
EMAIL | SOLUÇÕES CLOUD
O serviço de Email é uma ferramenta empresarial cloud que facilita a comunicação e a 
colaboração dentro da sua organização e com clientes, fornecedores e parceiros.

O Email é suportado numa plataforma Microsoft Hosted Exchange 2016 e inclui email 
personalizável com domínio próprio e gestão avançada de contactos e calendário 
acessíveis através de computador, tablet ou smartphone.

O serviço está protegido por mecanismos de antivírus e antispam que 
garantem total segurança na sua utilização.

EMAIL EMPRESARIAL NA CLOUD
ADAPTADO ÀS SUAS NECESSIDADES

https://www.ptempresas.pt/solucoes/cloud/colaboracao/email
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VANTAGENS

• MOBILIDADE E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
 Aceda e partilhe contactos, listas de tarefas e calendários com a sua equipa, a qualquer hora e em qualquer 

lugar, a partir de um PC, tablet ou smartphone, aumentando a produtividade.

• PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SUA INFORMAÇÃO
 Obtenha proteção antivírus e anti-spam para filtragem automática das mensagens recebidas, garantindo  

total segurança na troca de emails.

• GESTÃO SIMPLES E EM TEMPO REAL DOS SEUS RECURSOS
 Faça a gestão e configuração das suas contas de email, através de uma consola web simples e intuitiva.

• REDUÇÃO DE CUSTOS
 Pague apenas os recursos que utiliza, sem qualquer investimento inicial.Elimine os custos de manutenção  

e de suporte técnico e aceda às últimas atualizações de softwaresem custos adicionais.

• Plataforma Microsoft Hosted Exchange 2016 com garantia de suporte do fornecedor.
• Redundância geográfica entre Data Centers, resultando em maior segurança, disponibilidade e capacidade  

de recuperação em caso de ciberataque ou desastre.
• Dados residentes na rede de data centers Altice em Portugal regidos pela lei nacional de proteção de dados.
• Serviço de apoio técnico em português sempre disponível 24/7. 

PORQUÊ A PT EMPRESAS?

• Criação, remoção e edição de contas de email, de acordo com as necessidades da empresa.
• Criação de endereços de email com domínio próprio (nome@empresa.com), promovendo uma marca profissional.
• Flexibilidade na associação de múltiplos endereços a uma única conta de email.
• Possibilidade de subscrição de capacidade adicional e distribuição da mesma pelas várias contas de email,  

de acordo com a necessidade de cada utilizador.
• Recuperação de emails da pasta “Deleted Items” que tenham sido eliminados incorretamente, até um períodode 

30 dias. Possibilidade de recuperação adicional até 14 dias após terem sido definitivamente eliminados.
• Definição de avisos quando a capacidade disponível atinge determinado limite evitando a perda de emails.

FUNCIONALIDADES

https://www.ptempresas.pt/solucoes/cloud/colaboracao/email
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OPÇÕES MENSALIDADE

