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Capítulo 5 - Instalação da Central @Office™ - Software 
 

Introdução 
A Central @Office™ não possui endereço IP próprio, nem outros parâmetros 
pré-associados de modo a que, ao ser conectada a um ambiente já operante, 
um endereço pré-configurado não cause um conflito, comprometendo o 
funcionamento normal da rede local.  

Deste modo, juntamente com ela, é fornecido um disco para sua configuração 
inicial e que necessitará ser instalado temporariamente em uma estação-
cliente qualquer da rede local. Não haverá necessidade de instalação de 
nenhum software adicional no servidor da rede local, se houver. 

Após a conexão da Central @Office™ pela primeira vez a uma rede local, o 
processo de instalação inicia-se pela personalização de seus parâmetros 
iniciais, através da execução do programa ‘SETUP.EXE’ fornecido no Disco de 
Sistema. Este programa deve ser executado sob o Sistema Operacional 
Windows™ 95 ou superior, em qualquer estação-cliente de sua rede local.  

 

Processo de Inicialização da Central @Office™ 
Na estação-cliente escolhida, crie um diretório denominado ‘Office’ em sua 
unidade de disco C: e copie para ele o conteúdo do Disco de Sistema fornecido 
juntamente com a sua Central @Office™. 

Para instalar pela primeira vez o Programa Configurador da Central @Office™, 
execute o arquivo ‘CONFIG32.EXE’ que estará no diretório C:\Office. 

Ao ser carregado o programa apresentará a seguinte tela: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quando conectada a uma rede local e ligada pela primeira vez, a Central 
@Office™ propaga uma mensagem em ‘broadcasting’ à todos os usuários da 
rede, mensagem esta que é, na verdade, uma solicitação de configuração. 

Este pedido é reconhecido apenas pelo programa ‘CONFIG32.EXE’ que, ao 
recebê-lo, solicita os parâmetros para a configuração inicial do sistema.        
Os parâmetros solicitados ao operador para efetuar a configuração inicial da 
Central @Office™ são: 

 

Nome do servidor 
É um nome simbólico qualquer - de até 15 dígitos alfanuméricos (mais _ 
- e #) - atribuído à Central @Office™.  Por exemplo: Office 

 

mailto:Central@Office
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Nome do Domínio 
Neste campo deve ser informado o nome de um domínio de âmbito local.       
A empresa já deve ter um domínio externo definido junto a algum provedor 
como, por exemplo, ‘microbase.com.br’, mas este domínio NÃO deve ser 
utilizado, ao contrário, deve ser definido um nome de âmbito estritamente local. 

Tome-se como exemplo ‘microbase.local’ que, neste caso, viabilizará a 
perfeita operação do Sistema de E-mail da Central @Office™. 

 

Endereço IP 
É o endereço IP da Central @Office™ na rede local.  

Por convenção internacional, para não conflitarem com os do âmbito da 
Internet, os endereços IP locais obrigatoriamente devem pertencer a uma das 
famílias abaixo relacionadas:  

 

FAMÍLIA MÁSCARA DEFAULT 

192.168.0.0 255.255.255.0 

172.16.0.0  a  172.31.0.0 255.255.0.0 

10.0.0.0 255.0.0.0. 
 

A Central @Office™ pode ter mais de uma interface de rede e conectar-se a mais 
de uma sub-rede.  Para cada uma delas ela necessita ter um endereço IP diferente. 
Entretanto, só o endereço IP da primeira interface de rede é atribuído por este 
procedimento, os demais endereços IP deverão ser personalizados posteriormente 
durante a configuração dos demais parâmetros operacionais descritos adiante, na 
seção “Configuração dos Parâmetros Operacionais”. 

 

Máscara da Sub-rede 
A Máscara de sub-rede é uma máscara binária, expressa no formato de um 
endereço IP, que possibilita à Central @Office™, dado um endereço IP 
qualquer, isolar o componente ‘net-id’ do endereço IP e assim determinar se 
este endereço pertence ou não à sub-rede na qual ela está conectada. 
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Preenchidos os parâmetros correspondentes, pressione o botão ‘OK’.             

A configuração estará terminada quando for apresentada uma janela similar a 
que é apresentada na figura abaixo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inicialização em ambientes de múltiplas Centrais @Office™ 
Em ambientes onde serão instalados mais de uma Central @Office™ em um 
mesmo meio físico, aconselha-se a instalação de um sistema de cada vez. 
Desta forma, evita-se a propagação simultânea em ‘broadcasting’ de vários 
pedidos de configuração que não poderão ser simultaneamente atendidos.  

Entretanto, caso ocorra tal situação, o programa Configurador irá configurar 
uma Central @Office™ por vez, na ordem cronológica em que ele vier a receber 
os pedidos de configuração.  

Para que o usuário possa identificar qual a Central @Office™ está sendo 
configurada é exibido, ao pé da janela de diálogo, o ‘ID’ que se encontra no 
‘display’ LCD da Central @Office™, cujo pedido foi reconhecido e que será 
configurada naquele momento.  

Este ‘ID’ é, na verdade, o número da interface de rede principal instalada no 
sistema ou, caso haja mais de uma interface instalada, o número da primeira 
unidade encontrada. 
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PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Capítulo 6 - Configuração dos Parâmetros Operacionais 
 

Introdução 
Operando com um software completa e facilmente parametrizável, a Central 
@Office™ adequa-se aos mais variados ambientes e instalações.  

Toda a configuração é feita de modo amigável, de fácil interação, através da 
interface de qualquer Navegador Internet disponível no mercado, desde que 
suporte Java Script (por exemplo, Netscape, MS Internet Explorer, Opera, etc). 

As telas apresentadas permitem desde a configuração do hardware (interfaces 
de rede, portas de comunicação, modems, tipo de conexão etc.), até a 
definição dos perfis individuais de usuários. 

 

Configuração do Navegador de Internet 
Nas estações clientes que terão acesso ao configurador da Central @Office™, 
não há nenhuma configuração especial no navegador de Internet. 

Com relação ao uso de E-mail, os servidores SMTP e POP3 devem apontar para 
o ‘host name’ dado à Central @Office™ na inicialização. 

Exemplo: SMTP Server: Office 

 POP3 Server: Office 
 

Acessando o Configurador da Central @Office™ 
Esta etapa de configuração assume que a configuração inicial da Central 
@Office™ já foi realizada, com endereço IP e nome já definidos na rede (vide 
Capítulo 5 - Instalação da Central @Office™ - Software.) 

As demais configurações que serão apresentadas a seguir podem ser 
realizadas em qualquer estação-cliente que tenha um navegador disponível. 

Na estação-cliente, a configuração TCP/IP da rede – a ser ajustada no Painel 
de Controle do Sistema MS-Windows™ - deverá:  

• especificar a não obtenção automática de endereço IP 

• especificar o Endereço IP da estação-cliente na mesma sub-rede da 
Central @Office™. Ex. 192.168.1.2;  

• uma máscara de sub-rede = 255.255.255.0;  

• incluir o endereço escolhido para a Central @Office™ na lista de Gateways 
instalados; e 

• ativar a opção DNS, inserindo o nome dado à ela no campo ‘Host’, seu 
domínio no campo correspondente e inserindo o seu Endereço IP no 
Servidor DNS. 

A Central @Office™ pode ser acessada de duas formas através do navegador: 

• Diretamente pelo seu endereço IP (ex.: http://192.168.1.1:19778), ou 

• pelo nome (ex.: http://office:19778).  
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Login no Configurador  da Central @Office™ 
A configuração da Central @Office™ só está acessível a usuários cadastrados 
com privilégio de Administrador, que serão os únicos com direito a manipular e 
alterar as suas bases de dados.  Portanto, a primeira etapa de configuração 
será sempre a de identificação e de autenticação do usuário.  

O servidor HTTP da Central @Office™ apresentará automaticamente a tela de 
‘login’ para a validação do usuário como administrador do sistema. 

A Central @Office™ é pré-configurada com um único conjunto usuário/senha 
com privilégio de Administrador : 

User Name:  office 
Password:  master 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Identificando-se adequadamente e sendo reconhecido como um Administrador, 
o usuário ele terá acesso às telas de configuração da Central @Office™. 

De modo geral, as telas são de fácil entendimento e se constituem de quatro 
‘frames’, como mostra a figura a seguir. 
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No ‘frame’ superior é apresentado um conjunto de ‘botões’ que dão acesso 
aos recursos da Central @Office™ .  

 

No canto esquerdo, destaca-se um botão circular que é o botão de ‘Seleção 
de Ambiente’ que, ao ser acionado, permite a escolha entre dois ambientes 
distintos: o de ‘Configuração’ e o de ‘Manutenção’ da Central @Office.  

No ‘Ambiente de Configuração’, os botões oferecem acessos aos GRUPOS 
de parâmetros que devem ser personalizados (Usuários, Conexões, Portas, 
Modems, Serviço IP, Correio e Telefonia).  

No ‘Ambiente de Manutenção’, os botões permitem acesso aos Grupos de 
Opções que podem ser gerenciados: Correio, Servidor, Serviço IP, ‘Download’ 
e Conexões.  

O ‘frame’ ao lado esquerdo da tela, possibilita o acesso rápido aos vários SUB-
GRUPOS possíveis dentro de um GRUPO de parâmetros (o conteúdo dependerá 
do grupo selecionado).  

Abaixo do ‘frame’ do grupo, encontra-se um outro para a seleção rápida do 
elemento que se quer criar ou alterar, dentro do grupo de parâmetros 
selecionado no ‘frame’ de grupo.  

Finalmente, no meio da tela, encontra-se o ‘frame’ que detalha os parâmetros 
do elemento que se quer personalizar. 

 

Botões 
No ‘frame’ de seleção rápida, dependendo da tela, podem aparecer os botões 
‘Selecionar’ e ‘Novo’. 

 

Selecionar 
Seleciona um objeto já configurado (usuário, porta, modem, etc.) para 
exibir ou alterar seus parâmetros. 
 

