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1 OBJETIVO DO APLICATIVO

O EXPRESSO MAIL é o módulo destinado à visualização e manipulação das mensagens de

correio  do  usuário.  Atende  às  necessidades  de  envio  e  recebimento  de  mensagens

utilizando as melhores tecnologias para correio eletrônico disponíveis na atualidade. Possui

como principais  vantagens,  o catálogo de endereços do Governo do Estado integrado e

também a  segurança  dos  dados  armazenados  e  transitados  na  rede  administrada  pela

CELEPAR.

Está organizado em uma estrutura de pastas, onde as principais são:

 Caixa de Entrada: local onde ficam as mensagens recebidas. O número em vermelho
entre parênteses refere-se às mensagens não lidas;

 Enviados:  local  onde  ficam  cópias  das  mensagens  que  foram  enviadas,  se  assim
configurado;

 Lixeira: local para onde vão às mensagens após apagadas das outras pastas, se assim
configurado.

 Rascunhos: local onde ficam as mensagens que foram salvas como rascunho, se assim
configurado.  Ideal  para  quem  precisa  interromper  a  redação  de  uma  mensagem  e
continuar depois.

Adicionalmente possui outros recursos como mensageiro instantâneo, agenda de eventos,

administração centralizada de contas, grupos e listas, sms e workflow.
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2 INSTRUÇÕES GERAIS

Este sistema contém botões e links que serão vistos em várias funcionalidades do sistema.

Estes recursos que aparecem com frequência serão descritos abaixo:

BOTÃO DESCRIÇÃO

Localizado  abaixo  do  menu  ferramentas,  lado  esquerdo  da
tela.  Oferece  alguns  atalhos  rápidos  do  pacote  Expresso
(Página Inicial, Preferências, Sobre, Desconectar)

Localizado  no  canto  esquerdo  da  tela.  Abre  janela  de
pesquisa. Realiza pesquisa nas mensagens do Expresso Mail
a partir de palavra digitada.

Localizado  no  canto  esquerdo  da  tela.  Procura  usuários.
Realiza procura de usuário na lista de contatos do Expresso
Mail.

Localizado  no  canto  superior  esquerdo  da  tela.  Esconde
cabeçalho e barra de ferramentas

Localizado  no  canto  superior  direito  da  tela.  Botões  de
paginação da pasta aberta.

Localizado no canto superior direito da tela. Primeira página
da pasta aberta.

Localizado no canto superior direito da tela. Última página da
pasta aberta.

Localizado  no  canto  superior  direito  da  tela.  Alteração  de
configurações do Expresso.

Localizado no canto superior direito da tela. Envio de críticas,
dúvidas e sugestões.

Localizado no canto superior direito da tela. Opções de ajuda
ao usuário.

Localizado  no  canto  inferior  esquerdo  da  tela.  Expresso
Messenger.
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3 COMO ACESSAR O APLICATIVO

Para  acessar  o  sistema utilizar  um navegador  Web.  Informar  o  endereço  do  Expresso:

www.xxxxx.xxx.xx. Em seguida, informar Usuário e Senha e clicar em .

A  tela  que  será  aberta  é  a  mesma  definida  no  menu  Preferências do  Expresso.

Independentemente da aparência da tela, selecionar o ícone  Expresso Mail, localizado no

topo da tela:

Abrirá uma nova tela contendo a estrutura de pastas do Expresso Mail. O conteúdo da pasta

“Caixa de Entrada” será mostrado inicialmente.
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3.1 FUNÇÕES DO APLICATIVO

3.1.1 COMO LER UMA MENSAGEM
Basta clicar sobre a mensagem a ser lida e abrirá uma aba na parte superior contendo o

corpo da mensagem, assim como seu cabeçalho.

A visualização das mensagens poderá ser ordenada, clicando-se sobre o argumento pelo

qual se deseja ordenar (Quem; Assunto; Data; e Tamanho - localizado na barra superior do

campo de visualização das pastas, mostrado na figura acima), ou seja, para ordenar pelo

nome dos remetentes, por exemplo, clicar em Quem.

3.1.2 COMO FECHAR UMA MENSAGEM ABERTA

Basta clicar no  da aba correspondente.