CAIXAS DE CORREIO Até 9 10 a 49 50 a 99 + de 100

EMAIL BASE € 0,52 € 0,51 € 0,49 € 0,47

EMAIL AVANÇADO € 4,00 € 3,90 € 3,80 € 3,70

CARACTERÍSTICAS
EMAIL BASE EMAIL AVANÇADO

PC MOBILE PC MOBILE 1

EMAIL

Alojamento 2 5 GB 60 GB 

Acesso OWA/POP3/IMAP OWA/POP3/IMAP/ActiveSync/MAPI

Sincronização de email √ √ √ √

CALENDÁRIO
Consulta/acesso via OWA √ √ √

Partilha e sincronização - - √ √

CONTACTOS

Consulta/acesso via OWA √ √ √

Partilha e sincronização - - √ √

Lista global de endereços - √ √ √

TAREFAS
Consulta/acesso via OWA - √ √

Partilha e sincronização - - √ √

PLANOS E PREÇOS

VERSÃO DO MS EXCHANGE Microsoft Hosted Exchange 2016

DIMENSÃO  
DE CADA MENSAGEM Envio: Máximo de 50 MB | Receção: Máximo de 50 MB

ENVIOS MASSIVOS  
POR CAIXA DE EMAIL

Máximo de destinatários externos (fora do domínio do remetente) por dia: 1.500

Máximo de destinatários em simultâneo (endereços nos campos To, Cc, Bcc): 100

Máximo de emails (pode conter destinatários internos ou externos) por minuto: 50

PASTAS PÚBLICAS
Tamanho pré-definido: 25 MB

Tamanho máximo de itens que podem ser publicados numa pasta pública: 100 MB

ANEXOS Máximo de 100 por mensagem a enviar

CARACTERES  
NO ASSUNTO  DA MENSAGEM Máximo: 255

LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO
Máximo de listas de distribuição a criar por cliente: 600 

Máximo de membros da lista de distribuição: 500 externos, 10.000 internos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

https://www.ptempresas.pt/solucoes/cloud/colaboracao/email
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Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial. 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.  

SAIBA MAIS ATRAVÉS DO SEU GESTOR OU LIGUE 16 206. 
Encontre esta e outras soluções PT Empresas numa loja MEO ou Agente.
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Para a utilização do serviço de Email é necessária a aquisição de um domínio próprio, à PT Empresas ou a outro fornecedor. 
1 Disponível para equipamentos móveis compatíveis com ActiveSync/MAPI.
2 Caso necessário, pode adquirir capacidade adicional em múltiplos de 1 GB, que poderá distribuir por cada caixa, até um máximo de 100 GB. Mensalidade de capacidade de 
     alojamento adicional = € 1,00/GB.
3 Suportado com o Service Pack e atualizações públicas mais recentes do Outlook.
4 Versão atual significa a mais recente ou a imediatamente anterior.

PERÍODOS DE RETENÇÃO DE 
INFORMAÇÃO NO SERVIDOR

Itens apagados: 30 dias | Limite de dias que as mensagens permanecem na pasta 
“Deleted Items” até serem automaticamente apagadas.
Aplicável caso as mesmas não tenham sido expressamente apagadas dessa pasta pelo 
utilizador.

Dumpster: 14 dias | Limite de dias em que as mensagens eliminadas da pasta 
“Deleted Items” são retidas até serem definitivamente eliminadas.
Os utilizadores podem recuperar estas mensagens utilizando a funcinalidade “Recover 
Deleted Items” existente no Outlook Web Access (OWA) ou no Outlook (para contas 
de email avançadas).

Quarentena: 15 dias  |  Número máximo de dias em que uma caixa de correio e 
respetivo conteúdo podem ser recuperados após  a caixa ter sido eliminada.
Serviço prestado a pedido e sujeito a custos adicionais.
Aplicável caso as mesmas não tenham sido expressamente apagadas dessa pasta pelo 
utilizador.

CLIENTES DE EMAIL
Office 365 ProPlus | Outlook 2019 | Outlook 2016 3 | Outlook 2013 3 | Outlook 2010 3 

| Outlook para Mac para Office 365 3

Windows Mobile 10 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8

BROWSERS
(OUTLOOK WEB ACCESS)

Microsoft Edge | Internet Explorer 11 | Versão atual do Safari 4 | Versão atual do 
Chrome 4 |  Versão atual do Firefox 4

DOMÍNIOS Personalize a presença da sua empresa na internet, dando-lhe mais visibilidade e criando mais 
oportunidades de negócio.

MAIL RELAY Complemente o serviço de email ao possibilitar uma ampliação dos limites de mensagens de correio 
eletrónico, ideal para necessidades de envios massivos de emails.

SEGURANÇA 
DE EMAIL

Utilize a solução de filtragem e proteja o seu email dos problemas mais comuns como spam, vírus, 
phishing e outros. Garanta a gestão centralizada das ocorrências detetadas pelo sistema. 

SERVIÇOS RELACIONADOS

https://www.ptempresas.pt/solucoes/cloud/colaboracao/email



