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C A P Í T U L O 1

Como abrir seu primeiro Envelope registrado

Revisado: 20 de maio de 2017

Este capítulo possui instruções detalhadas para os destinatários que estão abrindo Envelopes registrados 
protegidos por senha pela primeira vez. Ele explica como se inscrever no CRES (Cisco Registered 
Envelope Service) e abrir Envelopes registrados. 

Este capítulo abrange os seguintes tópicos:

 • Visão geral dos Envelopes registrados

 • Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez

 • Abertura de envelopes registrados depois da ativação da conta do CRES

 • Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google

Observação A versão mais recente deste guia e outras documentações do CRES estão disponíveis na página do 
produto.

Visão geral dos Envelopes registrados
Registered Envelope é um tipo de mensagem de e-mail criptografada. Alguns Envelopes registrados são 
protegidos por senha, e outros são criptografados mas não exigem senha.

Se receber um Registered Envelope protegido por senha, você precisará configurar uma conta de usuário 
gratuitamente usando o Cisco Registered Envelope Service para abrir a mensagem criptografada. 

Depois de se inscrever no serviço, você poderá usar a sua senha para abrir Envelopes registrados de 
qualquer remetente. Você também pode usar o serviço para enviar e gerenciar seus próprios Envelopes 
registrados.

Por que usar o Registered Envelope?
Os Envelopes registrados permitem que você envie e receba e-mails criptografados de maneira fácil. 
Geralmente, os remetentes criptografam mensagens para evitar que informações importantes ou 
confidenciais caiam em mãos erradas. A criptografia protege o usuário contra falhas de segurança 
acidentais de segurança, além de invasões ilegais e maliciosas. 
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Visão geral dos Envelopes registrados
Geralmente, quando indivíduos ou empresas enviam Envelopes registrados, eles querem proteger 
informações confidenciais em favor do destinatário. Em alguns casos, solicita-se que os remetentes 
mantenham a confidencialidade por conta de regulamentações ou leis governamentais. Por exemplo, um 
fornecedor do sistema de saúde pode usar um Registered Envelope para transmitir informações 
confidenciais sobre o histórico médico de um paciente, e a instituição financeira pode enviar 
informações sigilosas de uma conta bancária pessoal. 

Mensagem de notificação de Registered Envelope
Quando algum remetente envia um Registered Envelope, você recebe os seguintes arquivos:

 • E-mail de notificação. O e-mail de notificação indica que alguém lhe enviou uma mensagem 
criptografada e segura no formato de Registered Envelope. A notificação também inclui links para 
informações sobre os Envelopes registrados e o CRES.

 • Anexo do arquivo da mensagem criptografada. A mensagem de notificação inclui um anexo do 
arquivo da mensagem criptografada. O anexo do arquivo usa a convenção de nomenclatura de 
securedoc_dateTtime.html, em que a data e a hora são representadas como um carimbo de data e 
hora em formato numérico e adicionadas ao arquivo. Por exemplo, você pode receber um arquivo 
chamado securedoc_20100615T193043.html, onde o ano, o mês e o dia são representados como 
20100615 e a hora como 193043. Esse arquivo contém o Registered Envelope e o conteúdo 
criptografado. Para exibir o Registered Envelope, salve o arquivo anexo no seu disco rígido. Em 
seguida, clique duas vezes no arquivo para exibir o Registered Envelope em um navegador da Web. 
Normalmente, um computador precisa ter uma conexão com a Internet para exibir corretamente o 
Registered Envelope e descriptografar a mensagem.

Figura 1-1 exibe um e-mail de notificação típico.

Figura 1-1 E-mail de notificação com anexo de arquivo da mensagem criptografada

A mensagem de e-mail de notificação inclui o arquivo anexo, que contém o Registered Envelope e o 
conteúdo criptografado.

Observação O arquivo anexo inclui o software para descriptografar a mensagem criptografada quando você digita a 
senha da conta do usuário. Em alguns casos, o software incluído não pode descriptografar a mensagem 
e você deve usar um dos métodos alternativos de descriptografia. Para obter mais informações sobre 
métodos alternativos para abrir envelopes, consulte Capítulo 3, “Solução de problemas com Registered 
Envelope.”
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Capítulo 1      Como abrir seu primeiro Envelope registrado
Visão geral dos Envelopes registrados
Componentes de um Registered Envelope
Ao abrir um Registered Envelope no navegador, sua aparência é parecida com a do envelope exibido em 
Figura 1-2.

Figura 1-2 Exemplo de Envelope registrado

A tabela a seguir descreve os recursos importantes de um Registered Envelope, destacados em 
Figura 1-2. 

Atributo Descrição:

A Campos de endereço e 
linha do assunto 

Os campos de endereço identificam o remetente no campo From: (De:) e 
o destinatário no campo To: (Para:). Caso haja mais de um destinatário, o 
campo To: (Para:) exibe uma lista suspensa com os endereços de e-mail 
dos destinatários.

B Campo Password 
(Senha)

Se a mensagem for protegida por senha, insira a senha do CRES para abrir 
o envelope. Se não tiver se registrado no serviço, você será orientado a se 
registrar para poder inserir a senha.
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Capítulo 1      Como abrir seu primeiro Envelope registrado 
Visão geral dos Envelopes registrados
C Botão Open (Abrir) Se você abrir uma mensagem protegida por senha e já tiver se registrado 
no serviço, o botão Open (Abrir) será exibido. Clique no botão Open 
(Abrir) para descriptografar o conteúdo e ler a mensagem. O botão Open 
(Abrir) só aparecerá depois que você se inscrever no serviço e criar uma 
conta de usuário. Se o endereço de e-mail não estiver associado a uma 
conta de usuário, o envelope poderá exibir o botão Register (Registrar) 
no lugar do botão Open (Abrir). Nesse caso, clique no botão Register 
(Registrar) para se inscrever no serviço.