Novo 
Abre uma tela limpa para inclusão de um novo objeto. 

No ‘frame’ central de configuração dos parâmetros, qualquer que seja o 
grupo de parâmetros em configuração, os botões de encerramento são : 

 

Salvar  
Grava as alterações efetuadas. 

 

Excluir  
Exclui o item selecionado pelo nome da base de dados. 

 

Reiniciar  
Restaura os campos aos valores originais, antes das alterações. 

 

Cancelar  
Cancela a operação em curso. 
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Ajuda 
Apresenta uma breve explicação sobre os campos do formulário. 

A ordem em que os grupos de parâmetros se apresentam é, da esquerda 
para a direita, a de maior incidência de alterações previstas. Entretanto, 
em uma primeira personalização, deve-se iniciar configurando os grupos 
da direita para a esquerda : Correio, Serviço IP, Modems, Portas, 
Conexões e Usuários. Isto é necessário porque cada grupo mais à 
esquerda usa definições de parâmetro de outros grupos mais à direita. 

 

Configuração do Correio Eletrônico 
A Central @Office™ possibilita a implementação de um completo Sistema de 
Correio Eletrônico, interligando E-mails locais com remotos de forma 
totalmente transparente para o usuário. 

Em seu software-cliente de E-mail (Netscape, Explorer, Pegasus, Eudora, etc.), 
cada usuário deve definir a Central @Office™ como sendo seu POP Server e seu 
SMTP Server, como foi definido no início deste capítulo.   

Deste modo, a Central @Office™ coletará todos os E-mails, internos e externos, 
e os distribuirá automaticamente, sem que se realize uma conexão externa ao  
ISP cada vez que se tenha que enviar ou buscar mensagens pois, para a rede 
local, a Central @Office™ atua como um SMTP Relay Server e um POP3 Server. 

O tratamento de E-mail da Central @Office™ é feito automaticamente através 
dos procedimentos básicos detalhados no Capítulo de Operação deste manual. 

A parametrização do Serviço de Correio da Central @Office™ se dá como segue:  
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Intervalo de discagem  
É o intervalo (em minutos) entre conexões automáticas com os provedores 
para execução dos procedimentos de envio ou coleta de E-mails externos. 

 

Permanência máxima 
É o tempo máximo (em dias) que um E-mail com destino externo permanece 
na Central @Office™ tentando ser enviado. Esgotado este tempo, o usuário que 
originou o E-mail é informado da impossibilidade e o E-mail é removido. 

O procedimento de envio de um E-mail externo pode não ser bem sucedido 
na primeira tentativa. Isso pode ocorrer por diversos fatores, por exemplo, 
porque o destino está temporariamente inoperante. Portanto, a Central 
@Office™ permite que seja configurado um intervalo de tempo (em dias), 
dentro do qual continuará tentando enviar o E-mail. 

 

Notificar o remetente após 
Número de tentativas que a Central @Office™ irá aguardar antes de avisar ao 
remetente de que o e-mail não poderá ser enviado. 

 

Coleta de mensagens 
Permite que se desabilite, temporariamente, o procedimento de coleta de      
E-mails remotos. Esta possibilidade é útil, por exemplo, quando o acesso ao 
ISP ou a outro serviço externo para tratamento de E-mail, tal como um POP3 
Server, está reconhecidamente inoperante. Desta forma, desabilita-se a busca 
de E-mail, evitando-se tentativas de conexão infrutíferas. 

 

Envio de mensagens 
Semelhantemente ao item anterior, este permite que se desabilite, também 
temporariamente, o procedimento de envio de E-mails externos, caso o acesso ao 
ISP ou a outro serviço externo de tratamento de E-mail, tal como um POP3 
Server, estiver reconhecidamente inoperante. Desta forma, desabilita-se o envio 
de E-mail, evitando-se tentativas de conexão infrutíferas. 

 

Usar Servidor SMTP Relay 
Permite o uso de Servidor SMTP, para que todos os E-mails com destino 
externo sejam encaminhados para o endereço de ‘Relay’ definido no campo 
“Servidor SMTP” na parametrização de cada uma das conexões.  

Este recurso deve ser utilizado sempre que possível, para que o 
procedimento de envio de E-mails não realize uma conexão com cada um 
dos endereços destinos. 

Este campo habilita o uso do servidor SMTP para todas as conexões pois, se a 
conexão vai ou não utilizar este serviço, será definido indicação ou não de um 
endereço de ‘Relay’ em sua parametrização.  

 

Filtro de vírus 
Habilita ou Desabilita a triagem de todas as mensagens pelo filtro operado pelo 
Agente Antivírus da Central @Office™.  
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Administrador de E-mail –  Usuário MAILADMIN 
Além da personalização do Correio, o sistema de E-mail depende da existência 
de um usuário especial da Central @Office™: o usuário MAILADMIN. 

Este usuário deve ser definido obrigatoriamente para que na inicialização da Central 
@Office™ seja criado o processo coordenador do Sistema de E-mail e para que, a 
partir daí, os procedimentos de envio e recebimento de "E-mail" sejam executados.  

Os parâmetros de configuração do usuário MAILADMIN servem para controlar 
e restringir a ação do sistema de E-mail e estão descritos na seção 
“Configuração dos Usuários”. 

 

Configuração do Serviço IP 
Todo o sistema de comunicação da Central @Office™ está baseado no suporte 
ao protocolo TCP/IP. 

Nesta página são personalizados os seguintes sub-grupos de parâmetros: 

• Configuração do serviço IP / Geral 
• Configuração do serviço DHCP 
• Configuração do serviço IP / Sub-rede Direta 
• Configuração do serviço IP / Sub-rede Indireta 
• Segmentos importados 
• Segmentos exportados 

 
Configuração dos Parâmetros Globais  

Neste sub-grupo são definidos os parâmetros globais de funcionamento do 
Serviço IP, como apresenta a figura abaixo. 
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Nome do servidor 
É o nome simbólico atribuído à Central @Office™. O sistema necessita ter um 
nome além de um endereço IP na rede local, como já descrito anteriormente, 
ambos configurados pelo programa ‘RASCFG.EXE’. 

Se o nome da Central @Office™ definido na inicialização for modificado, o 
sistema precisará ser reinicializado e todos os arquivos "hosts" locais das 
estações-cliente deverão, também, ser atualizados. 

 

Nome do domínio 
É o nome do ‘Domínio Local’ definido na inicialização da Central @Office™, 
cujo uso é fundamental para os procedimentos de E-mail. 

 

DNS padrão 
Define o endereço IP para o Servidor de Domínio de Nomes.  

A Central @Office™ usa o Servidor de Nomes para resolver nomes locais e 
remotos, quando não houver sido assinalado um nome específico durante a 
fase de conexão física. 

 

Roteador padrão 
Define o endereço IP de um outro roteador na rede local, se este existir.  

A própria Central @Office™ atua como um roteador entre vários meios físicos e 
entre várias sub-redes, dispensando a necessidade de aquisição de um 
roteador, entretanto, existindo um roteador eleito como padrão (‘default’), 
sempre que ela receber uma mensagem cujo destino lhe for desconhecido, 
esta mensagem será encaminhada para o endereço aqui definido. 

Um endereço não é conhecido pela Central @Office™ quando não pertence a 
nenhuma das sub-redes conectadas diretamente à ela; quando não pertence a 
nenhuma das sub-redes não conectadas diretamente à ela e não tenha sido 
“aprendido” através de diálogos com outros roteadores (via protocolo RIP) e, 
finalmente, quando não pertence a nenhum usuário conectado à Internet 
através do @Office Login (caso em que a mensagem seria enviada à Internet). 

 

Tamanho do buffer pool 
A Central @Office™ gerencia datagramas entre meios físicos de diferentes 
velocidades de tráfego. Portanto, precisa dispor de ‘buffers’ para comportar 
datagramas em trânsito, pendentes para transmissão nos vários meios físicos.  

O tamanho deste pool de ‘buffers’ pode variar de 32 a 320 KB, entretanto, seu 
valor ideal é empírico e depende da intensidade do uso da Central @Office™, 
sendo ‘default’ o valor padrão de 64 KB. 

Analisando as estatísticas do Serviço IP, se verificado a perda de datagramas 
por falta de ‘buffers’, tal valor deve ser incrementado em múltiplos de 32 KB. 

 

Protocolo RIP 
Habilita ou não o protocolo RIP Central @Office™, para que a mesma troque 
informações com outros roteadores instalados na mesma sub-rede. 
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Configuração do Serviço DHCP 
Em uma rede TCP-IP cada computador possui o seu próprio endereço IP sendo 
este único e exclusivo.   

Existem duas formas do computador obter este endereço : 

• a primeira é estática, ou seja, no momento da instalação da interface de 
rede um ‘endereço IP’ é fixado junto com sua ‘máscara de sub-rede’. 
Neste caso o Administrador da Rede deverá criar um mecanismo rígido de 
controle dos endereços IP’s para evitar conflito de endereços, o que irá 
provocar mau funcionamento da rede. 

• a segunda forma para se obter um ‘endereço IP’ é dinâmica, isto é,  
automaticamente tão logo o computador seja ligado e conectado a uma 
rede de protocolo TCP-IP.  Para tanto deverá existir na rede um Servidor 
de Endereços IP, ou seja um Servidor DHCP, que irá ‘alugar’ endereços IP 
diferentes para cada um dos computadores,  garantindo que nunca ocorra 
um conflito de endereços IP na mesma rede. 

A Central @Office™ implementa, também, um Servidor DHCP, bastando apenas 
ser configurada como descrito a seguir: 

● Tendo acessado o Sistema de Configuração, pressione o botão ‘Serviço 
IP’ e, a seguir, ‘no frame’ do lado esquerdo, pressione a opção ‘DHCP’.  
Após a apresentação da tela ‘Configuração do Serviço IP – DHCP’ faça 
a opção por ‘Habilitado’.  

