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Este manual foi criado com o objetivo de facilitar o gerenciamento de suas contas de e-mail. 

Com ele, o administrador poderá criar e excluir e-mails, alterar senha, configurar redirecionamento 

de contas, cópia de e-mails, entre outros.  

O Painel Gerenciador de e-mails deverá ser acessado pelo administrador do domínio, através 

de usuário e senha fornecidos pela Stetnet. O titular da conta deverá solicitar o acesso através do e-

mail cadastro@stetnet.com.br, informando seus dados pessoais (nome completo e CPF) e, em caso 

de pessoa jurídica, também os dados da empresa titular (Razão Social e CNPJ). Havendo qualquer 

dificuldade na aquisição dos dados para acesso ao Painel, o administrador poderá entrar em contato 

com nosso C.A.C (Centro de Atendimento ao Cliente), no rodapé deste manual. 

O painel poderá ser acessado pelo endereço  http://admin.stetnet.com.br . 

:.BARRA DE ENDEREÇOS DO NAVEGADOR.: (figura 01)  

 

Será exibida uma tela de login, solicitando um e-mail e uma senha. Esses campos deverão ser 

preenchidos com o usuário e senha fornecidos pela Stetnet via e-mail.  

:.PÁGINA INICIAL PARA ACESSO AO GERENCIADOR.: (figura 02)  

E-mail  

Ex.:  email@seudomino.com.br 

Senha: 

Ex.: senha do email 

Sempre letras minúsculas 

Após digitar o e-mail e a senha, clique para 
entrar. 

É possível escolher o idioma a ser utilizado 

no Gerenciador. 
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Efetuado o login no Gerenciador, será exibida a tela de gerenciamento das contas. Aqui o 

administrador poderá criar e excluir e-mails, alterar a senha, ativar encaminhamentos, configurar 

para receber ou enviar cópia de uma ou mais contas etc.  

 :.TELA DO GERENCIADOR.: (figura 03)  

 

:.CONHECENDO A TELA DO GERENCIADOR.: (figura 04) 

   Domínio: Clicando neste ícone será exibida a tela principal 

(figura 03). 

 Novo usuário: Clicando neste ícone, será exibida a tela de 

criação de uma conta de e-mail no modo avançado. 

 Mailing list: Clicando neste ícone, poderá ser criada uma conta 

“que não funciona como e-mail”, ou seja, a conta é criada somente 

para receber e-mails e encaminhar cópias para uma ou mais contas 

configuradas como membro da Mailing List. 

Ex.: Criado a mailing list - vendas@seudominio.com.br e adicionado 

os membros vendas1@seudominio.com.br e 

vendas2@seudominio.com.br. Ao enviar um e-mail para 

vendas@seudominio.com.br, a mensagem será instantaneamente 

encaminhada para vendas1@seudominio.com.br e 

vendas2@seudominio.com.br. Desta forma, não há necessidade de 

divulgar todos os e-mails de vendas, bastando um único para que os 

demais recebam suas cópias.  
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:.CONHECENDO A TELA DO GERENCIADOR.: (figura 05) 

 

Existem duas formas de adicionar e-mails: no modo 

simplificado, utilizando o Assistente, ou no modo avançado, ativando 

e configurando algumas regras da conta.   

: Clicando neste ícone, será exibida a tela 

principal (figura 03), onde será efetuado o 

gerenciamento das contas cadastradas. 

: Clicando neste ícone, será exibida a tela de 

criação de uma conta de e-mail no modo 

simplificado, na qual a conta é cadastrada em apenas seis passos. 

: Informações sobre o IceWarp WebAdmin. 

 

 

: Informações sobre o IceWarp WebAdmin. 

:.INFORMAÇÕES SOBRE O GERENCIADOR.: (figura 06) 

 

  

Neste campo se altera o idioma, caso não tenha sido alterado antes de ser logado. 
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Criando uma Conta de E-mail 
 
 
:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: (figura 07) 
 

Para a criação da conta 

de e-mail no modo 

simplificado, clique no 

ícone  

 

e em seguida em 

 

 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: (figura 08) 

Novo Usuário Etapa 1/6 

Neste campo aparecerá o seu domínio. Clique no 

botão  

 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: 

(figura 09)  

Novo Usuário etapa 2/6 

Username: será o “nome” do e-mail, ou seja, 

apenas o que vem antes do “@”. Deverá ser 

digitado em letras minúsculas, sem espaço e 

sem caracteres especiais (cedilha, acentuação, 

etc). Exemplo: para criar 

vendas@seudominio.com.br, digite apenas 

vendas. 

