
ZPUSH

O  Z-Pushé um servidor (PHP+Apache) que implementa o protocolo  Exchange ActiveSyncpara

viabilizar a sincronização de e-mail, contatos e agenda entre os dispositivos móveis e o Expresso.

O Servidor Z-Push se comunica com os dispositivos móveis através do protocolo Exchange ActiveSync e
com  o  Expresso  através  deBackends,  sendo  o  responsável  pela  autenticação  dos  usuários  e
intermediação das sincronizações entre o Expresso e os dispositivos móveis.

O IPhone,  o  Android,  o  Windows Mobile  e  muitos  outros  dispositivos  móveis  já  vêm com o Cliente
Exchange ActiveSync instalado, basta configurar a conexão com o Servidor Z-Push.

TUTORIAL CONFIGURAÇÃO 
ANDROID

• Acessar o menu e clicar em configurar.

• Depois de clicar em configurar, entrar em 
Contas.

http://z-push.sourceforge.net/soswp/
http://z-push.sourceforge.net/soswp/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd299446(v=exchg.80).aspx
http://httpd.apache.org/
http://www.php.net/


• Em Contas, clicar em Adicionar conta.

• Em Adicionar uma conta, clique em Exchange.



• Depois de clicar em Exchange, digite seu Email
completo e clicar em próximo.

• Depois de digitar o nome, digitar a senha e clicar em próximo.



• Depois de digitar a senha, digitar somente o login do usuário e em 
servidor colocar expresso.se.gov.br.

• Na mesma tela que a anterior em tipo de segurança selecionar 
SSL/TLS (Aceitar todos os certificados) e clicar em próximo.



• Depois de clicar em próximo, clicar em OK quando aparecer essa tela.

• Depois de ter clicado em OK, em Ativar Administrador clicar em Ativar.



TUTORIAL CONFIGURAÇÃO
 IOS

• Acessar ajustes e depois clicar em Mail. 

           

• Depois clicar em Contas.

• Após acessar Contas, clicar em 
Adicionar Conta.



• Depois de clicar em Adicionar Conta, selecionar
Exchange

• Depois de clicar em Exchange, digitar o 
Email completo e a senha do expresso e 
apertar em seguinte.



• Na próxima tela, em servidor digitar
expresso.se.gov.br e em nome de Usuário deixar
somente o login, depois clicar em seguinte.

• Na próxima tela, clicar em Salvar.

• Depois você pode notar que a nova 
conta já foi configurada.