● No campo ‘Ligado a Sub-rede’ aparecerá a lista de todos as interfaces 
de rede que a Central @Office™ possui, para que se escolha em qual delas 
o Servidor DHCP irá responder. 

● Na janela ‘Pool de endereços IP - Inclusão’, informe a lista de endereços 
IP que o Servidor DHCP irá ‘alugar’ para as estações-cliente quando 
solicitado, indicando o primeiro e o último endereço IP dentro do intervalo 
de endereços desejado. 

● Esta lista será seqüencial, ou seja, por exemplo, se informarmos que o 
primeiro endereço é 192.168.3.1 e o último endereço é 192.168.3.254, 
o servidor saberá que possui 254 endereços possíveis para ‘aluga’. 

● Na janela ‘Pool de endereços IP - Exclusão’, informe, caso haja a 
necessidade, os endereços IP que não deverão ser alugados para as 
estações-cliente, por serem endereços reservados.  

● Na janela 'Pool de Endereços IP - Configuração Específica', informe 
caso haja a necessidade, o Nome ou o Endereço Físico dos computadores 
que devem ter os endereços IP configurados especificamente.  
Por exemplo: O computador de nome ‘Maq. Suporte’ deve ser 
configurado com o endereço IP 192.168.3.100. 
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Na janela ‘Duração do aluguel’ é possível determinar durante quanto tempo  
(em minutos) o endereço IP entregue pelo Servidor DHCP ficará ‘alugado’ para 
as estações-cliente.  Quando uma estação-cliente recebe o endereço IP é 
iniciada a contagem do ‘tempo de aluguel’ informado. Ao ser atingido 50% 
deste tempo, a estação-cliente iniciará a negociação do endereço IP recebido. 

O Servidor DHCP da Central @Office™ poderá entregar para a estação-cliente 
outras configurações da rede TCP-IP como descrito a seguir: 

 

DNS primário poderá ser entregue como 
• um endereço IP específico; 
• o endereço IP do servidor DHCP; ou 
• não ser entregue. 

 

DNS secundário poderá ser entregue como 
• um endereço IP específico; ou 
• não ser entregue. 
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Roteador primário poderá ser entregue como 
• um endereço IP específico; 

• o endereço IP do servidor DHCP; ou 

• não ser entregue. 
 

Roteador secundário poderá ser entregue como 
• um endereço IP específico; ou 

• não ser entregue. 
 

Nome do servidor poderá ser entregue como 
• um nome específico; ou 

• o nome configurado no serviço IP da Central @Office™. 
 

Nome do domínio poderá ser entregue como 
• um nome específico; ou 

• o nome configurado no serviço IP da Central @Office™. 

 
Configuração de uma Sub- Rede Direta 

A Central @Office™ suporta várias interfaces de rede para interligar diversas 
sub-redes cujas características são assim definidas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nome 
Nome simbólico atribuído à sub-rede direta. 
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Endereço IP 
A Central @Office™  deve possuir um endereço IP em cada sub-rede direta da 
qual faz parte. O endereço IP da primeira interface Ethernet (ou da única, se 
existir apenas uma) é atribuído na inicialização do sistema, entretanto, esta 
opção permitirá tanto a modificação deste endereço, como a atribuição de 
novos endereços para as outras sub-redes que forem definidas. 

 

Máscara da sub-rede 
É uma máscara binária, expressa no formato de um endereço IP que possibilita 
que se isole o componente ‘net-id’ do endereço IP e determinando, assim, se 
ele pertence ou não à essa sub-rede. 

 

Ligada a 
Como a Central @Office™ suporta múltiplas interfaces representando diferentes 
sub-redes diretas, é necessário associar-se a interface específica que contém a 
sub-rede que está sendo definida (Ethernet, X.25, PPP síncrono, etc.). 

 

Habilitar Tradução de Endereços (NAT) 
É o recurso, de uso opcional, que, habilitado para as conexões externas, 
permite que as estações de trabalho da rede local, de protocolo TCP/IP, 
tenham acesso à Internet utilizando o endereço IP ‘real’ da Central @Office, 
tendo cada uma delas endereços IP virtuais, ou seja, que só são válidos e 
conhecidos no âmbito da rede local. 

Um aspecto importante para a habilitação deste recurso na Central @Office é 
que o sistema de tradução de endereços torna as estações da rede local 
totalmente transparentes para o mundo externo, ou seja, impossibilita 
totalmente a invasão das estações da rede local por agentes do mundo 
externo (‘hackers’), pois elas passam a utilizar apenas endereços IP virtuais. 

 

Recursos de Firewall para uma Sub-Rede Direta 
Protocolos remotos 
É um ‘firewall’ contra acessos indevidos. O mecanismo está baseado no 
bloqueio ou na liberação do uso dos principais protocolos utilizados e abrange 
todo e qualquer acesso externo. Os protocolos controlados são: Navegador 
Web (http), E-mail (SMTP e POP3), Telnet, FTP e Config (Configurador @Office). 

 

Endereços IP restritos 
Restringe o acesso externo para apenas os endereços IP definidos. Se esta 
opção estiver habilitada, é possível determinar definir uma faixa de endereços 
IP que estarão acessíveis às conexões externas para a rede local. 

Para que este recurso possa ser utilizado de forma adequada e eficiente,  os 
endereços da sub-rede como um todo, devem ter definidos de forma planejada, 
organizando grupos de endereços seqüenciais para um determinado grupo de 
equipamentos, divididos por departamento, setor, privilégio, etc. 

Considere, na definição destes grupos, a eventual necessidade de Exportação de 
endereços IP, para implementar uma VPN entre sub-redes remotas. 
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Configuração de uma Sub- Rede Indireta 
Nesta página são definidos os parâmetros de sub-redes indiretas, ou seja, 
aquelas não conectadas diretamente à Central @Office™ e cujo acesso precisa 
ser feito através de um roteador.  

Nem sempre tais rotas precisam ser definidas, porque a Central @Office™ 
‘aprende’ as rotas indiretas dinamicamente com os roteadores externos através 
do protocolo RIP.  

Caso algum roteador externo não tenha suporte para o protocolo RIP, é possível 
definir-se rotas indiretas através de parâmetros personalizáveis, como segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome 
Nome simbólico atribuído à sub-rede indireta. 

 

Identificação 
Endereço IP de identificação da sub-rede, quando este endereço não puder ser 
‘aprendido’ pela Central @Office™. 

 

Máscara da sub-rede 
Máscara de sub-rede expressa no formato de um endereço IP que possibilita, 
dado um endereço IP qualquer, isolar o seu componente ‘net-id’, 
determinando, deste modo, se ele pertence ou não à esta sub-rede. 

 

Endereço IP do roteador 
Endereço IP do roteador que dá acesso à sub-rede que está sendo definida. 
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Serviço de Virtual Private Network (VPN)  
A Central @Office™ permite a interconexão de sub-redes remotas, compondo 
uma sub-rede única, através de conexões comuns à Internet, com total 
segurança na transmissão de dados, constituindo o que, genericamente, 
denomina-se Rede Virtual Privada (VPN). 

A implementação de uma VPN utilizando a Central @Office™ se faz de modo 
muito simples, através de um mecanismo de ‘exportação’ / ‘importação’ de 
intervalos de endereços IP (segmentos) de uma sub-rede para a outra, cada 
qual controlada por uma Central @Office™ local. 

Para conferir total segurança ao processo de transmissão de dados, já que o 
mesmo poderá se dar em uma rede não privada, complementa-se este 
mecanismo com um processo de criptografia padrão RC5, criando um túnel 
seguro para o tráfego das informações. 

Do ponto de vista de um determinado local que se quer interconectar através 
da VPN, em sua Central @Office™ devem ser configurados : 

• como ‘exportados’, todos os segmentos que contenham os endereços IP 
dos computadores da sub-rede aos quais se deseja permitir acesso externo; 

• como ‘importados’, os segmentos de cada uma das Centrais @Office™ 
remotas que contenham os endereços IP dos computadores aos quais se 
deseja dar acesso.  

É importante observar que quando se deseja que o computador “X” – ou um 
grupo de computadores – instalado no local “A”, tenha acesso ao computador 
“Y” – ou a um grupo de computadores – instalados no local “B”, a Central 
@Office™ do local “A” deverá ‘exportar’ o computador “X” e ‘importar’ o 
computador “Y”. 

Por um outro lado, a Central @Office™ do local “B” deverá, de forma obrigatória 
e simétrica, ‘exportar’ o computador “Y” e ‘importar’ o computador “X”. 

Recomenda-se, que ao se ‘importar’ um segmento IP, configure-se todo o 
intervalo de endereços IP definido para a sub-rede remota em questão, 
inclusive o da Central @Office™ que exporta os recursos, deixando que a 
configuração do segmento ‘exportado’, em contrapartida, defina quais os 
endereços que, realmente, estarão sendo ‘exportados’. 

Em resumo, sob o ponto de vista dos computadores locais de cada uma das 
sub-redes, sua Central @Office™ atuará representando os computadores das 
sub-redes pertencentes aos segmentos importados.   

 

IMPORTANTE 

• Para fazer parte de uma VPN, uma Central @Office™ deverá estar conectada 
à Internet, sempre e obrigatoriamente, através de uma conexão que lhe 
atribua um endereço IP fixo - estático. 

• Como forma de aumentar o nível de segurança do uso da VPN e também de 
restringir o uso das conexões no ambiente da Central @Office™, ao invés de 
se ‘exportar’ os computadores aos quais se deseja dar acesso, cada usuário 
poderá fazer uso do @Office Login para realizar a ‘exportação dinâmica’ 
de seu endereço IP, obtendo obter um acesso remoto também de forma 
dinâmica. 
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Na configuração do perfil dos usuários podem ser configurados quais os 
segmentos da VPN aos quais, especificamente, cada um eles têm permissão 
de acesso. (vide “Configuração dos Usuários”). 