Nome Completo: digite o nome do usuário que usará o e-mail e em seguida clique em  
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:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: (figura 10) 

 

Novo Usuário etapa 3/6 

O campo “Senha” deve ser preenchimento com 

uma senha de no mínimo 8 (oito) caracteres 

contendo pelo menos 2 (duas) letras e 2 (dois) 

números. 

Após digitar a senha, redigite-a no campo 

“Confirme a senha” e clicar em  

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: 

(figura 11) 

               

Novo Usuário etapa 4/6 

Nessa etapa não precisa fazer alterações, 

bastando clicar em  

Trata-se de configurações padrões para 

utilização da conta de e-mail pelo Webmail, 

Outlook ou outro programa que gerencia e-mails. 

 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: 

(figura 12)  

 

Novo Usuário etapa 5/6 

 Esta etapa é apenas para confirmação dos dados 

informados. Se desejar alterar ou corrigir alguma 

informação, clique em até a Etapa 

desejada. Depois de alterada ou corrigida a 

informação, avance clicando em  
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:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: (figura 13) 

Novo Usuário etapa 6/6 

Neste ponto basta clicar em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARABÉNS! Seu e-mail foi criado com sucesso! A conta já pode ser utilizada. 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O ASSISTENTE: (figura 14) 

Após finalizar, clique em à esquerda da tela, para visualizar a conta 

criada. 

 



PAINEL GERENCIADOR DE E-MAILS 
__________________________________________________________________________________ 

 

STENET TELECOM - Rua Joaquim Nabuco, 1133 A  
Pres. Prudente / SP – Cep: 19010-072 

C.A.C.: (18) 2104-2865 
7 

 

Criando uma Conta de E-mail 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O MODO AVANÇADO: (figura 15) 

 

 

Para criar a nova conta 

de e-mail, clique no 

ícone  ou no 

botão  

 

 

 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O 

MODO AVANÇADO: (figura 16) 

Guia USUÁRIO 

Apelido: digite o nome ou apelido do usuário 

do e-mail.  

N° de telefone: opcional.  

Nome de usuário: é o “nome” do e-mail, ou 

seja, apenas o que vem antes do “@”. 

Deverá ser digitado em letras minúsculas, 

sem espaço e sem caracteres especiais 

(cedilha, acentuação, etc). Exemplo: para 

criar vendas@seudominio.com.br, digite apenas vendas.  

Nome: digite o nome do usuário do e-mail. 

Descrição: Opcional. É a descrição da função do e-mail. Ex.: Departamento de vendas. 

Senha: deve ser preenchimento com uma senha de no mínimo 8 (oito) caracteres contendo pelo 

menos 2 (duas) letras e 2 (dois) números. 

Confirmar: Redigite a senha para confirmar. 

Para finalizar o cadastro, clique Para outras configurações, clique nas guias ao lado. 
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:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O MODO AVANÇADO: (figura 17) 

Guia SEVIÇOS 

 

Nesta guia ficam as configurações da conta, 

suas definições e propriedades. 

Recomenda-se não alterar essas funções 

para um bom funcionamento do e-mail. 

Havendo qualquer alteração nesta tela 

torna-se mais difícil achar o erro em um 

eventual suporte. 

 

 

 

:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O MODO AVANÇADO: (figura 18) 

 

Guia OPÇÕES 

 

  

 

Esta guia contém algumas 

configurações da conta. É recomendável não 

efetuar alterações, para um bom 

funcionamento do e-mail. Havendo 

necessidade de qualquer alteração, consulte 

nosso C.A.C (Centro de Atendimento ao 

Cliente). 
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:.CRIANDO E-MAIL UTILIZANDO O MODO 

AVANÇADO: (figura 19)     

     Guia CORREIO 

Nesta guia existem algumas 

funcionalidades interessantes que podem ser 

ativadas. 

Aqui pode ser configurado algumas 

regras da conta de e-mail, tais como: 

encaminhar mensagens para uma ou mais 

contas, excluir ou encaminhar mensagens 

antigas, enviar e receber cópia de e-mails, ou 

ainda determinar que a mensagem seja respondida após determinada data ou dentro de 

determinado período.  

