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Tutorial Utilização do E-mail Corporativo

1. INTRODUÇÃO

O Zimbra Suíte é uma suíte de colaboração de código aberto que oferece e-mail
seguro e de alto desempenho, lista de endereços, agenda corporativa(calendário e
gerenciador  de tarefas),  porta-arquivos  e criação de documentos on-line.  Este
guia de usuário do cliente web, provê a orientação de como acessar a interface de
WebMail do Correio Corporativo Zimbra.

2. WEBMAIL

· Interface gráfica mais  dinâmica,  utilizando a tecnologia Ajax (mesma do
Google - Gmail) que permite, por exemplo, arrastar e soltar e-mails para
transferi-los entre pastas;

· Novos  filtros  anti-spam  e  antivírus  no  servidor,  com  possibilidade  de
edição de regras de bloqueio de e-mail por remetente, assunto, tamanho,
etc;

· Marcação de mensagens (e-mails) para definir prioridades ou não 
esquecer de respondê-las;

· Opção  de  organizar  as  mensagens  por  tópico  de  conversação
(assunto),permitindo  assim  relacionar  facilmente  as  mensagens  e  suas
respectivas respostas, identificando o fluxo de uma conversa (semelhante ao
Gmail);

· Uso de atalhos de teclados permitindo maior rapidez no manuseio da 
ferramenta;
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2.1 CONHECENDO CAIXA DE E-MAILS

Sua caixa de e-mails oferece ferramentas de e-mail, calendário e lista de
endereços mediante um simples login.
O Zimbra é projetado para utilizar no navegador de internet. Os mais 
populares são: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Nem todos 
os navegadores suportam o Zimbra, portanto verifique com seu administrador 
em caso de dúvidas. Algumas diretrizes gerais ao usar o Cliente Web dentro de
um navegador:

1. Não use o botão Voltar do navegador. Isto irá encerrar sua sessão no
Cliente Web.

2. Para sair, clique no ícone SAIR. Se você conectar-se em outro site 
sem sair primeiro, sua sessão permanecerá ativa.

3 ENTRANDO NO SISTEMA

Abra o navegador de sua preferência (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.) e
digite o endereço:
https://mail.fab.mil.br ou https://mail.intraer

A seguinte tela de login irá aparecer, digite seu nome de usuário e senha.
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Figura1.1: Tela de login

Permanecer conectado: Caso esta opção esteja marcada, se o usuário logado 
não sair da conta usando a opção Sair, sua sessão permanecerá aberta até que 
ela expire, mesmo que o computador seja reiniciado ou o navegador internet 
seja fechado.

Quando a página carregar, você poderá acessar o cliente web padrão ou antes de 
entrar com seu nome e senha, você poderá selecionar a versão do cliente web.

Você pode optar por quatro tipos de interfaces de utilização, são elas: Padrão, 
Avançado(AJAX), Padrão(HTML) e Celular. Para selecioná-las clique no ícone da
seta em seguida selecione a opção desejada, tal como mostra na figura 1.2.

Figura 1.2: Seleção de Interfaces web

· Padrão: Recomendado quando a conexão de Internet for lenta 
e/ou ao usar navegadores antigos ou para facilitar a acessibilidade.
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· Avançado  (Ajax):  Oferece  um  conjunto  completo  de  recursos  de
colaboração na web. Esse cliente  web funciona melhor com navegadores
mais novos e conexões de Internet mais rápida.

· Padrão (HTML): Recomendado para conexão de internet lenta ou quando
os usuários preferem sistemas de mensagens baseados em HTML para 
navegar em sua caixa de mensagens.

· Celular: É recomendado para dispositivos móveis.

Para definir o padrão como seu tipo de cliente preferencial, altere as opções de
acesso em suas Preferências, na guia Geral, depois de efetuar o login.

4 SAINDO DO SISTEMA

Figura 1.3: Saindo do cliente web

5 ESQUECEU A SENHA

Caso esqueça a senha, entre em contato com o gerente de T.I (Informática) de sua 
unidade e abra um chamado no SAUTI, solicitando reset de senha com as seguintes
informações: Posto/Graduação, nome completo, nome de guerra, nome da 
organização militar, login do usuário, saram.

www.sauti.intraer
(21) 2101-7900
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SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL) CORPORATIVO
DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Descrição:

Status:
Categoria:
Contato de Suporte:
Prioridade:
Responsável:

Usuários e requisitos:
Setor:

Serviço de troca de mensagens
eletrônicas através da Intraer e
Internet, possibilitando a
comunicação entre as pessoas
dentro e fora do COMAER.
Ativo
Intraer e Internet
SAUTI
Alta
Centro de Computação da
Aeronáutica do Rio de Janeiro
Todos militares e servidores
Todos

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
Entrada:
Saídas:

Padrões ou itens
suportados/excluídos:

Serviço Web
Envio e recebimento de mensagens
eletrônicas
Envia e recebe mensagens de e-
mail, tanto internamente quanto
através da Internet. • Fornece uma
lista de endereços de fácil acesso
global dos endereços de e-mail e
"Branco da página" informações. •
Permite até 1GB de espaço de
armazenamento de caixa de correio
por padrão. • Envia e recebe anexos
de arquivos (como documentos do
Word, Excel, planilhas eletrônicas,
etc.) • Oferece a capacidade de criar
"grupos de distribuição" detentores
de um número de e-mail de fácil
distribuição. • Fornece acesso à
caixa de correio através de um
navegador. • Oferece proteção

contra vírus e spam.

Padrões de desempenho:

Sugestões

Regras:

Estatísticas de disponibilidade, 
controles de qualidade e 
especificações de produtos finais e 
medidas de desempenho do serviço.
Enviar sugestões para 
suporte.zimbra@mail.intraer ou 
suporte.zimbra@fab.mil.br. Regras 
de utilização disponíveis nas

Políticas de utilização de e-mail.

7