Um usuário terá acesso a computadores remotos, desde que o endereço IP 
de seu computador faça parte do segmento importado pela sub-rede remota 
e ele esteja ‘logado’ em sua Central @Office™ local, tendo segmentos da 
VPN devidamente configurados em seu perfil. 

 
 

Exportação de um Segmento de Rede 
Para a criação de segmentos de rede a serem exportados, inicialmente, 
pressione a opção ‘Segmentos - Exportados’. 

Após a apresentação da página abaixo, pressione o botão ‘Novo’.  
 

 
 

Nome: 
Nome simbólico atribuído ao Segmento de Rede a ser exportado. 
 

Primeiro endereço IP e Último endereço IP: 
Intervalo de endereços IP que define o segmento a ser exportado. 

 

Protocolos permitidos 
Permite a configuração de um ‘firewall’ na Central @Office™ local para gerenciar 
todo e qualquer acesso externo aos computadores que estão sendo exportados.  

Este mecanismo está baseado na liberação ou no bloqueio de uso dos principais 
protocolos utilizados e terá precedência sobre as permissões estabelecidas nas 
configurações dos segmentos importados.  Os protocolos controlados são:  

• WWW 
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
WEB eventualmente existente no segmento IP exportado.  

• SMTP 
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) a utilização de um Servidor 
SMTP eventualmente existente no segmento IP exportado.  
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• POP3 
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) a utilização de um Servidor 
POP3 eventualmente existente no segmento IP exportado. 

• Telnet  
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
Telnet eventualmente existente no segmento IP exportado. 

• FTP  
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
FTP eventualmente existente no segmento exportado. 

 
 

• Config  
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso ao Sistema de 
Configuração da Central @Office™ que exporta o segmento. 

• NetBIOS 
Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso aos Serviços de 
Rede do MS-Windows™ do segmento exportado. 

 

Importação de um Segmento de Rede 
Para a criação de segmentos de rede a serem importados, inicialmente, 
pressione a opção ‘Segmentos - Importados’. 

Após a apresentação da página abaixo, pressione o botão ‘Novo’.  
 

 
 

Nome: 
Nome simbólico atribuído ao Segmento de Rede a ser importado. 
 

Primeiro endereço IP e Último endereço IP 
Intervalo em que se dará a importação de endereços IP do segmento.  
 

Endereço IP Externo 
É o endereço IP ‘real’ na Internet da Central @Office de onde é importada a 
faixa de endereços IP.  Lembre-se de que este endereço ‘real’ deverá ser, 
sempre e obrigatoriamente, de atribuição do tipo ‘fixo – estático’.   
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Protocolos permitidos 
Permite a configuração de um ‘firewall’ na Central @Office™ local para gerenciar: 

• todo e qualquer acesso externo feito por computadores de uma Central 
@Office™ remota, cujos endereços IP se está importando; ou 

• todo e qualquer acesso externo aos computadores cujos endereços IP 
foram exportados por uma Central @Office™ remota e que estão sendo 
importados neste segmento; 

conforme for o caso.  Este mecanismo está baseado na liberação ou no bloqueio 
de uso dos principais protocolos utilizados e que são: 

• WWW 

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
WEB eventualmente existente no segmento IP importado.  

• SMTP 

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) a utilização de um 
Servidor SMTP eventualmente existente no segmento IP importado.  

• POP3 

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) a utilização de um 
Servidor POP3 eventualmente existente no segmento IP importado. 

• Telnet  

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
Telnet eventualmente existente no segmento IP importado. 

• FTP  

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso a um Servidor 
FTP eventualmente existente no segmento importado. 

• Config  

Libera (selecionado) ou bloqueia (não selecionado) o acesso à página de 
Configuração da Central @Office™ da qual se importa o segmento. 

• NetBIOS 

Libere (selecionado) ou se bloqueia (não selecionado) o acesso aos 
Serviços de Rede do MS-Windows™ do segmento importado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

43 

 

Exemplos de Utilização 
Para que o recurso de implementação de uma Virtual Private Network seja 
bem compreendido, foram criados três exemplos de instalações típicas, cada 
um considerando a instalação de uma VPN em uma empresa que deseja  
interligar dois locais, ou seja, seu Escritório Central (‘Matriz’) e sua Filial  
(‘Filial’), para os quais foram estabelecidos os seguintes parâmetros básicos : 

 

MATRIZ 
Rede IP: 

 Intervalo adotado: de 192.168.3.1 a 192.168.3.100 

 Máscara: 255.255.255.0 
Central @Office: 

 Endereço Local: 192.168.3.1 

 Domínio Local: matriz.local 

 Endereço Real: 200.200.1.1 
Servidores: 

 Endereço Servidor 1:  192.168.3.2 

 Endereço Servidor 2:  192.168.3.3 
Estações de Usuários: 

 Endereços: de 192.168.3.10 a 192.168.3.20 
 

FILIAL  

Rede IP: 
 Intervalo adotado: 192.168.2.101 a 192.168.2.200 

Máscara: 255.255.255.0 
Central @Office: 

 Endereço Local: 192.168.3.101 

 Domínio Local: filial.local 

 Endereço Real: 200.200.2.2 
Estações de Usuários: 

 Endereços: de 192.168.3.110 a 192.168.3.120 
 

 
 
 

Exemplo (1) 
No primeiro exemplo, deseja-se que todos os computadores da Matriz tenham 
acesso a todos os computadores da Filial, e vice-versa. 

 
Inicialmente, na Central @Office da Matriz, deve ser ‘exportado’ o intervalo 
de endereços IP que identifica todos os computadores da rede IP da Matriz, 
como segue: 
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    Nome Intervalo IP Alocado 
 

matriz.all 192.168.3.1 - 192.168.3.100 
 

 
 
 

A seguir, ainda na Matriz, deve ser ‘importado’ um intervalo de endereços 
IP, que identifique toda a rede da Filial, como segue: 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

filial.local 192.168.3.101-192.168.3.200 200.200.2.2 
 

 

 
 
 
 
 

Por um outro lado, na Central @Office™ da Filial deve ser ‘exportado’ um 
intervalo de endereços IP que identifique todos os computadores que compõem a 
Rede IP, como segue: 
 
 

    Nome  Intervalo IP Alocado 
 

filial.all  192.168.3.101 - 192.168.3.200  
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Finalmente, ainda na Filial, deve ser ‘importado’ um  intervalo de endereços IP 
que identifica toda a rede da Matriz, como segue: 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

 matriz.local 192.168.3.1-192.168.3.100 200.200.1.1  
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Exemplo (2) 
No segundo exemplo, deseja-se que todos os computadores da Filial, tenham 
acesso apenas aos servidores da Matriz: 

 
Inicialmente, na Central @Office da Matriz, deve ser ‘exportado’ um intervalo 
de endereços IP que identifique todos os computadores aos quais se deseja 
dar acesso, como segue: 

 

    Nome  Intervalo IP Alocado 
 

matriz.serv 192.168.3.2 - 192.168.3.3 
  

 
 
 
 

A seguir, ainda na Matriz, deve ser ‘importado’ um intervalo de endereços 
IP, que identifica toda a rede da Filial, como segue: 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

filial.local 192.168.3.101 - 192.168.3.120 200.200.2.2 
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Na Central @Office™ da Filial deve ser ‘exportado’ o intervalo de endereços IP 
dos computadores que terão acesso aos servidores da matriz, como segue: 
 

    Nome Intervalo IP Alocado 
 

filial.users 192.168.3.110 - 192.168.3.120   
  

 
   
 

 

Finalmente, ainda na Filial, deve ser ‘importado’ o intervalo de endereços IP que 
identifica apenas os servidores da Matriz, como segue: 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

matriz.local 192.168.3.1 - 192.168.3.100 200.200.1.1 
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Exemplo (3) 
No terceiro exemplo, deseja-se que apenas o usuário ‘Carlos’  tenha acesso 
somente ao ‘Servidor 1’ da Matriz: 

 
Inicialmente, na Central @Office da Matriz, deve ser ‘exportado’ apenas o 
intervalo de endereços IP que identifica o ‘Servidor 1’, como segue: 

 
    Nome  Intervalo IP Alocado 
 

matriz.serv1 192.168.003.002 - 192.168.003.002 
  

 
 
 
 

A seguir, ainda na Matriz, deve ser ‘importado’ um intervalo de endereços 
IP, que identifica toda a rede da Filial, dentro do qual o usuário ‘Carlos’ 
poderá se registrar na Central @Office™ através do programa @Office Login, 
como segue: 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

filial.local 192.168.003.110-192.168.003.120 200.200.002.002 
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Na Filial, deverá ser ‘importado’ o intervalo de endereços IP que identifica 
apenas o ‘Servidor 1’ da Matriz, como segue: 

 

 

    Nome Intervalo IP Alocado IP Real 
 

matriz.local 192.168.003.002 - 192.168.003.002 200.200.001.001 
 

 
 
 
 

Finalmente, no perfil de uso do usuário ‘Carlos’ a importação do segmento 
‘matriz.local’ terá que ser configurada em sua Lista de Segmentos e 
Conexões, caso contrário ele não terá acesso ao ‘Servidor 1’ da Matriz. 
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Configuração dos Modems e das Portas de Comunicação 
A configuração do(s) Modem(s) interno(s) que, opcionalmente, equipa(m) as 
Centrais @Office™, já é adequadamente executada na fábrica, bem como a 
configuração das ‘portas’ de comunicação que eles utilizam.  Entretanto, caso 
queira alterar tais configurações ou, ainda, acoplar um novo tipo de modem à 
sua Central @Office™, proceda como segue: 

 

Configuração dos Modems 
Pressione o botão ‘Modems’ para acesso à página que permite a exibição e a 
eventual mudança das características e peculiaridades dos dispositivos-padrões 
disponíveis e/ou a definição de um novo tipo de modem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Caso seja necessário alterar os parâmetros da configuração do Modem padrão 
fornecido com sua Central @Office™ selecione o tipo já existente na ‘Lista de 
modems’.  O modem padrão fornecido é : Standard Modem 33.6/56 Kbps. 