1. Encaminhar para: - Todas as mensagens recebidas nesta conta serão encaminhadas para 

qualquer endereço especificado neste campo. Havendo mais de uma conta, separe-as 

por ponto e vírgula (;). Ex.: Se na conta vendas@seudominio.com.br esse campo for 

preenchido com o e-mail supervisordevendas@seudominio.com.br, toda mensagem 

enviada para aquela será automaticamente encaminhada para esta. 

2. Excluir mais antigas que (Dias): – As mensagens da caixa de entrada serão excluídas após 

“tantos” dias. Ex: se esse campo for preenchido com o número 30 (trinta), as mensagens 

da caixa de entrada serão apagadas 30 (trinta) dias após seu recebimento.  

3. Encaminhar mais antigas que (Dias): – Esta opção é semelhante ao item “2” (acima), 

porém, a mensagem não é excluída, mas sim encaminhada após “tantos” dias. 

Entretanto, para o funcionamento desta regra, é necessário preencher o campo da opção 

“1” (acima) ou da opção “4”(abaixo).  

4. Copiar e-mails de entrada: Especifique um ou mais endereços de e-mail em que as 

mensagens recebidas serão copiadas. Havendo mais de uma conta a receber as cópias, 

separe-as por ponto e vírgula (;). Ex: se na conta vendas@seudominio.com.br o campo 

“copiar e-mails de entrada” for preenchido com o e-mail 

supervisordevendas@seudominio.com.br, toda mensagem enviada para aquela primeira 

será copiada para esta última.  

5. Copiar e-mails de saída: Especifique um ou mais endereços de e-mail em que as 

mensagens enviadas serão copiadas. Havendo mais de uma conta a receber as cópias, 

separe-as por ponto e vírgula (;). Ex: se na conta vendas@seudominio.com.br o campo 

“copiar e-mails de saída” for preenchido com o e-mail 

supervisordevendas@seudominio.com.br, toda mensagem enviada pela primeira será 

copiada para a segunda. 

6. Responder: ativando essa opção, você poderá escolher entre responder a mensagem 

após tantos dias, ou entre determinado período, ou ainda “Responder somente 

mensagem com destinatário Para:” marcando a caixa ao lado. 
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Efetuando Alterações no E-mail 

 

 :.UTILIZANDO O GERENCIADOR: (figura 20) 

Somente o administrador do domínio poderá gerenciar as contas cadastradas, podendo 

alterar senhas, configurar encaminhamentos ou cópias e excluí-las. 

 Para efetuar qualquer alteração, localize a conta a ser alterada e clique sobre ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:.UTILIZANDO O GERENCIADOR: (figura 21) 

 

Selecione a guia na qual deseja efetuar a (s) 

alteração (ões) – Figura 16 (Guia Usuário) e/ou 

Figura 19 (Guia Correio).  

Após a alteração, clique em para salvar as 

informações.  
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Excluindo Conta de E-mail 

:.UTILIZANDO O GERENCIADOR: (figura 22) 

Na tela inicial, localize a (s) conta (s) que deseja excluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:.UTILIZANDO O GERENCIADOR: (figura 23) 

Selecione a (s) conta (s) a ser (em) excluída (s) clicando na caixa correspondente e em 

seguida 

clique 

em  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Uma vez excluída a conta, seus e-mails e contatos serão definitivamente 

excluídos, não havendo possibilidade de recuperá-los. 
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:.FUNÇÕES DO GERENCIADOR: (figura 24) 

 

 

1. seudominio.com.br: nome do domínio que está em uso. 

2. Tipo de conta: selecionar entre conta usuário (conta de e-mail) ou mailing list (conta não –email). 

3. Configurações: configurações do domínio. 

4. Conta: filtrar conta. 

5. Estatísticas: dados estatísticos das contas cadastradas: número de mensagens enviadas e 

recebidas, data de criação da conta, último login. 

6. Nº de Contas: número de conta (s) de e-mail (s) cadastrado (s). 

7. Limite de contas do admin domínio (Nº de contas): cota de contas de e-mails liberados para o 

domínio. 

8. Novo Usuário: cadastrar nova conta de e-mail. 

9. Conta: clique para selecionar todas as contas. 

10. Conta: localizar uma conta por conta ou Nome. 

11. Nova Mailing list: criar uma conta que não é e-mail (vide explicação na página 2). 

12. Localizar: localizar conta de e-mail. 

13. << < 1 > >> : indica o número de páginas. 

14. Itens por página: indica o limite máximo de contas exibidas na página. 

15. Atualizar: atualiza a página. 

16. Excluir: exclui a (s) conta (s) de e-mail (s) selecionada (s). 


