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PriMeiro AceSSo Ao iBM VerSe
1. Acesse a sua caixa de correio normalmente na URL https://correio.al.sp.gov.br:

2. Abra a mensagem “Bem-vindo à nova plataforma de correio eletrônico 

da AleSP”. Essa mensagem trará as informações necessárias para fazer seu 

primeiro acesso ao correio atualizado:

link de acesso (https://apps.ce.collabserv.com)•	

senha provisória•	
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3. Efetue o login utilizando seu e-mail e senha:
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3. Efetue o login utilizando seu e-mail e senha: 

 

4. A seguir, troque a senha provisória por sua nova senha: 

 

Regras para a nova Senha:  

 Deve conter no mínimo 8 caracteres.  

 Pelo menos 1 caractere não alfabético e 4 caracteres alfabéticos. 

  A senha não pode ter 3 ou mais caracteres repetidos.  

 A senha não pode ser igual a nenhuma das 8 senhas anteriores.  

4. A seguir, troque a senha provisória por sua nova senha:
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3. Efetue o login utilizando seu e-mail e senha: 

 

4. A seguir, troque a senha provisória por sua nova senha: 

 

Regras para a nova Senha:  

 Deve conter no mínimo 8 caracteres.  

 Pelo menos 1 caractere não alfabético e 4 caracteres alfabéticos. 

  A senha não pode ter 3 ou mais caracteres repetidos.  

 A senha não pode ser igual a nenhuma das 8 senhas anteriores.  
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regras para a nova Senha: 

deve conter no mínimo 8 caracteres;•	

pelo menos 1 caractere não alfabético e 4 caracteres alfabéticos;•	

a senha não pode ter 3 ou mais caracteres repetidos;•	

a senha não pode ser igual a nenhuma das 8 senhas anteriores;•	

não pode conter o nome, o sobrenome e nem o endereço de e-mail do •	

usuário;

não pode conter o caractere de espaço.•	

5.	Agora,	verifique	as	informações	de	idioma	e	fuso	horário.	Em	seguida,	clique	

no botão enviar:
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 Não pode conter o nome, o sobrenome e nem o endereço de e-mail do usuário.  

 Não pode conter o caractere de espaço. 

 

5. Agora, verifique as informações de idioma e fuso horário. Em seguida, clique no botão 

Enviar: 
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6. Em seguida escolha a opção Web Browser.

7.	Para	concluir	as	configurações	iniciais,	clique	na	opção	click Here:
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8. O primeiro acesso à sua caixa de correio está concluído.

 

 
 

6 
 

8. O primeiro acesso à sua caixa de correio está concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: 

A partir de agora, o acesso à sua conta de correio será pela URL  

https://apps.ce.collabserv.com ou pelo link existente na tela de login antiga em 

Clique Aqui e Acesse o correio em Nuvem; 
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Caso utilize o verse em um dispositivo móvel (smartphone ou tablet), é necessário 

reconfigurá-lo		para	se	conectar	à		“IBM	Connections	Cloud”		e	acessar	sua	conta	

atualizada. Para isso, limpe os dados do Verse no seu aparelho. 

Se o sistema operacional de seu dispositivo é Android:

vá	em	Abrir	Configurações	=>	Aplicativos	=>	IBM	Verse	=>	•	

Armazenamento	=>	LIMPAR	DADOS

Abra o Verse •	

Se o sistema operacional de seu dispositivo é ioS: 

Abra	o	Verse	e,	em	Configurações,	Limpe	os	Dados.•	

No	 IBM	Verse,	 selecione	 “IBM	Connections	 Cloud”	 para	 acessar	 seu	 correio	

atualizado:
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Caso utilize o verse em um dispositivo móvel, é necessário reconfigurá-lo  para se 

conectar à “IBM connections Cloud” e acessar sua conta em Nuvem. 
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AceSSo Ao iBM VerSe
1. Para acesso ao iBM Verse, acesse seu correio na nuvem pelo endereço  

http://apps.ce.collabserv.com.

2. Efetue o login utilizando seu e-mail e senha:
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Acesso ao IBM Verse 

1. Para acesso ao IBM Verse, acesse seu correio na nuvem pelo endereço 

http://apps.ce.collabserv.com. 