Altere os seus parâmetros de acordo com a documentação técnica fornecida 
pelo fabricante, ou com a orientação recebida e pressione o botão ‘Salvar’. 

 

Se desejar criar a definição de um novo tipo de Modem, para conexão externa, 
por exemplo, pressione o botão ‘Novo’ ou selecione um tipo já existente na 
‘Lista de modems’, para maior facilidade. 

Insira e/ou altere os parâmetros de acordo com a documentação técnica 
fornecida pelo fabricante do modem, inclusive um novo ‘Nome’, para que seja 
automaticamente criada uma nova definição, sem que se perca as 
características do que foi utilizado como base de parâmetros. 

Pressione o botão ‘Salvar’. 
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Os parâmetros de um Modem passíveis de personalização são: 
 

Nome 
Nome simbólico de identificação do respectivo tipo de modem. Este nome será 
usado durante a personalização das portas. 

 

Cadeia de inicialização 
A ‘string’ de inicialização do modem é utilizada sempre que se inicia um 
processo de discagem. A Central @Office™, fornece uma ‘string’ de inicialização 
que usa as configurações fornecidas pelo fabricante do modem. 

 

Prefixo de discagem 
É utilizado durante a discagem de um número telefônico. Normalmente o valor 
‘ATD’ atende a maioria dos casos.  

Os demais parâmetros de personalização, tais como, tipo de discagem por 
pulso ou tom, código de acesso ao PABX, etc, devem personalizados na(s) 
página(s) do grupo ‘Portas’ correspondente(s) ao(s) modem(s) utilizado(s). 

 

Sufixo de discagem 
“String" que fecha a discagem de um número telefônico.  Geralmente é um 
valor pré-configurado (equivalente a <Enter>) e atende a maioria dos modems. 

 

Atendimento automático 
"String" utilizada para predispor o modem ao atendimento automático de uma 
chamada telefônica. É utilizada sempre que uma porta é definida também 
como Dial-In para poder receber chamada externa. 

 

Desconexão 
‘String’ utilizada para encerrar uma ligação telefônica. Equivale a ‘colocar o 
fone no gancho’.  A Central @Office™ também executa nesta situação uma 
variação do sinal DTR que, em princípio, para configurações normais de um 
modem, é a ação necessária e suficiente para encerrar a ligação. 

 

Mensagens de desconexão 
São as mensagens emitidas pelo modem que permitem à Central @Office™ 
detectar que uma conexão foi estabelecida.  Após a discagem de um número 
telefônico, o sistema procura pelo recebimento de um destas ‘strings’ ou ainda 
por um de exceção para determinar se ocorreu ou não uma conexão. 

 

Mensagens de erro 
São Mensagens de Exceção emitidas pelo modem, que permitem que a Central 
@Office™  detecte quando uma discagem foi mal sucedida. Na falta de uma 
mensagem que indique sucesso ou de insucesso de uma discagem, o sistema 
aguarda pelo máximo de tempo personalizado no grupo ‘Portas’. 
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Velocidade máxima 
Velocidade máxima de comunicação do modem com o computador.  

Para modems com compressão de dados, esta velocidade é normalmente cerca 
de quatro vezes a velocidade máxima de conexão entre os modems remotos, 
ou seja: para modems de 14.4 Kbps este parâmetro deverá ser 57.600 bps, 
para modems de 33 Kbps ou superiores deverá ser 115.200 bps. 

 

Configuração das Portas de Comunicação 
A configuração das ‘Portas’ de comunicação associadas ao(s) Modem(s) 
interno(s) - padrão V90 / PCI - que, opcionalmente, equipa(m) as Centrais 
@Office™, já é adequadamente executada na fábrica, caso queira alterar tais 
configurações ou, ainda, acoplar um novo tipo de serial à sua Central @Office™ 
e, portanto, necessite configurar uma nova ‘Porta’ de comunicação, proceda 
como segue: 

Pressione o botão "Nova" ou então selecione um tipo já existente para maior 
facilidade.  Insira e/ou altere os parâmetros de acordo com a documentação 
técnica fornecida pelo fabricante do dispositivo, inclusive um novo ‘Nome’, 
para que seja automaticamente criada uma nova definição de ‘porta’, sem que 
se perca as características da que foi selecionada como base de parâmetros. 

Pressione o botão ‘Salvar’. 

 

Configuração dos Parâmetros Básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Os parâmetros de um Modem passíveis de personalização são: 
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Nome da porta 
Nome de identificação da porta de comunicação que está sendo personalizada. 
Este nome é usado durante a personalização de Conexões. 

 

Prefixo de discagem 
‘String’ complementar para a discagem de um número telefônico.   

Exemplo: a discagem do número ‘0’ ou ‘9’ para obtenção de linha externa de 
um PABX, que deve ser complementada por um “w” para provocar uma espera 
pelo tom de discagem, antes de se inserir o número telefônico a discar. 

 

Tempo de discagem: 
É o tempo máximo (em segundos) de espera pela conexão após a discagem de 
um número telefônico. Se o modem falhar em retornar sucesso ou insucesso, 
tal como ocorre quando se disca um número que ninguém, nem mesmo um 
modem ou um fax atende, após o período de tempo definido é iniciada 
automaticamente uma re-discagem. 

 

Tentativas de discagem 
É o número máximo de tentativas de discagem a um dado número telefônico. 
Tendo esgotado estas tentativas, o discador retornará um erro interno e a ação da 
Central @Office™ dependerá da ação que ela estiver executando no momento.  Se 
realizando uma conexão automática a uma série de provedores, ela passará a 
tentar a conexão com o próximo provedor.  Se tentando uma conexão com um 
provedor específico, ela retornará uma mensagem de insucesso ao usuário. 

 

Espera entre tentativas 
É o tempo (em segundos) de espera antes de se iniciar uma nova tentativa de 
discagem após uma tentativa anterior sem sucesso. 

 

Modem 
Personaliza o tipo de dispositivo de comunicação que está em uso nesta 
‘porta’, o qual deve ter sido previamente personalizado no grupo ‘Modems’. 

 

Direção 
Permite a determinação do modo de uso de uma porta de conexão, sendo: 

• Dial-In   -  porta reservada para atender a chamadas externas. 
• Dial-Out -  porta reservada para realizar chamadas externas para um ISP. 
• In/Out   -  porta utilizada para receber e também para realizar chamadas. 

 

Tipo de linha 
Determina o tipo de linha telefônica utilizada, se ‘comutada’ ou ‘dedicada’. 

 

Tipo de discagem 
Determina se a discagem será feita através de ‘tons’ ou de ‘pulsos’.  

Depende das características físicas da linha que estiver sendo utilizada. 
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Configuração dos Parâmetros Avançados 
 

Endereço de E/S 
Endereço básico de hardware para acesso à porta de comunicação.                   

Só necessita de ajuste caso não seja uma ‘porta’ padrão, isto é, diferente de 
COM1, COM2, COM3 ou COM4.  Neste caso, faça a personalização de acordo 
com as características do ‘hardware’ que será usado como porta de comunicação. 

 

Requisição de interrupção 
É o número da ‘Interrupção’ associado à porta de comunicação.  Para COM1 e 
COM2, os valores usuais são respectivamente IRQ 4 e IRQ 3.  Para as portas 
COM3 e COM4 não existem valores padronizados, elas são pré-configuradas 
com os mesmos valores utilizados para a COM1 e COM2 e devem ser 
personalizadas de acordo com a realidade de uso do cliente. 

 
Desabilitar Controle de Fluxo 
Define o uso, ou não, do Controle de Fluxo para esta porta. 

 
Tipo de dispositivo 
Nome do dispositivo de software responsável pela gestão da porta de 
comunicação.  Selecionado em função do tipo de dispositivo parametrizado em 
"Tipo de Dispositivo".  

Usualmente o nome pré-configurado é adequado, entretanto, este parâmetro, 
assim como seus complementos definidos em "Configuração de Portas", foram 
definidos para permitir uma maior dinâmica na evolução da Central @Office™. 
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Configuração das Conexões 
Neste grupo são feitas as personalizações dos detalhes das conexões. No 
‘frame’ de subgrupo, seleciona-se o tipo de conexão de baixa velocidade 
(realizada através de portas padrão de comunicação assíncronas): 

• Dial-Out ou ISP 
• Dial-In 
• Gateway 

 
Configurando uma Conexão tipo Dial-Out (ou ISP) 

Conexão ISP, também chamada de Dial-Out, são as conexões através de uma 
linha comutada e normalmente referem-se àquelas com provedores Internet. 

 

 
 

Nome da conexão: 
Nome de identificação da conexão sendo personalizada. Este nome será usado 
durante a personalização de usuários. 
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Estado da conexão 
Possibilita que se habilite ou desabilite uma conexão sem a perda dos 
parâmetros de configuração.  É útil, por exemplo, para que se desabilite uma 
conexão que está temporariamente ‘fora do ar’ ou com problemas técnicos.  

Uma conexão pode ser estabelecida de forma direta ou automática, através do 
@Office Login. 

Uma conexão desabilitada fica naturalmente fora do modo automático para 
evitar perda de tempo, e se houver uma tentativa de estabelecer a conexão 
diretamente, o usuário receberá uma mensagem de erro. Quando os 
problemas técnicos forem resolvidos ou quando o provedor voltar a operar 
adequadamente, bastará reabilitar a conexão. 

 

Nome do usuário 
É o nome que foi registrado junto ao ISP ao ter sido contratado o serviço do 
provedor, ou seja, o nome que dá acesso ao ISP.  

Não deve ser confundido com nenhum nome de usuário da rede local. 
 

Senha do usuário 
É a senha de acesso ao ISP que está associada ao ‘Nome do usuário’ acima.  

