
In5mática

Novo correio eletrônico será
implantado este mês

Programa permite uso de
acentuação gráfica e envio de

arquivos anexados

A

partir deste mês ! a Informática começa

a implantar, em todas as áreas da As-

sembléia, o novo programa de correio eletrô-

nico. A mudança vai trazer várias vantagens para

todos os usuários, além de simplificar o

gerenciamento e o suporte do correio. Após

vários estudos, foi escolhido o programa

Microsoft Outlook, que ajuda a administrar
mensagens, compromissos, contatos e tare-

fas! assim como controlar atividades, abrir e

exibir documentos e compartilhar informações.
Adaptação - A Informática acredita que a

adaptação dos usuários será simples porque
os conceitos fundamentais do correio conti-

nuam os mesmos. Outro facilitador é que as

instruções são todas em português, ao con-

trário das primeiras versões usadas. Palestras
no Teatro da Assembléia, a distribuição de um

manual e um sistema de plantão dos técnicos

da Informática também vão facilitar o esclare-
cimento de dúvidas.

Outra vantagem do Microsoft Outlooké que
podem ser enviadas mensagens com acentuação

gráfica, tanto para usuários internos quanto para

externos. As mensagens eletrônicas via Internet

também terão o uso ampliado porque o novo
correio permite o recebimento e envio de arqui-

vos do Word e Excel anexados às mensagens. O
endereço também será simplificado: o endereço

atual é: login@smtpgate.almg.gov.br .
O novo será apenas: login@almg.gov.br.

Por que mudar o correio?

VANTAGENS DO NOVO
PROGRAMA:
• envia e recebedocun,entosdo

Word Exce/eoutros,

int,s'namenteou via Internet

• [adita  a organização e o

compamlhameitodeÁtrnaçóes

nas pastas públicas

• pem7itea cbação de forrnulánáse,

portanto, ainfonnatizaçãode

processos eapadronização de

ser4os

• acaba com a restrição do uso de

acentos

simplifica a denominação do e-mail

CUIDADOS DO USUÁRIO
• a possibilidade de enviare receber

arqui.osarieadospresupõe

maiorcuidado coma Üansmissão

oucontamihaçãocom w2us

• na fase de transição para o noléo

correio, será feita a mração das

mensagens. Antes, éborn venffcar

oqueérea/mente necessário

• cada usuário terá um espaço

delimitadoparaguardar

mensagens. Quando o/imite for

alcançado, nãoserápossfve/

enviarmerisagens, só recebê-las.

Aíchega a hora da [ax,ha

• não há senha para acesso ao

correio porqueasenha utilizada é

amesmaparaacessoao V/indov,s

95. Porisso,aoseafastardo

micro que está usando, ébom

fechara sessão de trabalho
Assembléia Legislativa usa correio ele-

trônico desde agosto de 1994. Quando
o primeiro programa foi implantado, os equipa-
mentos utilizados eram bem diferentes dos atu-

ais. O número de terminais - que só funcionam

ligados ao computador central - era bem superi-
or, enquanto hoje a maioria dos setores usa

microcomputadores, que oferecem mais auto-

nomia e recursos aos usuários. Por isso, o pri-

meiro programa escolhido precisava funcionar
tanto com terminais quanto com micros. As mu-

danças de equipamento, a descontinuidade de

suporte por parte do fabricante e a possibilidade
de oferecer aos usuários mais recursos, como o

envio ou recebimento de documentos externos,

foram aspectos fundamentais para a troca.
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