2. Efetue o login utilizando seu e-mail e senha: 
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coMo ViSuAlizAr e-MAilS no iBM VerSe
1. Após o login teremos acesso ao e-mail e as mensagens não lidas estarão 

sendo exibidas em negrito, basta clicar uma vez na mensagem para ler seu 

conteúdo. No botão Visualizar pastas, podemos acessar as pastas já criadas e 

visualizar as mensagens.
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Como visualizar e-mails no IBM Verse 

1. Após o login teremos acesso ao e-mail e as mensagens não lidas estarão sendo exibidas 

em negrito, basta clicar uma vez na mensagem para ler seu conteúdo. No botão 

Visualizar pastas, podemos acessar as pastas já criadas e visualizar as mensagens. 

 

2. No botão Nova pasta podemos criar novas pastas e armazenar as mensagens: 
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2. No botão nova pasta podemos criar novas pastas e armazenar as mensagens:
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Como visualizar e-mails no IBM Verse 

1. Após o login teremos acesso ao e-mail e as mensagens não lidas estarão sendo exibidas 

em negrito, basta clicar uma vez na mensagem para ler seu conteúdo. No botão 

Visualizar pastas, podemos acessar as pastas já criadas e visualizar as mensagens. 

 

2. No botão Nova pasta podemos criar novas pastas e armazenar as mensagens: 

 

3. Para criar a subpasta, dê um clique na pasta existente, clique no botão 

editar e, em seguida, escolha a opção incluir Subpasta:
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3. Para criar a subpasta, dê um clique na pasta existente, clique no botão Editar e, em 

seguida, escolha a opção Incluir Subpasta: 

  

 

A pesquisa de e-mails 

1. “Refinar resultados da procura” permite agilizar a pesquisa de mensagens na caixa de 

correio. Clique no botão Refinar resultados de pesquisa e, em seguida, podemos escolher 

o auto filtro da Semana Passada, Este Mês, usuário que enviou e-mail, etc. 
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A PeSquiSA de e-MAilS
1.	“Refinar	resultados	da	procura”	permite	agilizar	a	pesquisa	de	mensagens	na	

caixa	de	correio.	Clique	no	botão	Refinar	resultados	de	pesquisa	e,	em	segui-

da,	podemos	escolher	o	auto	filtro	da	Semana	Passada,	Este	Mês,	usuário	que	

enviou e-mail, etc.
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3. Para criar a subpasta, dê um clique na pasta existente, clique no botão Editar e, em 

seguida, escolha a opção Incluir Subpasta: 

  

 

A pesquisa de e-mails 

1. “Refinar resultados da procura” permite agilizar a pesquisa de mensagens na caixa de 

correio. Clique no botão Refinar resultados de pesquisa e, em seguida, podemos escolher 

o auto filtro da Semana Passada, Este Mês, usuário que enviou e-mail, etc. 
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MenSAgenS coM linkS, coM AnexoS e não-lidAS
1.	Na	caixa	de	correio,	podemos	também	aplicar	filtros	de	mensagens	de	três	

tipos: e-mails com link (url), e-mails com Anexos e e-mails não lidos.
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Mensagens com links, com Anexos e não-lidas 

1. Na caixa de correio, podemos também aplicar filtros de mensagens de três tipos: E-mails 

com Link (URL), E-mails com Anexos e E-mails não Lidos. 

 

 

Adicionar Pessoas Importantes 

1. Clique no botão ”Incluir Pessoas...” na caixa de pesquisa digite o nome da pessoa e em 

seguida Clique no nome da pessoa; 
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AdicionAr PeSSoAS iMPortAnteS
1. Clique no botão ”incluir Pessoas...” na caixa de pesquisa digite o nome da 

pessoa e em seguida clique no nome da pessoa;
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2. E assim, temos mais um contato importante na lista. 

 

 

Usar Tarefas e Ações 

1. Com uma mensagem de correio aberta, clique no botão Marcar Ação Necessária: 

2. E assim, temos mais um contato importante na lista.
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2. E assim, temos mais um contato importante na lista. 

 

 

Usar Tarefas e Ações 

1. Com uma mensagem de correio aberta, clique no botão Marcar Ação Necessária: 
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uSAr tArefAS e AçõeS
1. Com uma mensagem de correio aberta, clique no botão Marcar Ação 

necessária:
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2. Em seguida, escolha a opção de ação desejada,  quando quer ser:  Hoje, Amanhã, A 

qualquer momento ou Escolha uma data específica. 

 

 

3. Quando estiver enviando uma nova mensagem, pode usar o recurso “Marcar como 

Aguardando”  para lembrar de algum retorno esperado de e-mail enviado. Clique no 

botão, defina quando quer ser notificado e clique no botão Enviar. 