 

Confirmação da senha 
É um campo de confirmação da senha digitada.  Evite a catalogação de uma 
senha errada e, portanto, falha no procedimento de "Login". Sendo esta uma 
informação de conferência, para o preenchimento deste campo não use as 
técnicas de ‘copy / paste’, o que inutilizaria toda a conferência possível. 

 

Números do 1°, 2° e 3° telefones 
É permitido o cadastramento de até três números de telefone de acesso para 
uma dada conexão. No modo automático, todos os números de uma conexão 
são tentados antes da Central @Office™ tentar estabelecer uma outra conexão. 
Consulte o seu Provedor de Acesso à Internet para saber quais os números de 
telefone disponíveis para as suas conexões. 

 

Tempo de inatividade 
É o tempo máximo (em minutos) de inatividade de uma conexão física antes 
de ser desfeita. Se, durante este período, numa conexão entre a Central 
@Office™ e o ISP, não for detectada nenhuma troca de mensagens, a parte 
física desta conexão será automaticamente desfeita. O usuário desta conexão 
continua logicamente conectado até que ele comande sua desconexão do 
sistema, através do programa de Login.  

Tão logo ocorra nova demanda de tráfego, a conexão física será refeita, sendo 
possível, inclusive, a discagem para outro ISP.  

Este mecanismo procura economizar impulsos telefônicos inúteis, entretanto, 
para ser válido, o tempo definido neste parâmetro deve ser maior do que 
aquele definido para a periodicidade de verificação e tratamento de E-mails. 
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Velocidade 
É a maior velocidade possível de conexão ao ISP. Durante o estabelecimento 
de uma conexão física, será utilizada a menor velocidade entre a definida aqui 
e aquela definida para o modem que será utilizado na conexão.  

 

Servidor SMTP 
Quando o uso deste serviço está habilitado (no Correio Eletrônico), neste 
campo deve ser definido um endereço de SMTP Relay para onde todos os     E-
mails com destino externo serão encaminhados. 

 

IP Estático / Dinâmico 
No caso de uma conexão a um ISP, o endereço IP é sempre alocado 
dinamicamente pelo provedor, portanto, no ‘radio-box’ deve estar assinalado 
"Dinâmico" e o campo de definição do endereço deve permanecer com zeros. 
Entretanto, não sendo uma conexão a um ISP, mas uma discagem para outra 
rede onde se tem um endereço IP pré-fixado, este parâmetro deve ser 
personalizado para "Estático" e o endereço IP deve ser configurado de acordo. 

 

DNS primário e DNS secundário 
A maioria dos provedores Internet (ISP) trabalha com o protocolo PPP e, 
durante a negociação dos protocolos, os endereços IP dos Servidores de 
Nomes (DNS) são automaticamente negociados.  

Para estes casos não especifique estes endereços. Caso o ISP não os forneça 
automaticamente, ele deve fornecer o endereço de seu DNS.  

Caso seja uma conexão que utilize o protocolo SLIP, não deixe de especificar 
adequadamente estes endereços. 

É possível utilizar um único endereço de DNS qualquer que seja ISP, mas essa 
forma de atuação torna o processo de resolução de nomes muito ineficiente.  

A personalização em função do ISP resolve este problema, pois requer apenas 
uma interação com o provedor, sem gerar a necessidade de efetuar a 
resolução de um nome em um servidor externo.  

Eventualmente, caso o ISP não negocie estes endereços ou, por falha técnica, 
ele esteja inoperante, especifique neste campo o endereço de qualquer outro 
DNS conhecido na Internet. Ex.: 200.255.125.211 (Embratel).  Observe-se, 
entretanto, que deste modo ocorrerá uma certa perda de eficiência. 

 

Número máximo de usuários 
Define o número máximo de usuários para uma conexão e atende ao algoritmo 
de balanceamento do uso do sistema.  Pode ser entendido como o limite para 
que a conexão não fique ineficiente para todos os seus usuários. 

O mecanismo de ‘Login’ não associará um usuário à esta conexão se ela já 
houver sido associada a um número de usuários equivalente ao que for aqui 
especificado.  Ao invés disto, no modo automático, será tentada uma outra 
conexão dentre as possíveis. 
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Limiar de usuários 
Define o número médio de usuários para uma conexão e também serve para o 
algoritmo de balanceamento do uso do sistema em geral.   Este número 
deverá ser menor que o máximo de usuários para esta mesma conexão. 

De modo geral, quando é definido modo automático de conexão para todos os 
usuários, através de várias conexões, a Central @Office™ encaminha os 
usuários que requerem conexão para cada uma delas, até que seu "Limiar de 
usuários" seja atingido.  Neste momento, ela estabelece uma nova conexão 
física, procedendo da mesma forma também com esta e assim por diante com 
todas as conexões definidas.  

Somente quando todas as conexões já estiverem operando no nível de "Limiar 
de usuários" e houver mais usuários solicitando conexão, é que a Central 
@Office irá adicionar usuários nas conexões já estabelecidas, até o limite  
máximo de usuários respectivamente definido para cada uma delas. 

Tal mecanismo permite uma sintonia fina do sistema para uma utilização mais 
eficiente de seus recursos. Como cada conexão física equivale a um ISP e a 
uma única linha telefônica, se as conexões definidas no sistema não operarem 
à mesma velocidade – sendo uma de maior velocidade que a outra - este 
parâmetro deverá refletir esta relação, para que a Central @Office™ ofereça 
um serviço eficiente para todos os usuários, seja qual for a conexão utilizada.  

 

Protocolo 
A maioria dos ISPs opera com o protocolo PPP, poucos operam com SLIP e 
alguns poucos suportam ambos. Outras conexões permitem que sejam 
selecionadas as duas opções, porém, no caso de conexão ISP, somente uma 
delas pode ser habilitada.   

 

Compressão Van Jacobson 
É um algoritmo de compressão dos ‘headers’ das camadas de protocolo IP e 
TCP, muito eficiente em conexões de baixa velocidade com o uso do Telnet. 
Pode estar sempre habilitado, entretanto, seu uso efetivo depende da 
negociação dos protocolos que ocorre durante o estabelecimento da conexão. 

 

Compressão por software: 
Válido somente para o protocolo PPP. Quando habilitado, indica que a Central 
@Office deve tentar negociar a intenção de compactar todos os dados dos 
pacotes em trânsito entre as partes. Seu uso efetivo, entretanto, também 
depende do resultado desta negociação. 

 

Dias permitidos: 
Permite a seleção dos dias da semana em que esta conexão pode ser utilizada.   
O botão “Nenhum” facilita a desativação de todos os dias de uma só vez.  
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Horário de utilização: 
Através deste parâmetro é possível determinar qual o horário permitido para 
se estabelecer uma conexão. Este controle evita que se estabeleça uma 
conexão física com um ISP em horário indevido como, por exemplo, em um 
horário de pico do ISP ou fora do expediente normal. 

 

Portas permitidas: 
Neste campo são encontradas, em seu lado esquerdo, as portas de 
comunicação disponíveis e, em seu lado direito, o campo no qual será montada 
uma lista ordenada, por ordem de preferência, das que podem ser utilizadas 
para estabelecer uma conexão física. 

Selecione a porta desejada na lista da esquerda e pressione o botão 
“Adicionar”, para que ela seja incluída na lista de preferências.  

Para eliminar alguma porta da lista de preferências (lista da direita), basta 
selecioná-la na lista da esquerda e, a seguir,  pressionar o botão “Remover”. 
Todas as entradas já selecionadas na tabela à direita serão reorganizadas. 

 
Configurando uma Conexão tipo Dial-In 

Sempre que houver a necessidade de se dar acesso externo – ou seja, de fora 
para dentro – para usuários da Central @Office™ através de uma conexão 
discada, é necessário configurar-se uma conexão do tipo Dial-in. 

Através deste acesso externo, os usuários  terão acesso a todos os serviços 
que estiverem configurados em seu perfil individual, inclusive a própria 
permissão ou não de uso do serviço Dial-in. 

Para a criação de uma nova conexão inicialmente selecione a opção ‘Dial-in’ e, 
a seguir, pressione o botão ‘Nova’.  
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Os parâmetros com particularidades para uma conexão tipo Dial-In são:  
 

Nome da conexão 
Nome de identificação da conexão que está sendo personalizada e que será 
utilizado durante a Personalização de Usuários. 

 

Estado da conexão 
Possibilita que se habilite ou desabilite uma conexão sem a perda dos 
parâmetros de configuração. 

 

Tempo de inatividade 
É o tempo máximo (em minutos) de inatividade de uma conexão física antes 
que ela seja desfeita. Se, durante este período, em uma conexão entre um 
usuário externo e a Central @Office™, não for detectada nenhuma troca de 
mensagens, a parte física desta conexão será automaticamente desfeita. 

 

Porta 
Define a ‘porta’ por onde ocorrerá o acesso externo. Observe que não se pode 
configurar diferentes conexões com perfis diferenciados em um mesma ‘porta’.  

 

IP 
É o Endereço IP que será passado à estação-cliente que se conecta à Central 
@Office. Deve ser Estático e seu valor definido no campo de entrada. 

Está previsto o suporte ao protocolo DHCP que será ativado quando este 
parâmetro estiver especificado como IP Dinâmico. 

 

DNS Primário e DNS Secundário: 
São os endereços IP dos servidores DNS que são oferecidos pela Central 
@Office™ a estação-cliente. Normalmente informa-se aqui o próprio endereço 
IP do sistema, que pode agir como um intermediário para outros Servidores de 
Nomes, tal como aquele que recebe quando estabelece uma conexão ISP. 

 

Protocolo: 
Define o tipo de protocolo utilizado para o acesso a Central @Office™.  

 

Compressão Van Jacobson: 
É um algoritmo de compressão dos ‘headers’ das camadas de protocolo IP e 
TCP, muito eficiente em conexões de baixa velocidade com o uso do Telnet. 
Pode estar sempre habilitado, entretanto, seu uso efetivo depende da 
negociação dos protocolos que ocorre durante o estabelecimento da conexão. 

