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Como configurar as contas de e-mail do meu plano no
Outlook Express?
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Lembre: para configurar as contas de e-mail, primeiro voce devera cria-las a partir do seu Painel de Controle
Ferozo. Aqui te explicamos como faze-lo.

Pensando na sua comodidade, oferecemos para voce a possibilidade de configurar suas novas contas de correio eletronico
no Outlook Express.
A seguir, explicamos passo a passo as instrucÃµes para que voce tenha seu correio funcionando em poucos minutos, de
forma facil, simples e rapida.

1
Abra o Outlook Express no seu PC pessoal ou do trabalho.

2
No menu Ferramentas clique em Contas .

Voce visualizara na tela uma nova janela. Clique em Adicionar .

3
Agora sera solicitado o nome do titular da conta de correio eletronico (por exemplo, JoÃ£o Da Silva).
Depois de coloca-lo, clique em Seguinte .

A seguir sera solicitado o endereco do seu correio eletronico. Digite a conta que deseja configurar (por
exemplo, info@meusite.com). Depois de completar a informacÃ£o, pulse emÂ Seguinte .

4
Na nova tela, certifique-se de escolher POP3â€³ como servidor de correio de entrada . Nos campos
voce devera indicar seu correio de entrada e saida com a formaÂ mail.seu-dominio. No nosso
exemplo, seria mail.meusite.com. Depois, pulse Seguinte .

5
Agora o assistente do OutlookÂ pedira dois dados: nome da conta e senha. entonceNo primeiro
caso, digite a conta de correio que voce esta configurando (por exemplo, info@meusite.com). No
segundo campo digite a senha da sua conta de correio. Em seguida, pulse “Seguinte”.

6
Para fechar o assistente do Windows clique em Finalizar .

7
Agora, vamos terminar de configurar o correio de saida. No quadro Contas de internet , certifique-se
que sua conta esteja marcada e clique em Propriedades .

8

Na guia Servidores , clique em Meu servidor precisa de verificacÃ£o e clique em
ConfiguracÃ£o .

9
Depois, para uma correta configuracÃ£o dos correios de saida na guia “Avancadas” certifique-se de
ter selecionado o porto 25. Finalize a configuracÃ£o e clique emÂ Aceitar .

Importante:
Caso a conexÃ£o SMTP com o porto 25 que os clientes de correio colocam, experimente e
troque-o pelo porto 587.Â Isto deve-se a que existem provedores de internet (ISP) que
bloqueiam o porto padrÃ£o de conexÃ£o SMTP (25).

10
Por ultimo, verifique que a opcÃ£oÂ Usar a mesma configuracÃ£o que o servidor de correio de
entrada tenha sido selecionada.

Finalmente, clique em Aceitar e feche o quadro Contas de internet . Voce ja pode comecar a enviar
e receber e-mails do Outlook Express!