3.1.3 COMO NAVEGAR PARA A MENSAGEM ANTERIOR/PRÓXIMA 
Para visualizar uma mensagem:

 Clicar na seta , localizada à direita da tela, para navegar para a próxima mensagem;

 Clicar na seta , localizada à direita da tela, para navegar para a mensagem anterior.

3.1.4 COMO  VISUALIZAR  O  RECEBIMENTO  DE  NOVAS
MENSAGENS

 Clicar em  e as mensagens novas aparecerão em negrito na pasta “Caixa

de Entrada”.
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3.1.5 COMO  SER  AVISADO  DO  RECEBIMENTO  DE  NOVAS
MENSAGENS

 Clicar no ícone  do menu à esquerda da tela

 Clicar na opção 

  Marcar o item 

 Clicar em  para guardar as configurações

3.1.6 COMO  MARCAR  UMA  MENSAGEM  LIDA/NÃO
LIDA/IMPORTANTE/NORMAL

 Selecionar a(s) mensagem(ns), clicando na caixinha à esquerda da(s) mensagem(s);

 Clicar com o botão direito na mensagem;

 Clicar na opção “Marcar como...” correspondente ao desejado no menu que aparecerá;

Notar que: 

 –  Mensagem  aparece  em  negrito  (novas  mensagens  aparecem
assim);

 – Mensagem aparece em vermelho;
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 – Mensagem não está mais em negrito;

 – Mensagem aparece em preto.

Observar  que  uma  mensagem  pode  ser  marcada  como   e

 ao mesmo tempo, aparecendo em negrito e vermelho.

3.1.7 COMO SABER O QUANTO DA CAPACIDADE DA CONTA ESTÁ
SENDO USADA

Verificar na barra de porcentagem de uso localiza no lado esquerdo acima do menu;

Nela são mostradas a porcentagem de uso e a quantidade de memória usada pelas
mensagens armazenadas;

Enquanto a barra estiver verde, existe bastante espaço livre;

Se  ela  estiver  amarela,  fique  alerta  e  verifique  a  possibilidade  de  apagar  algumas
mensagens;

Se estiver vermelha, sua conta está lotada ou próxima disso. Este estado é crítico!

    Apagar algumas mensagens, até que a barra mude de cor.

3.1.8 COMO APAGAR UMA MENSAGEM

 Clicar na caixinha à esquerda da mensagem a ser apagada;

 Clicar com o botão direito sobre a mensagem;

 Escolher a opção .

ou

Expresso Mail



7

 Abrir a mensagem a ser apagada; 

 Clicar no ícone   localizado no canto esquerdo no rodapé da tela;

ou

 Clicar na caixinha à esquerda da(s) mensagem(ns) a ser(em) apagada(s); 

 Apertar a tecla <Delete> ou <Del>. 

Para liberar espaço, não basta apagar mensagens. É necessário também limpar a lixeira

através da opção  do menu lateral.

3.1.9 VISUALIZANDO  AUTOMATICAMENTE  A  MENSAGEM
ANTERIOR AO APAGAR A MENSAGEM ATUAL

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela:

 Clicar na opção ;

 Marcar a opção 

 Clicar em  para guardar as configurações.
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3.1.10 COMO APAGAR TODAS AS MENSAGENS QUE APARECEM 
NA TELA

 Clicar na caixa de seleção mais acima (na linha cinza) e todas as caixas na tela serão
marcadas, selecionando todas as mensagens que aparecem na tela;

 Clicar com o botão direito em uma das mensagens selecionadas;

 Escolher a opção ;

ou

 Clicar no ícone  no rodapé da tela;

ou

 Clicar na tecla “Delete” ou “Del”.

3.1.11 LIMPANDO AUTOMATICAMENTE UMA PASTA COM MAIS DE
UMA TELA

 Com exceção da pasta “Lixeira”, isto não é possível.
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3.1.12 COMO VISUALIZAR MAIOR NÚMERO DE MENSAGENS POR
TELA

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Selecionar o item

, escolher entre

25, 50, 75 ou 100;

 Clique em  para guardar as configurações.

