Sincronizar e-mails, eventos e contatos – Dispositivos IPAD
O Exchange ActiveSync é uma tecnologia Microsoft que permite sincronizar contatos, eventos e e-mails
com a maioria dos dispositivos móveis (Smartphones/tablets), logo após terem sido recebidos ou incluídos
por outro software, por exemplo, o Webmail horde @unicamp. O protocolo é baseado em HTTP e XML e
permite que dispósitivos móveis acessem as informações de uma organização em um servidor que esteja
executando o Microsoft Exchange.
Usuários que possuem contas de e-mail @unicamp podem sincronizar seus dados criando uma conta
ActiveSync em seu dispositivo.
Importante: Toda vez que você trocar sua senha será necessário também efetuar a troca da senha nas
configurações do ActiveSync do dispositivo utilizado para acesso ao Horde.
Sem esse procedimento a autenticação não será possível e após 10 tentativas o acesso ao horde ficará
No
caso de um
aparelho
IPAD, siga a sequência de configuração:
indisponível
por
30 minutos.

1- Selecione o item “Mail” (marcado em vermelho):

2- Selecione o ícone que corresponde ao protocolo Microsoft Exchange ActiveSync (marcado em vermelho):

3- Forneça as informações solicitadas: e-mail, senha e descrição (indicado em vermelho abaixo) e clique na
opção “Seguinte” (marcado em verde):

4- Note, que num primeiro momento, é opcional a digitação do servidor (indicado em vermelho) mas, em
algumas versões de dispositivos pode ser necessário seu preenchimento. Na sequência, digite o nome de
usuário com o @unicamp.br e a senha e clique em “Seguinte” (marcado em azul).

5- O Ipad exibirá a tela abaixo. Selecione os itens “e-mail”, “contatos” e “calendários” ou apenas os dados
que deseja sincronizar (os botões ficarão verdes indicando o que será sincronizado. Caso queira desabilitar
alguma opção o botão ficará cinza). Clique em Salvar (indicado em vermelho) para concluir o processo:
Se o Ipad exibir uma tela diferente da imagem abaixo siga para o passo 6.

6- Como citado no passo 4, em alguns casos será questionado o “Servidor” para a realização do
sincronismo. Note ao contrário da imagem apresentada no passo 4, desta vez será obrigatório fornecer o
endereço do servidor e a senha (indicados em vermelho):

7- Preencha o campo servidor com o endereço webmail.unicamp.br e digite sua senha de usuário e clique
em “Seguinte”:

8- O Ipad exibirá a tela abaixo, permitindo que selecione o que você deseja sincronizar:

