Recursos
Você pode acessar os seguintes recursos do Webmail Zimbra:
E-mail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escrever e enviar novas mensagens de e-mail
Ler e responder mensagens de e-mail
Rastrear trocas de mensagens usando o recurso Tópico de conversação ou,
opcionalmente, alternar para a visualização tradicional de mensagens
Incluir anexos em suas mensagens
Encaminhar mensagens de e-mail para um ou mais destinatários
Buscar nas mensagens de e-mail e anexos por um determinado texto ou
características em particular
Criar suas próprias pastas para organizar e-mails
Criar marcadores para organizar seus e-mails
Criar filtros para rotear os e-mails recebidos para pastas designadas
Delegar permissão para visualizar ou gerenciar suas pastas de e-mail

Lista de endereços
•
•
•

Criar e gerenciar várias listas de endereços
Importar e exportar listas de contatos
Compartilhar listas de endereços pessoais

Agenda
•
•
•
•
•

Criar e gerenciar várias agendas
Criar compromissos, reuniões e eventos
Delegar permissão para visualizar ou gerenciar suas agendas
Ver as programações de ocupado/livre dos participantes
Importar e exportar outros programas de agenda

Tarefas
•
•
•
•
•

Criar várias Listas de tarefas
Criar tarefas a fazer
Adicionar anexos às suas tarefas
Gerenciar uma tarefa, definir a prioridade e acompanhar o andamento
Delegar permissão para visualizar ou gerenciar suas Listas de tarefas

Sistema de troca de mensagens instantâneas (IM) Beta
•
•
•

Comunicação instantânea em tempo real
Criar bate-papos em grupo ou com amigos individuais
Manter uma lista de amigos e ver seu status de disponibilidade

•
•
•

Selecionar seu status de disponibilidade ou criar uma mensagem de status
personalizada
Enviar rapidamente seu bate-papo por e-mail
Os bate-papos são salvos automaticamente em sua pasta Bate-papo

Preferências
•
•
•

Gerenciar como seus recursos de caixa de e-mail funcionarão no E-mail, Lista
de endereços e Calendário
Criar filtros de e-mail
Atribuir teclas de atalho para acessar rapidamente pastas de e-mail, buscas
salvas e sinalizadores