3.1.13 COMO GUARDAR NA LIXEIRA AS MENSAGENS EXCLUÍDAS

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Marcar o item ;

 Clicar em  para guardar as configurações.
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3.1.14 COMO ESVAZIAR A LIXEIRA AUTOMATICAMENTE

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 No  item  ,
escolher entre 1, 2, 3, 4 ou 5 dias;

 Ao escolher a opção “nenhum”, este recurso será desabilitado;

 Clicar em  para guardar as configurações.

3.1.15 COMO VISUALIZAR SOMENTE MENSAGENS  NÃO LIDAS,
OU IMPORTANTES, OU RESPONDIDAS

Para isso basta  usar o filtro de mensagens situado no canto inferior direito da janela do
expresso. São opções:

Ao clicar em qualquer uma delas, o filtro mostrará apenas as mensagens que  coincidam
com o filtro.

3.1.16 COMO MOVER MENSAGENS PARA OUTRA PASTA

Existem duas formas de mover mensagens para outra pasta:

1. Arrastar e soltar (necessário ter o menu lateral habilitado)
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 Selecionar  as  mensagens  a  serem movidas,  clicando  nas  caixinhas  à  esquerda  das
mensagens correspondentes;

 Clicar em uma das mensagens e arraste até a pasta desejada no menu de pastas à
esquerda. 

2. Menu de contexto (acessível através do botão direito)

 Selecionar todas as mensagens que desejar enviar para outro diretório através das suas
respectivas caixas de seleção;

 Clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer uma das mensagens selecionadas;

 No menu de contexto, clicar sobre ;

 Abre-se a seguinte janela para selecionar a pasta de destino e clicar em :
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3.1.17 COMO  EXPORTAR  MENSAGENS  PARA  UM  DIRETÓRIO
LOCAL
As mensagens podem ser salvas em uma pasta local, compactadas no formato .zip. Dentro
do  .zip  as  mensagens  serão salvas  como  .eml,  podendo  ser  abertas  em  qualquer
gerenciador de e-mail offline ou então importadas por outra conta do Expresso Mail.

 Selecionar todas as mensagens que serão exportadas, e depois clicar na opção 

 O navegador  iniciará o download do arquivo  mensagens.zip, salvar num diretório local.

Ao descompactar o arquivo, as mensagens poderão ser lidas no cliente de e-mail padrão.

O cliente do e-mail deverá suportar o padrão EML.
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3.1.18 COMO IMPORTAR MENSAGENS DO TIPO .EML OU .ZIP

Caso  tenha  sido  exportado  as  mensagens  com  o  Expresso  Mail,  outra  conta  poderá

importá-las. Não somente o Expresso Mail faz isso. Outros gerenciadores de mensagens

eletrônicas também podem fazê-lo. Se a extensão for .eml, a importação poderá ser feita.

Se todas as mensagens .eml estiverem compactadas num arquivo .zip, é possível utilizar

este último para fazer a importação de várias mensagens em uma única vez.

 Clicar no ícone  que é o último dos disponíveis à direita da caixa de pesquisa
rápida;

 Abre-se uma caixa de endereço para que se possível buscar o arquivo zip (grupo de

mensagens), ou a única mensagem eml que se deseje importar. Para buscar através do

navegador, clicar no ícone  e selecionar o arquivo;

 Após selecioná-lo, clicar no botão ;

 Selecionar  a  pasta  para  onde  as  mensagens  serão  importadas e  clicar  no  botão

.

3.1.19 COMO VISUALIZAR OUTRA PASTA

 Clique na pasta que deseja abrir no bloco à esquerda.
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3.1.20 COMO ENVIAR UMA NOVA MENSAGEM

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela:

 Em seguida abre-se a tela para compor um e-mail:

 Escrever o e-mail do destinatário no campo “Para:”; 

 Escrever o assunto da mensagem no campo “Assunto”;

 Escrever o texto da mensagem no grande espaço em branco;

 Clicar no botão .

