlook. Divirta-se! 

 

Nos próximos exercícios iremos aprofundar no repositório, criando metadados para os documentos, perfis de 
conteúdo, regras, configurações de segurança para acesso ao conteúdo, workflows de aprovação e muito mais. 
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OBS: Para encerrar o ambiente, siga a seguinte sequência:  

1. Abra a janela de serviços do Windows, através do menu Start -> Run -> services.msc 

2. Selecione o serviço IDC Inbound Refinery Service ibr e clique em Stop. 

3. Selecione o serviço IDC Content Service ucm e clique em Stop. 

4. Pare o banco de dados através do menu Start -> Oracle Database Express Edition -> Stop Database. 

 

OBS: Para iniciar os serviços, siga a seguinte sequência:  

5. Inicie o banco de dados através do menu Start -> Oracle Database Express Edition -> Start Database. 

6. Abra a janela de serviços do Windows, através do menu Start -> Run -> services.msc 

7. Selecione o serviço IDC Inbound Refinery Service ibr e clique em Start. 

8. Selecione o serviço IDC Content Service ucm e clique em Start. 

9. Verifique se o serviço do Apache está no ar; se não estiver, clique em Start. 
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