Manual de Configuração do Outlook para Usuários
com Licenciamento Pro (professional)
Para usar este manual, tenha primeiramente certeza que sua conta de correio está configurada
para licenciamento PRO. Em caso de dúvidas, checar com o Gestor de TI do seu órgão.

1º Passo:
Pré-requisitos:

Este manual foi configurado usando a versão do MS Outlook 2019. Podem haver algumas
modificações de tela no procedimento para versões mais antigas do Outlook.
Verificar qual versão do MS Outlook está sendo executado na estação de trabalho para garantir
que efetue o download correto da versão do software “Zimbra Connector” – 32 bits ou 64 bits.

•

Para verificar a sua versão do MS Outlook:
Abra o Outlook e clique em Arquivo, no canto superior esquerdo.

Clique em Conta do Office, conforme indicativo.

Clique em Sobre o Outlook, conforme indicativo.

Será mostrado a tela abaixo, com as informações da versão correta do Outlook. Após
saber qual versão que roda, feche o Outlook todo.

2º Passo:
De posse da versão do Outlook que executa na estação de trabalho (64 bits ou 32 bits), efetue
o download do software “Zimbra Connector” correspondente à versão do Outlook.
De modo a garantir que estará usando a última versão disponível, acesse e baixe pelo site a
seguir:
https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-connector-for-outlook/

3º Passo:
Instalar o Zimbra Connector
Após efetuar o download, execute em modo administrador. Siga os passos da instalação
seguindo até terminar a instalação

4º Passo:
Configurar o Zimbra Connector
Após efetuar a instalação, abra o MS Outlook e será mostrado a tela abaixo, que deverá ser
configurada com os parâmetros informados a seguir:

Clique na Aba Configuração do Servidor:
Digite o nome correspondente do domínio do seu órgão ou secretaria. No exemplo acima
utilizamos o nome secretaria.correio.es.gov.br apenas como orientação:
Onde “secretaria” é o nome do órgão/empresa/autarquia onde trabalha.
Substituir o nome “secretaria” pelo órgão/empresa/autarquia onde trabalha.

Exemplos: Para quem trabalha no PRODEST, o nome do servidor é: prodest.correio.es.gov.br
Para quem trabalha na SESA o servidor é: saude.correio.es.gov.br
Para quem trabalha na SEGER o servidor é: seger.correio.es.gov.br

Em endereço de e-mail, digite o seu usuário seguido de @ nome do domínio do seu órgão ou
secretaria.
Exemplos: maria.rosario@prodest.es.gov.br
maria.rosario@saude.es.gov.br
maria.rosario@seger.es.gov.br
Digite sua senha.
Permanecendo dúvidas, checar com o Gestor de TI do seu órgão.

Clique na Aba Configurações de Conexões:
Marque a opção Sem Proxy. Em seguida Aplicar ou Ok.

Clicar no botão OK e aguarde as mensagens serem todas sincronizadas entre o servidor Zimbra
e seu Outlook.