3.1.21 COMO  ENVIAR  A  MENSAGEM  PARA  VÁRIOS  E-MAILS
DIFERENTES

 Escrever os e-mails no campo “Para:” e/ou “CC:”, separando-os com vírgula;

 Caso o campo “CC:” não apareça, clicar em “Adicionar CC”.
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3.1.22 COMO  OCULTAR  OS  ENDEREÇOS  DE  E-MAIL  DOS
DESTINATÁRIOS

  Escrever os e-mails no campo “CCo:”, separando-os com vírgula;

 Caso o campo “CCo:” não apareça, clicar em “Adicionar Cco”.

3.1.23 COMO PROCURAR O ENDEREÇO DE ALGUÉM PELO SEU
NOME
Existem duas formas de se encontrar algum endereço através do Expresso Mail:

1. Campo “Para” da mensagem

 Escrever parte do nome da pessoa, ou ele completo, no campo “Para:”, “CC:” ou “Cco:”;

 A seguir, clicar no ícone  à direita do campo correspondente OU clique F9;

 Caso retorne a mensagem o argumento de pesquisa escrito no campo foi muito genérico

e retornou mais de 200 resultados, será necessário refinar a pesquisa colocando-se uma

parte maior do nome:

Se a pesquisa for bem sucedida, aparecerá a tela:
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 Clicar no nome desejado;

 Clicar em .

2. Pesquisa rápida (necessário o menu lateral)

 Na parte superior do menu lateral, aparecerá a caixa de pesquisa rápida do Expresso

Mail,  onde o usuário poderá pesquisar mensagens recebidas ou endereços e telefones

de pessoas que possuam uma conta no expresso. Escrever o nome da pessoa que se

deseja obter o endereço e clicar no botão , uma após a outra;

 Os usuários  que  tiverem  seus  dados  confrontados  com  os  da  pesquisa,  e  havendo
alguma pertinência, aparecerão na seguinte janela:

3.1.24 COMO PROCEDER NOME COMPLETO DO DESTINATÁRIO
NÃO É CONHECIDO

 Antes de enviar a mensagem, clique no ícone ;
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 e aparecerá a seguinte tela:

 Selecionar a organização e clique em ;

 Para refinar a busca, escrever ao lado parte do nome da pessoa ou lista, escolher entre

 ou  e clicar em ;

 Em seguida aparecerá a lista com os nomes, clicar no nome desejado e em  ,

 ou , e o nome será inserido no campo correspondente;

 Clicar no botão  para fechar a janela.

3.1.25 COMO  TER  CERTEZA  DE  QUE  RECEBERAM  MINHA
MENSAGEM

 Antes de enviar uma mensagem, clique em ;
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 Quando  o  destinatário  ler  a  mensagem,  o  remetente  receberá  a  mensagem  de
notificação.

3.1.26 COMO ADICIONAR ANEXOS A UMA MENSAGEM

 Para enviar uma mensagem com anexo, clicar em ;

 Clicar em   e selecionar o arquivo a ser anexado, a partir de uma
pasta do computador local;

 Clicar em ;

 Para remover o anexo, clicar em .

3.1.27 COMO  DEIXAR  O  TEXTO  DA  MENSAGEM  MAIS
REALÇADO?
É possível melhorar a clareza do texto usando os recursos da barra abaixo:

3.1.28 COMO INSERIR FIGURAS NAS MENSAGENS

 Clicar no botão  para abrir a caixa de navegação;

 Clicar em  e procurar a figura que se deseja inserir na mensagem;
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 Após selecionar a figura, o endereço desta aparecerá na caixa de texto;

 Clicar em .

Observe que a imagem, apesar de parecer fazer parte do corpo da mensagem, é enviada
como anexo e apenas referenciada no corpo. Caso o usuário desmarque a caixa de seleção
do anexo, a referência será mantida, mas apontará para lugar nenhum. O quadro da figura
se manterá, mas um ícone de figura não encontrada aparecerá.

3.1.29 COMO SALVAR O TEXTO DA MENSAGEM PARA RETOMAR
DEPOIS?

 Ao escrever a mensagem, ao invés de enviá-la, clicar em ;

 A mensagem irá para a pasta  e no remetente aparecerá como:
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3.1.30 COMO  INSERIR  UMA  ASSINATURA  PRONTA NOS  MEUS
E-MAILS?

