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1 – Entrar na interface do Expresso.

Selecionar no menu do lado esquerdo Ferramentas -> Editar Filtros:

2 – Na janela Filtros, clicar em Nova Regra:
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3 – Na tela Critérios, preencher os campos em destaque e depois clicar em Ações:

Nome da regra: colocar um nome para a regra. Sugestão: Zimbra

Tamanho(KB): colocar 0 (zero)

4 – Na tela Ações, selecionar o campo Encaminhar para endereço e preencher com o seu email 

do Zimbra. (formato nome de guerra mais inicias seguido de @fab.mil.br)
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5 – Clicar em Salvar.

- Após esses procedimentos, todos os emails enviados para o Expresso serão 

automaticamente encaminhados para o Zimbra, sendo armazenados somente neste último

- IMPORTANTE:

- Ao iniciar o uso do Zimbra, o usuário deve começar a divulgar para seus contatos externos seu
novo endereço de email. Os dois correios funcionarão em paralelo por um período a ser determinado.
Após esse período, o Expresso ficará em operação apenas para consulta, não exercendo mais a função de
enviar e receber emails. Em consequência, todos os usuários deverão utilizar o Zimbra como Serviço de
Correio Corporativo da FAB. Após um novo intervalo de tempo, o Expresso será totalmente desativado.
As datas de interrupção e desativação do expresso serão amplamente divulgadas através de mensagem
rádio DIFRAL e também pelos sites da DTI, CCAs e SAUTI.

- As mensagens do Expresso NÃO SERÃO MIGRADAS automaticamente para o Zimbra. Caso o
usuário  tenha  alguma mensagem que  julgue  importante,  o  mesmo  deverá  fazer  a  exportação  das
mensagens do expresso e posterior importação para o Zimbra. As instruções estão contidas no tutorial de
Importação de Mensagens do Expresso para o Zimbra, divulgado na página do portal de serviços de TI
(www.sti.intraer)

Maiores dúvidas abrir chamado no SAUTI.

www.sauti.intraer

21-2101-7900
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http://www.sauti.intraer/