 

Compressão por software: 
Válido somente para o protocolo PPP. Quando habilitado, indica que a Central 
@Office™ deve tentar negociar a intenção de compactar todos os dados dos 
pacotes em trânsito entre as partes. Seu uso efetivo, entretanto, também 
depende do resultado desta negociação. 
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Tipo de autenticação: 
O mecanismo do protocolo de autenticação de acesso é definido pelo lado 
servidor de uma conexão.  Em uma conexão ISP, a Central @Office™ é cliente 
e, portanto, subordinado ao que o Servidor ISP determina. Porém, em uma 
conexão tipo Dial-In, a Central @Office é o lado servidor que, então, indica à 
estação-cliente qual o modo de autenticação a ser utilizado.  

Neste campo seleciona-se uma entre quatro possibilidades suportadas pela 
Central @Office™, como adiante detalhado.  A escolha da opção dependerá dos 
recursos que as estações-cliente possuam.  

Por exemplo, se todos as estações-cliente desta conexão são usuárias do 
Sistema MS-Windows™, a melhor opção será autenticação tipo MS CHAP.  

Caso alguma estação-cliente desta conexão tenha que operar em modo SLIP, 
dado que sua plataforma operacional não suporta outro modo, a opção "Script" 
deve ser selecionada, entretanto, obrigando todas as demais estações-cliente 
da mesma conexão a operar no mesmo modo.  

Se a Central @Office™ for configurada com diversas portas de comunicação, 
será possível a personalização de conexões tipo Dial-In com um protocolo 
diferente para cada porta e, conseqüentemente, para cada número telefônico. 
Ou seja,  estações-cliente MS-Windows™ terão acesso a Central @Office 
através de um número telefônico e estações-cliente SLIP através de outro. 

 

IMPORTANTE  

Não é aconselhável, embora possível, a definição de diferentes conexões Dial-In 
com diferentes protocolos de autenticação, associando-as todas a uma mesma 
‘Porta’ pois, em um dado instante para um dada ‘Porta’, só um determinado perfil 
de conexão pode estar ativo.  Os tipos possíveis de autenticação são: 

 

Autenticação modo PAP - Password Authentication Protocol 
É um mecanismo simples de autenticação onde o nome do usuário e sua senha 
são transmitidos sem criptografia sendo, portanto, inseguro contra 
monitoração da linha.  Somente deve ser utilizado caso o cliente que irá se 
conectar não possua um sistema que possibilite outros modos de autenticação. 

 

Autenticação modo CHAP - Challenge Authentication Protocol 
É um mecanismo seguro de autenticação porque a senha não trafega na rede. 

O servidor envia cada vez um desafio diferente ao cliente que, com sua senha 
e algoritmo de segurança MD5, codifica uma resposta e a envia juntamente 
com sua identificação ao servidor que, reconhecendo a identificação do 
usuário, também conhece sua senha e também pode computar a resposta 
correta ao desafio lançado e então validar ou não o usuário. 

 

Autenticação MS CHAP 
É uma variação da autenticação CHAP, criada pela Microsoft, para uso nas 
plataformas Windows (NT e 95). É mais segura que o CHAP MD5 porque usa 
algoritmos de encriptação não reversíveis.  Várias outras plataformas, tais 
como BSD e Linux, suportam este modo de autenticação de usuário. 
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Configuração de uma Conexão Tipo Gateway 
As conexões do tipo Gateway, descrevem as particularidades de uma conexão 
dedicada como, por exemplo, LAN to LAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome da conexão 
Nome de identificação da conexão sendo personalizada. Este nome será usado 
durante a personalização de usuários. 

 

Estado da conexão 
Habilita ou desabilita a conexão sem a perda dos parâmetros de configuração. 

 

Porta 
Seleciona a porta de comunicação a ser utilizada nesta conexão. 

 

Velocidade 
É a maior velocidade possível de conexão ao outra Central @Office™. Durante o 
estabelecimento de uma conexão física, será adotada a menor velocidade 
entre a definida aqui e aquela definida para o modem utilizado na conexão. 

 

Protocolo 
Define o tipo de protocolo de conexão entre as sub-redes. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

63 

 

Compressão Van Jacobson 
Trata-se de um algoritmo de compressão dos "headers" das camadas de 
protocolo IP e TCP, muito utilizado e muito eficiente em conexões de baixa 
velocidade.  Poderá estar sempre habilitado, entretanto, seu uso efetivo 
dependerá da negociação dos protocolos que ocorre durante o efetivo 
estabelecimento da conexão. 

 

Compressão por software: 
Válido somente para o protocolo PPP.  

Quando habilitado, indica que a Central @Office™ deve negociar a intenção de 
compactar todos os dados dos pacotes em trânsito entre as partes. Seu uso 
efetivo, entretanto, também depende do resultado desta negociação. 
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Configuração dos Usuários 
A Central @Office™ oferece a possibilidade de se administrar o uso dos serviços 
que oferece, o acesso à Internet e o uso do Subsistema de Telefonia, através 
da personalização das características e peculiaridades de dois subgrupos de 
informações referentes a cada um de seus usuários. 

 

 
 

Configuração das Características Gerais de Cada Usuário 
A opção ‘Geral’ permite a definição dos dados básicos dos Usuários da Central 
@Office™, assim como de seus direitos e permissões de  uso, através da 
personalização dos seguintes parâmetros : 
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Nome do usuário 
Nome de identificação do usuário. Este é único nome pelo qual o usuário é 
conhecido e que deverá ser usado durante a fase de ‘Login’. 

 

Senha 
É a senha associada ao usuário sendo definido para que, durante o 
procedimento de "Login" ele seja devidamente reconhecido e autenticado.  

 

Confirmação da senha 
Confirmação da senha catalogada do usuário, para evitar o uso de senhas 
erradas e, portanto, falha no procedimento de ‘Login’.  Sendo uma operação 
de conferência, não utilize as técnicas de ‘copy-paste’ em seu preenchimento, 
pois isto inutilizaria toda a conferência possível. 

 

Administrador 
Possibilita validar o usuário com o privilégio de Administrador do Sistema, com 
permissão para efetuar a manutenção dos vários parâmetros do sistema. 
Usuários sem este privilégio, podem apenas visualizar e modificar apenas 
alguns de seus parâmetros individuais. 

 

Tipo de acesso 
Possibilita restringir um dado usuário a um único tipo de conexão: Dial-In ou 
Dial-Out. A opção inicial implícita é os dois tipos de conexão habilitados. 

 

Permissões Dial-Out/Dial-In 
Possibilita a restrição do tipo de uso que o usuário faz durante uma conexão. 
Esta restrição é baseada nos principais serviços disponíveis: WWW, de E-mail 
direto, ou seja, fora do controle do E-mail Engine, sessão Telnet, sessão FTP, 
protocolo SOCKS, sessão NetBIOS e acesso a Configuração da Central @Office. 

 

Uso máximo diário 
Define o tempo máximo, em minutos, que um usuário pode permanecer 
conectado por dia. A contagem é feita por sistema cumulativo, ou seja, são 
computados todos os minutos gastos ao longo do dia. Não importa o número 
de conexões realizadas, mas sim o tempo gasto em cada uma delas. Conta-se 
como tempo de conexão a partir do momento que uma conexão é 
efetivamente estabelecida através do comando ‘Conectar’ acionado pelo 
usuário no programa @Office Login.  

A operação ‘login’ na Central @Office™ não implica no estabelecimento de uma 
conexão e portanto, da mesma forma que os procedimentos de envio e de 
recebimento de E-mails que não são feitos com base em uma conexão, não 
influenciam na contagem do tempo. 
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Data de expiração 
Permite que se estabeleça uma data limite para que o usuário possa utilizar as 
facilidades de conexão. É útil quando, por exemplo, existem casos de 
funcionários temporários com direitos de acesso ao sistema. 

 

Horário para utilização: 
Define um período do dia no qual o usuário pode efetuar conexões. 

 

Dias permitidos: 
Define os dias da semana nos quais o usuário pode efetuar conexões. 

 

Call Back: 
Esta função permite que ao receber uma solicitação de conexão deste usuário, 
através do recurso DIAL-IN, a Central @Office™ efetue sua desconexão e uma 
nova ligação de retorno para o mesmo. As opções desta função são: 

• Sem Call Back - usuário não tem este tipo de controle; 

• Definido pelo usuário - usuário que deve enviar o número para o qual será 
feita a ligação de retorno da ligação; 

• Pré-definido – usuário que só tem acesso ao recurso de Dial-in a partir 
deste número pré-configurado. 

 

Conexões e Segmentos Importados 
Dentre os conjuntos de Conexões e de Segmentos Importados configurados 
para cada Central @Office, é possível estabelecer-se os que cada usuário tem 
direito de uso, assim como a ordem de preferência para as conexões quando o 
programa @Office Login está em modo automático.  

Para tanto, selecione as Conexões e/ou os Segmentos Importados desejados 
existentes nas listas da esquerda e, através de seus respectivos botões 
“Adicionar”, inclua-os na lista da direita.  

Para remover uma Conexão e/ou um Segmento Importado da lista da direita,  
selecione o nome desejado na respectiva lista da esquerda e, a seguir, 
pressione o seu botão “Remover”. Como conseqüência, as entradas restantes 
da lista da direita serão reorganizadas. 

 
Configuração do Administrador da Central @Office™ 

A Central @Office™ é fornecida pré-configurada com um conjunto  ‘Usuário / 
Senha’ para o usuário Administrador. Na fase de configuração dos usuários 
substitua este conjunto por um novo a sua escolha.  

Caberá ao Administrador da Central @Office™ acessá-la inicialmente 
informando o conjunto inicial, criar um novo usuário Administrador com uma 
nova senha e só depois eliminar o conjunto inicial para garantir uma completa 
segurança do seu sistema. 
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IMPORTANTE 
Apenas elimine o Administrador pré-configurado quando estiver certo de que o 
novo Administrador e sua nova senha estão corretamente configurados, 
testados e com o privilégio de administrador, pois só os usuários cadastrados 
com este privilégio têm acesso às telas de configuração.  