2. Em seguida, escolha a opção de ação desejada, quando quer ser: Hoje, 

Amanhã,	A	qualquer	momento	ou	Escolha	uma	data	específica.
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2. Em seguida, escolha a opção de ação desejada,  quando quer ser:  Hoje, Amanhã, A 

qualquer momento ou Escolha uma data específica. 

 

 

3. Quando estiver enviando uma nova mensagem, pode usar o recurso “Marcar como 

Aguardando”  para lembrar de algum retorno esperado de e-mail enviado. Clique no 

botão, defina quando quer ser notificado e clique no botão Enviar. 
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3.	Quando	estiver	enviando	uma	nova	mensagem,	pode	usar	o	recurso	“Marcar 

como Aguardando”		para	lembrar	de	algum	retorno	esperado	de	e-mail	enviado.	

Clique	no	botão,	defina	quando	quer	ser	notificado	e	clique	no	botão	enviar.
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Inserir uma Assinatura 

1. Para inserir uma assinatura no e-mail clique no botão Configurações da Conta e, em 

seguida, na opção “Configurações de E-mail e de Calendário”;  

 

2. Desça a barra de rolagem até a opção “Assinatura” e clique no botão Criar; 

inSerir uMA ASSinAturA
1. Para inserir uma assinatura no e-mail clique no botão Configurações da 

conta e em seguida na opção “Configurações de E-mail e de Calendário”; 
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Inserir uma Assinatura 

1. Para inserir uma assinatura no e-mail clique no botão Configurações da Conta e, em 

seguida, na opção “Configurações de E-mail e de Calendário”;  

 

2. Desça a barra de rolagem até a opção “Assinatura” e clique no botão Criar; 
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2.	Desça	a	barra	de	rolagem	até	a	opção	“Assinatura”	e	clique	no	botão	criar;
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3. Inclua as informações necessárias na assinatura e clique no botão Salvar; 

 

4. Clique no botão Concluído na parte superior da janela para encerrar. 

3. Inclua as informações necessárias na assinatura e clique no botão Salvar;
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3. Inclua as informações necessárias na assinatura e clique no botão Salvar; 

 

4. Clique no botão Concluído na parte superior da janela para encerrar. 
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4. Clique no botão concluído na parte superior da janela para encerrar.
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inforMAçõeS AdicionAiS do correio eletrônico
O novo correio eletrônico agiliza o manuseio dos e-mails, além de possuir 

algumas vantagens adicionais em relação ao anterior:

tamanho caixa correio 50gB – agora todos os colaboradores terão 50 GB de 

caixa	de	correio.	Isto	significa	que	sua	caixa	de	correio	aumentou	25	vezes..

tamanho mensagem 20MB – dobrou o limite de envio e recebimento de 

mensagens.
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Ajuda iBM Verse – para esclarecimentos de dúvidas dos recursos descritos até 

aqui e muitos outros, há um tutorial de ajuda:
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Informações adicionais do correio eletrônico 
 
O novo correio eletrônico agiliza o manuseio dos e-mails, além de possuir algumas vantagens 

adicionais em relação ao anterior: 

Tamanho caixa correio 50GB – agora todos os colaboradores terão 50 GB de caixa de 

correio. Isto significa que sua caixa de correio aumentou 25 vezes. 

Tamanho mensagem 20MB – dobrou o limite de envio e recebimento de mensagens. 

Ajuda do IBM Verse – para esclarecimentos de dúvidas dos recursos descritos até aqui e 

muitos outros, há um tutorial de ajuda: 

 

 

  BoAS PrÁticAS de uSo e-MAil
Informamos	 que,	 de	 acordo	 com	 as	 “Melhores	 práticas”	 no	 uso	 do	 correio	

eletrônico, a Divisão de Informática da ALESP, apresenta algumas dicas e 

sugestões de uso do correio eletrônico:

A Divisão de Informática não pede sua senha por e-mail e nem por te-•	

lefone;

Fiquem atentos ao abrirem suas mensagens de e-mail;•	

A senha é pessoal e intransferível;•	

Atenção e muito cuidado com e-mails falsos;•	

Não	enviamos	e-mails	“•	 Pedindo recadastramento de senhas”.

Não	 enviamos	 e-mails	 “•	 Pedindo confirmação de dados pessoais e 

senhas”.

Caso recebam uma mensagem de fonte e formato desconhecidos, •	

excluam a mensagem imediatamente, não a abram! Mensagens não 

esperadas em outro idioma,  devem ser excluídas.
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