 Clicar no item ” do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção  e no item :

 Selecionar   ou  .  O  Texto  Rico  permite  que  a  assinatura  tenha
formatação, tornando-a mais agradável aos olhos. Dependendo do cliente  e do e-mail
utilizado pelo destinatário, é possível que o recurso de formatação não seja suportado,
fazendo com que a assinatura fique ilegível;

 Escrever a assinatura no campo apropriado, conforme a figura abaixo:

 Clicar no item 

 Clicar em  para guardar as configurações.

 Ao escrever uma nova mensagem, a assinatura aparecerá automaticamente, se assim
configurado. Se a assinatura não for colocada automaticamente, posicionar o cursor no
local da mensagem a ser enviada, onde se deseja colocar a assinatura e clicar em
. 
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3.1.31 COMO RESPONDER UMA MENSAGEM

 Abrir a mensagem a ser respondida;

 Clicar  em   ou   para  não  enviar  o  texto  original
juntamente com a resposta;

 Aparecerá a tela para compor nova mensagem;

 Escrever o texto da mensagem no espaço branco embaixo;

 Clicar em ;

3.1.32 COMO  ENVIAR  UMA  RESPOSTA  PARA  TODOS  QUE
RECEBERAM A MENSAGEM ORIGINAL?

 Abrir a mensagem a ser respondida;

 Clicar em  ou  para não enviar o texto
original junto com a resposta;

 Aparecerá a tela para compor nova mensagem;

 Escrever o texto da mensagem no espaço branco embaixo;

 Clicar em .

3.1.33 COMO ENCAMINHAR UMA MENSAGEM PARA TERCEIROS?

 Abrir a mensagem a ser encaminhada;

 Clicar em ;

 Escrever o e-mail da pessoa a receber a mensagem no campo “Para:”;
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 Aparecerá a tela para compor nova mensagem;

 Clicar em .

3.1.34 COMO IMPRIMIR UMA MENSAGEM?

 Abrir a mensagem a ser impressa;

 Clicar em  localizado no rodapé da tela;

 Selecionar a impressora e clicar em .

3.1.35 COMO VISUALIZAR O CABEÇALHO DE UMA MENSAGEM?

 Ao abrir a mensagem, clicar em , e aparecerão mais informações acerca

da mensagem, como assunto, data e hora, anexos etc.

3.1.36 COMO  SABER  SE  O  ENDEREÇO  DO  DESTINATÁRIO É
INVÁLIDO?

 A seguinte mensagem aparecerá na parte superior da página:

 é possível que a mensagem de erro acima apareça com outro endereço, ao invés do
endereço de destinatário digitado;

 Verificar  nos  campos  “Para:”,  “CC:”  e  “Cco:”  se  não  há  algum  endereço  de  e-mail
contendo espaços, vírgulas, acentos ou símbolos como /, \, %, &, #, !, ?, *, (, ) ou |;

 Lembrar que e-mails podem conter apenas letras, números, ou os caracteres “.”, “_” ou
“-”, além do @.
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3.1.37 COMO  CRIAR  REGRAS  AUTOMÁTICAS  PARA  O
RECEBIMENTO DE NOVAS MENSAGENS

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 em seguida abre-se uma nova janela, clicar em ;

 Em seguida, aparecerá a seguinte tela:

 Escolher um ou mais critérios para aplicação da regra;

 Escolher  uma das  ações  a  ser  aplicada  sobre  a(s)  mensagem(ns)  abrangida(s)  pela
regra;

Expresso Mail



24

 Clicar no botão  ou no botão <Habilitada>;

 Isto habilitará a regra, que já estará funcionando a partir da próxima mensagem recebida.

