MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL
E
DA PROSERV
NET NO WINDOWS LIVE MAIL - POP3.
POP
Alterar configurações do E-Mail
E
Ao abrir o Windows Live Mail, no Menu Superior, clique na opção "Contas"(1).
"Contas

Ainda em contas, clique na opção “Propriedades
Propriedades” (2).

2

Na próxima janela, clique na guia “Servidores”(3), preencha os campos:
“Emails de entrada (POP3): ”(4) pop.proserv.com.br
“Emails de saída (SMTP): ”(5) smtp.proserv.com.br
“Nome de usuário dos email: “(6) seuemail@proserv.com.br
“Senha: “(7) Digite sua senha e marque “Lembrar senha” caso desejar
Marque a caixa “Meu servidor requer autenticação” (8) e clique no botão “Configurações” (9)
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Marque a opção “Usar as configurações dos servidor de entrada de emails” (10) e clique no botão “OK”.
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Clique na guia “Avançado” (11) e altere os campos:
“Emails de saída (SMTP): “ (12) 587
“Emails de entrada (POP3): “(13) 110
Na opção “Tempos limite do servidor” (14), arraste o cursor para longo (5 minutos)
Na opção “Deixar uma cópia de mensagens no servidor” (15), deixe sem marcar, pois na configuração POP,
os emails do servidor poderá baixar novamente as mensagens contidas na caixa, caso queira deixar uma
cópia marque as 2 caixas.
Clique em “OK” (16) para salvar as configurações.
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Configurar Novo E-Mail
E
Ao abrir o Windows Live Mail, no Menu Superior, clique na opção "Contas"(1).
"Contas"

Ainda em contas, clique na opção “E--mail” (2).

Na próxima Janela, preencha os campos: Conta de e-mail
e
(3) seuemail@proserv
proserv.com.br, a “Senha” (4) da
conta, “Nome do Usuário” (5) e habilite a opção “Definir configurações do servidor manualmente” e clique
em “Avançar” (6).

seuemail@proserv.com.br
email@proserv.com.br

Adicione, agora, as configurações do seu servidor:
Tipo de servidor: POP. (7)
Endereço do servidor: pop.proserv.com.br
.com.br. (8)
Porta: 110. (8)
Desmarque a opção “ Requer uma conexão segura (SSL). (9)
Autenticar usando: escolha a opção “Texto não criptografado”. (10) Nome do usuário de logon: informar a
conta de e-mail completa “seuemail@proserv
email@proserv.com.br” (11).
“Endereço do servidor”: smtp.proserv.com.br e defina a porta “587”.(12)
Desabilite a opção “Requer uma conexão segura (SSL). (13)
Habilite a opção “Requer autenticação” (14)
Clique em “Avançar” (15).

smtp.proserv.com.br

pop.proserv.com.br

seuemail@proserv.com.br

Clique em “Concluir”. (16)