Se a senha for perdida ou esquecida, nada mais poderá ser alterado ou personalizado 
através do Navegador.  Neste caso, faça um contato com o Depto. de Suporte 
Técnico da MICROBASE - (11) 5092.5596 ou suporte@microbase.com.br. 

Após ter personalizado adequadamente todos os parâmetros, pressione o 
botão "Salvar" para efetivar estas alterações na base de dados da Central 
@Office™ e para que elas se tornem operacionais. 

 

Configuração do perfil de Telefonia de cada usuário 
Opções de Telefonia  

Ramal do Usuário  
Define qual é o ramal do usuário no ambiente de telefonia. 

 

Correio de Voz  
Habilita ou desabilita a opção de Correio de Voz para esse usuário. 

 

Grupo de Telefonia  
Define o número do grupo de telefonia que esse usuário pertence. 

 

Correio de Voz por E-Mail  
Habilita ou desabilita o envio das mensagens do Correio de Voz na Caixa 
Postal de Mensagens Eletrônicas desse usuário. 

 

Senha do correio de voz 
Define senha numérica para a recepção de mensagens no Correio de Voz. 
 

Confirmação da senha do correio de voz 
Confirmação da senha catalogada do usuário para a recepção de 
mensagens no Correio de Voz.  Sendo uma operação de conferência, não 
utilize as técnicas de "copy-paste" em seu preenchimento que, no caso, 
inutilizariam toda a conferência possível.  
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Configuração do Correio Eletrônico de Cada Usuário 

Opção que define as peculiaridades de uso de E-mail pelos usuários.  

No momento em que um novo usuário é criado na Central @Office™, é criada 
automaticamente uma conta de E-mail local para ele, com um endereço no 
formato: <usuário>@<domínio>.local.  Ex.: marques@microbase.local 

Os seguintes parâmetros podem ser personalizados para cada usuário : 
 

 
 

Coleta de mensagens: 
Habilita ou desabilita a coleta de mensagens deste usuário. 

 

Correio eletrônico externo: 
Representa a identificação E-mail do usuário na Internet, ou seja, fora do 
domínio local. Como descrito no item "E-mail Engine", na seção “Configuração 
do Correio”, um usuário pode enviar E-mail tanto para um usuário local da 
Central @Office™ como para um usuário externo.  
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Quando envia um E-mail para um usuário externo, a Central @Office™ substitui 
a identificação "from", de âmbito local, pelo valor definido aqui, de forma a 
que o E-mail sai como tendo sido enviado por este usuário e pode então ser 
respondido no âmbito da rede Internet. 

Detalhes na seção “Tratamento de E-mail Externo de Modo Compartilhado”. 
 

Endereço de redirecionamento 
Possibilita definir que E-mails de origem local sejam encaminhados para uma 
caixa postal específica também local. É útil, por exemplo, quando E-mails para 
diferentes destinatários da rede local devem ser abertos por uma única pessoa 
como, por exemplo, no caso do Gerente do Depto. Comercial que recebe uma 
cópia de todos os E-mails enviados para seus funcionários. 

 

Contas POP1, POP2 e POP3 
A Central @Office™ possibilita que a Caixa Postal única de cada um de seus 
usuários possa receber mensagens vindas de até três endereços E-mail 
externos diferentes.   

Sendo necessário receber E-mails vindos de mais do que três endereços 
externos, o usuário pode ser cadastrado na Central @Office™ com nomes 
diferentes e utilizar o recurso de ‘Endereço de redirecionamento’, acima 
descrito, para receber as mensagens destes usuários adicionais na mesma 
Caixa Postal do usuário principal inicialmente cadastrado. 

Para cada E-mail externo é necessário a definição dos seguintes parâmetros: 
 

Endereço do servidor 
Define o nome completo do servidor POP3 na Internet. Note que este nome 
pode ser, e normalmente é, diferente da parte da identificação do E-mail que 
segue o caractere "@". 

 

Nome do usuário no servidor 
Define o usuário dentro do servidor POP3. É a parte da identificação do E-mail 
que precede o caractere "@". 

 

Senha no servidor 
Define a senha para a autenticação do usuário no servidor POP3.  Caso ocorra 
algum erro de identificação durante a fase de autenticação no "POP3 Server", 
a conta será considerada inativa, com "status disable", para que a Central 
@Office™ não faça tentativas infrutíferas de conexão. 

 

Confirmação da senha 
Confirmação da senha catalogada do usuário no ISP, para evitar o uso de 
senhas erradas e, portanto, falha de conexão ao "POP3 Server". 

Sendo uma operação de conferência, não utilize as técnicas de "copy-paste" 
em seu preenchimento pois isto inutilizaria toda a conferência possível.  
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Deixar mensagens no servidor 
Ativada esta opção, todos os E-mails continuarão arquivados na Central 
@Office mesmo após serem abertos pelo usuário. Caso contrário, sempre que 
forem transferidos para a estação-cliente serão apagados da Central @Office. 

 

Enviar resposta automática 
Quando ativo, indica que o usuário está temporariamente impossibilitado de 
abrir seus E-mails.  

 

Mensagem para resposta automática 
Área de edição de texto para a mensagem de resposta automática do usuário 
impossibilitado de abrir e responder aos E-mails recebidos.  Observe que o 
texto da mensagem deve ser editado em tom de resposta. 

 

Configuração do usuário MAILADMIN 
Além da personalização do Correio, o sistema de E-mail depende da existência 
de um usuário especial da Central @Office™: o usuário MAILADMIN. 

Este usuário deve estar definido para que na inicialização da Central @Office™ 
seja criado o processo coordenador do Sistema de E-mails e, a partir daí, 
ocorram todos os procedimentos envio / recebimento de E-mails. 

Os parâmetros de configuração do usuário MAILADMIN controlam e restringem 
a ação do sistema de E-mail. Exemplo: limitar o sistema de E-mail para utilizar 
apenas uma porta de conexão, reservando as demais para o uso de ‘spoofing’. 

Sempre que houver várias conexões disponíveis, pode-se balancear o uso 
dessas conexões entre os usuários normais e o serviço de E-mail. Este 
balanceamento, entretanto, dependerá das necessidades de cada instalação.  

Normalmente dá-se prioridade para o serviço de E-mail, permitindo que o 
usuário MAILADMIN possa se utilizar de todas as conexões disponíveis e, em 
alguns casos, ainda deixar uma conexão exclusiva para o serviço de E-mail. 

Os parâmetros de usuário que são relevantes para o usuário MAILADMIN são: 
 

Tabela 6-1: Configurações Gerais 

Nome do usuário Este nome precisa ser MAILADMIN 

Tipo de acesso Deve ser personalizado para "dial-out". 

Tipo de acesso dial-out Deve ser personalizado apenas para "E-mail". 

Conexões Define a ordem e as conexões possíveis de serem 
utilizadas pelo sistema de E-Mail para proceder à coleta e 
ao envio de E-mails externos.  

Em instalações que disponham de múltiplas portas e 
possibilidades de conexões, a definição das conexões 
permite determinar que o sistema de E-mail utilize 
apenas uma porta-conexão especial, dedicada única e 
integralmente à este uso, sem compartilhá-la com o 
serviço de ‘spoofing’ alocado para os usuários. 
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Tabela 6-2: Configurações de E-mail 

Correio eletrônico externo Deve ser declarado o E-mail externo 

Endereço de re-direcionamento O sistema de E-mail reporta exceções 
que são dirigidas à caixa postal do 
MAILADMIN.  

Por este parâmetro, tais mensagens 
podem ser enviadas automaticamente 
para a caixa postal qualquer outro 
usuário também responsável pelo 
gerenciamento de E-mails. 

Conta POP#1, POP#2 e POP#3 Deve ser configurado as conexões com os 
ISP com as quais se tem E-mails. 

 
 

Configuração de Telefonia 
O Sub-sistema de Telefonia da Central @Office™ é um serviço opcional e, 
quando adquirido, necessita  ter configurado um conjunto de parâmetros 
globais , o que é feito pelo subgrupo ‘Telefonia’ como abaixo especificado: 

 

 
 

Tempo de flash 
Define o intervalo de tempo a ser adotado para o sinal de ‘Flash’ (centésimos 
de segundo) para a Central PABX com a qual a Central @Office está interligada. 

 

Cadeia de flash 
É a seqüência de caracteres adotada pela Central PABX conectada à Central 
@Office para caracterizar o ‘evento de Flash’. 
 

Cadeia de retomada de não atendimento de ramal  
É a seqüência de caracteres adotada pela Central PABX conectada à Central 
@Office para proceder a retomada de uma ligação não atendida. 
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Cadeia de retomada de ramal ocupado 
É a seqüência de caracteres adotada pela Central PABX conectada à Central 
@Office para proceder a retomada de uma ligação não atendida decorrente de 
ramal ocupado. 
 

Prefixo de discagem 
É a seqüência de caracteres adotada pela Central PABX conectada à Central 
@Office para a obtenção de uma linha externa para discagem. 
 

Fator de amplificação 
É o número de vezes de amplificação do nível de volume de todas as 
mensagens que serão reproduzidas através do Subsistema de Telefonia. 
 

Número de dígitos para Ramal 
É a quantidade exata de dígitos que identificam um Ramal interno na Central 
PABX conectada à Central @Office. 
 

Número de dígitos para Grupo 
É a quantidade exata de dígitos que identificam um Grupo na Central PABX 
conectada à Central @Office. 

 

Número de toques de não atendimento 
Define o número de toques para configurar o estado de ‘não atendida’ para 
uma chamada telefônica. 

 

Tempo máximo para gravação 
Define o tempo máximo, em segundos, que limita a gravação de mensagens 
eletrônicas no Correio de Voz. 