3.1.38 COMO CONFIGURAR EM QUAIS MENSAGENS UMA REGRA
SERÁ APLICADA

 Na área Critério, preencher os campos:

 1º campo - informar o endereço do remetente em comum entre as mensagens a serem
filtradas;

OU

 2º campo - informar o endereço do destinatário em comum entre as mensagens a serem
filtradas;

OU 

 3º campo – informar o assunto da mensagem em comum entre as mensagens a serem
filtradas;

OU

 4º campo - informar o tamanho mínimo ou máximo das mensagens a serem filtradas;

 Para  usar  todas  as  condições,  selecionar  no  campo   a  seguinte
opção ;

 menu “Se todos os critérios forem atendidos” do lado esquerdo, a opção “com todas”. 
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3.1.39 COMO  CONFIGURAR  O  QUE  SERÁ  FEITO  COM  AS
MENSAGENS FILTRADAS POR UMA REGRA

 Na área Ação, o sistema permite escolher uma das seguintes opções:

  -  para  manter  uma  cópia  da
mensagem na Caixa de Entrada independente da opção escolhida a seguir;

OU

  - após selecionar esta opção escolher no menu à direita a pasta em que as
mensagens serão arquivadas:

OU

   - após selecionar esta opção digitar no campo à direita o
endereço para o qual as mensagens deverão ser encaminhadas;

OU

  - após selecionar esta opção digitar no campo à direita o
texto a mensagem a ser retornada;

OU

  - para não receber as mensagens afetadas;

OU

  - colocará a mensagem em destaque.
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3.1.40 COMO DESABILITAR UMA REGRA?

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 aparecerá a seguinte janela:

 Marcar a regra a ser desabilitada;

 Clicar no botão .

Para remover uma regra, marcá-la e clicar em  . Notar que ao desabilitar uma

regra, ela não está sendo excluída, apenas não filtrará os e-mails até que seja habilitada

novamente, clicar em . Ao remover a regra, esta será definitivamente excluída e

para que ela volte a funcionar, o processo de criação da regra deverá ser refeito.
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3.1.41 COMO  AVISAR  OS  CONTATOS  SOBRE  AUSÊNCIA  DO
USUÁRIO DO ESCRITÓRIO?

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Clicar em 

 Aparecerá a seguinte tela:

 No  campo   digitar  a  mensagem  que  será  enviada
automaticamente às pessoas que mandarem mensagens durante o período de ausência;

 Clicar em seguida em  e a regra estará habilitada.
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3.1.42 COMO  DESABILITAR  O  RECURSO  “FORA  DO
ESCRITÓRIO”?

 Clicar no item  do menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Clicar na caixa de seleção (o status da regra deve estar Habilitado para que possa ser
desabilitado);

 Clicar em seguida em .

Para remover uma regra, marcá-la e clicar em  . Notar que ao desabilitar uma

regra, ela não está sendo excluída, apenas não retornará a mensagem de aviso até que

seja habilitada novamente, clicando em . Ao remover a regra, esta será excluída e

para que volte a funcionar, deverá ser refeito o processo de criação da regra.
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3.1.43 COMO CRIAR NOVAS PASTAS?

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Aparecerá a seguinte janela:

 Clicar em  e abre-se uma janela para digitar o nome da nova pasta;

 Para  criar  subpastas,  clicar  na  pasta  na  qual  será  criada  a  subpasta  e  clicar  em

.

3.1.44 COMO EXCLUIR PASTAS?

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clique na opção ;

Expresso Mail



30

 Clicar na pasta a ser excluída e clicar em .

Observe que não é possível excluir a Caixa de Entrada, Enviados, Lixeira ou Rascunhos.

3.1.45 COMO RENOMEAR PASTAS?

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Clicar na pasta que a ser renomeada e clicar em .

Observe que não é possível renomear a Caixa de Entrada, Enviados, Lixeira ou Rascunhos.
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3.1.46 COMO PROCURAR DIRETAMENTE POR UMA MENSAGEM
ESPECÍFICA?

Existem duas formas para pesquisar mensagens:

1. Através do menu Ferramentas

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Aparecerá a seguinte janela:

 Preencher nos campos  ,  ,  ,   e  ,
as informações correspondentes à mensagem desejada;

 Notar que não é necessário o preenchimento de todos os campos, preencher apenas a
informação que irá localizar a mensagem mais rapidamente;

 Em  ,  preencher  uma  palavra  ou  parte  do  texto  da  mensagem
desejada;

Expresso Mail



32

 Ao lado direito da janela, clicar na pasta em que deve ser feita a busca e depois clicar em

. A busca poderá ser feita em mais de uma pasta e, se não souber a pasta onde a
mensagem está localizada, marcar a opção ;

 Clicar em  para efetuar a pesquisa;

 O resultado aparece em uma nova aba de correio;

 Clicar na mensagem para abri-la.

