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1. INTRODUÇÃO

Este  manual  tem por  objetivo  orientar  a  configuração  de  agenda  de  compromissos  através  do
CALDAV através do aplicativo Caldav Sync Free Beta para Android. O documento não detalhará
nenhum conceito de serviço de rede ou das ferramentas relacionadas, pois estes conhecimentos são
considerados essenciais para este manual.

2. PRÉ-REQUISITOS BÁSICOS

● Aplicativo  Caldav Sync Free Beta instalado no dispositivo (Acessar a loja de aplicativos
padrão e pesquisar por “Caldav Sync Free Beta” e proceder a instalação)

● Acesso à Internet

3. CONFIGURAÇÃO

É necessário confirmar o acesso à internet para efetuar a configuração da agenda de compromissos.
1 – Acessar as Configurações do smartphone e selecionar a opção “Usuários e Contas”:
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2 – Na janela que abriu, selecione a opção “Adicionar conta” conforme tela abaixo:

3 – Na janela que abriu, selecionar a opção “CalDav Sync Adapter”:

4 – Na tela a seguir, preencher com os seguintes dados e após, clicar no botão “Sing in or register”:

User: usuario@fab.mil.br (e-mail do usuário a ser configurado)
Password: senha do usuário a ser configurado
URL: https://mail.fab.mil.br/dav/usuario/Calendar (onde deve-se substituir “usuario” pelo usuário a
ser configurado)
Account name: Posto/Grad Nome de Guerra – OM (exemplo: S2 Usuário - CCA-RJ)
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5 – Na janela a seguir, as configurações serão testadas:

Se as configurações estiverem corretas a seguinte mensagem será exibida:

Acessar a Agenda do smartphone e verificar se esta foi sincronizada, em caso negativo, seguir os
seguintes passos:
1 – Acessar “Configurações” > Usuários e Contas e clicar em na Conta do Usuário que foi criada:
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2 – Na janela que abriu, clicar em “Sincronização de contas”:

3 – Na janela que abriu, clicar em “Agenda”:

Tudo estando corretamente configurado, a seguinte notificação será exibida:

4. RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO

Equipe Zimbra do Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro – SAU - CCA-RJ
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