
TUTORIAL

Relatório de e-mails retidos por possível SPAM



Sempre aceitar: 

Esta  opção  permite  aceitar  o  e-mail  atual  e  os  posteriores  com  o  mesmo  remetente,
entendendo que o e-mail recebido não é um spam e que o remetente não é emissor de spam.

Sempre rejeitar: 

Esta  opção  permite  rejeitar  o  e-mail  atual  e  adicionar  o  remetente  na  lista  de  bloqueio,
confirmando assim que o e-mail é um spam e que o remetente é um emissor de spam. 

Aceitar: 

Esta opção permite aceitar o e-mail atual, entendendo que o e-mail recebido não é um spam.
O e-mail informado será encaminhado para a caixa de entrada do Expresso.

Apagar:

Esta opção permite rejeitar o e-mail atual, entendendo que o e-mail recebido é um spam. O e-
mail informado será excluído sem a possibilidade de recuperação.

Gerenciamento  de  e-mails na Quarentena de Spam:

No corpo do e-mail recebido haverá a opção “clique aqui”, que contém o link direto para a
quarentena de spam de cada usuário.



QUARENTENA DE SPAM

À esquerda é possível ter o acesso às duas listas, a de confiança (Whitelist) e a de bloqueio
(Blacklist).

Sender/Subject: 

Seleciona todos os e-mails listados na quarentena.

Obs: Para visualizar  o conteúdo de um só e-mail  deverá ser marcada a caixa de seleção à
esquerda do título.

Toggle Raw: 

Esta função mostra o e-mail em código-fonte, apresentando maiores detalhes a respeito.

Toggle Spam Info: 

Apresenta maiores detalhes a respeito da suspeita de Spam.

Download: 

Faz o download do e-mail para o computador que está em uso.

Whitelist: 

Caso o remetente não seja emissor de Spam, esta função irá adicioná-lo na lista confiável.

Blacklist: 

O remetente do e-mail suspeito irá ser adicionado à lista de bloqueio, e os e-mails posteriores
serão descartados automaticamente.

Enviar: 

O e-mail será enviado para a sua caixa de entrada no Correio Eletrônico Expresso.

Apagar:

O e-mail será apagado sem possibilidade de recuperação.