2. Através da Caixa Pesquisa Rápida (necessário existir o menu lateral)

 Escrever alguma informação a respeito da mensagem procurada dentro da caixa de texto
“Pesquisa Rápida”;

 Clicar no primeiro ícone (em formato de lupa);

 Todas as mensagens que contiverem em qualquer campo (Para, De, Assunto, Corpo da
mensagem etc) alguma informação que coincida com o que foi colocado na caixa de
texto, serão filtradas e mostradas na tela.

3.1.47 COMO OCULTAR O MENU DE PASTAS?

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela; 

 Clicar na opção ;

 Marcar a opção ;

 Clicar em ;

 O layout do Expresso Mail será alterado, ocultando o menu de pastas e aumentando a
visualização das mensagens.
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3.1.48 COMO SALVAR AS MENSAGENS ENVIADAS

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 No  item  
escolher a pasta onde as mensagens serão salvas;

 Clicar em .

3.1.49 COMO SALVAR RASCUNHOS AUTOMATICAMENTE

É interessante que, durante a criação de uma mensagem, esta seja salva automaticamente

para recuperação caso algo aconteça e o usuário acabe sendo impedido de terminar de

redigitá-la.

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Marcar a caixa de seleção ;

 Nesta opção toda vez que o usuário ficar  1 minuto ocioso,  a mensagem seráa salva

automaticamente dentro da pasta .
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3.1.50 TECLAS DE ATALHO DO EXPRESSO MAIL

Existem  algumas  teclas  de  atalho  que  otimizam  a  realização  de  algumas  tarefas  do

Expresso Mail. Para utilizá-las é necessário que o usuário as ative antes.

 Clicar no item  no menu à esquerda da tela;

 Clicar na opção ;

 Marcar a caixa de seleção 

 Clicar sobre .

TECLAS DE ATALHO DESCRIÇÃO

F9 Na caixa de entrada: Atualiza a caixa;

Dentro do campo “Para”: Inicia a pesquisa rápida.

Seta para cima Navega pela pasta corrente. Vai para a mensagem acima da que está selecionada.

Seta para baixo Navega pela pasta corrente. Vai para a mensagem abaixo da que está selecionada.

Shift + Seta para cima Navega e seleciona as mensagens. Vai para a mensagem acima da que está selecionada,

deixando marcada todas as mensagens pelas quais passa.

Shift + Seta para abaixo Navega e seleciona as mensagens. Vai para a mensagem abaixo da que está selecionada,

deixando marcada todas as mensagens pelas quais passa.

Del Apaga a(s) mensagem(ns) selecionadas.

Enter Abre a(s) mensagem(ns) selecionadas em uma nova aba.
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TECLAS DE ATALHO DESCRIÇÃO

Ctrl + Seta para baixo Durante a visualização de uma mensagem em uma aba, se pressionadas, estas teclas

fecham a mensagem corrente e passam para a mensagem acima. 

Ctrl + Seta para cima Durante  a  visualização  de  uma  mensagem,  se  pressionadas,  estas  teclas   fecham  a

mensagem corrente e passam para a mensagem abaixo. 

Esc Fecha a mensagem aberta em uma aba.

n (de nova mensagem) Inicia uma nova mensagem em qualquer lugar do expresso (desde que o cursor não esteja

em uma caixa  de texto,  como campos  Para,  Assunto,  Corpo da mensagem,  Caixa  de

Pesquisa etc).

i (de imprimir mensagem) Durante a visualização de uma mensagem em uma aba, se pressionada, imprime-a.

e (de encaminhar mensagem) Durante a visualização de uma mensagem em uma aba, se pressionada, abre uma nova

aba para que o usuário possa encaminhá-la a outros usuários.

r (de responder) Durante a visualização de uma mensagem em uma aba, se pressionada, abre uma nova

aba para que o usuário possa respondê-la ao remetente.

3.1.51 SAIR

Para sair do Expresso Mail, o usuário poderá escolher outra ferramenta do pacote Expresso,

entre as disponíveis no topo da tela.

Ou, poderá clicar no botão .
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