Se o Registered Envelope tiver sido enviado com baixa segurança, você 
verá o botão Acknowledge (Confirmar) no lugar do botão Open (Abrir).

Observação A empresa pode ter configurado um logon único (SAML) 
para você usar com o Cisco Registered Envelope Service. 
Nesse caso, será exibida uma janela pop-up que permite 
fazer login usando as credenciais da empresa.

D Botão Fazer login 
com o Google

Se você tiver uma conta do Google, inscreva-se clicando no botão 
Inscreva-se com o Google. Após se registrar, você pode fazer login com 
o Google e ler as mensagens seguras. Nesse caso, não é necessário se 
inscrever no CRES ou digitar a senha do CRES. 

E Link Help (Ajuda) Clique no link Help (Ajuda) para acessar a ajuda online do Registered 
Envelopes. A ajuda online descreve os métodos padrão e alternativos para 
abrir Registered Envelopes. Além disso, ela fornece um link para as 
perguntas frequentes (FAQs).

S Nível de segurança da 
mensagem

O nível de segurança da mensagem pode ser baixo, médio ou alto. O 
padrão é médio. Quando uma mensagem é enviada com baixa segurança, 
você não precisa digitar uma senha para abri-la. A segurança média 
habilita os recursos de segurança padrão. Quando uma mensagem é 
enviada com alto nível de segurança, sempre será necessário digitar uma 
senha para abri-la, mesmo que você tenha selecionado a opção 
"Remember me on this computer" (Lembrar-me neste computador).

G Caixas de seleção 
Remember Me 
(Lembrar-me) e 
Personal Security 
Phrase (Frase de 
segurança pessoal)

Marque a caixa de seleção “Remember me on this computer (Lembrar-me 
neste computado)" para que o computador se lembre das configurações. 
Essas configurações variam de acordo com o perfil de criptografia. Por 
exemplo, ao receber uma mensagem de segurança média, você talvez não 
precise digitar uma senha para abri-la; mas, ao receber uma mensagem de 
segurança alta, você sempre precisará digitar a senha.

Marque “Enable my Personal Security Phrase (Habilitar minha frase de 
segurança pessoal)” para que a sua frase seja exibida. Uma frase de 
segurança pessoal é uma frase curta significativa para você. Ao se inscrever 
em um sistema de e-mail seguro de uma empresa, você cria uma Frase de 
segurança pessoal que só você e a empresa conhecerão. A frase de 
segurança pessoal ajuda você a se certificar de que o Registered Envelope 
seja da empresa, e não uma tentativa fraudulenta de "phishing de senha".

H Idioma Selecione o idioma que será usado para traduzir Envelopes registrados 
recebidos. Essa seleção substituirá o idioma escolhido pela definição de 
Localidade padrão do sistema no arquivo de configuração do BCE.

Atributo Descrição:
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Capítulo 1      Como abrir seu primeiro Envelope registrado
Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Para obter mais informações sobre os recursos do Registered Envelope, consulte as perguntas frequentes 
(FAQs) em:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

Muitos componentes do Registered Envelope variam de envelope para envelope e dependem de diversos 
fatores, entre eles:

 • A configuração de conta do remetente.

 • O software disponível no computador do destinatário.

 • Eventuais modificações realizadas pelos gateways, que criptografam um arquivo em anexo.

 • O status do destinatário, que pode estar "inscrito" ou "não inscrito" no serviço.

Os Envelopes registrados são dinâmicos, e os componentes de um determinado envelope podem variar 
com o passar do tempo. 

Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Esta seção oferece instruções detalhadas sobre como abrir um Registered Envelope protegido por senha 
pela primeira vez. As etapas demonstram um cenário típico para um destinatário novato. Algumas das 
etapas podem variar de acordo com determinadas circunstâncias. Se você tiver uma conta do Google, é 
possível abrir mensagens seguras usando a autenticação do Google. Para obter mais informações, 
consulte: “Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google” seção na página 1-13.

Observação Essas etapas só se aplicam a destinatários que estejam abrindo uma mensagem protegida por senha pela 
primeira vez. Depois de inscrever-se no CRES e ativar sua conta, você poderá usar sua senha para abrir 
envelopes de qualquer remetente. Se você receber um Registered Envelope que não é protegido por 
senha, não é necessário se registrar para abrir a mensagem. Para obter mais informações, consulte 
“Abertura de envelopes registrados depois da ativação da conta do CRES” seção na página 1-13.

Primeira etapa: salvar o anexo do arquivo da mensagem criptografada no disco 
rígido

Ao receber uma mensagem de notificação do Registered Envelope, você precisa abrir o arquivo anexo 
para exibi-lo. Para melhores resultados, clique duas vezes no anexo do arquivo 
(securedoc_dateTtime.html, onde data e hora representam o carimbo de data acrescentado na hora em 
que o e-mail foi enviado) e salve o arquivo no disco rígido antes de abri-lo, como exibido aqui.
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Observação A caixa de diálogo para salvar o anexo pode ter uma aparência diferente dependendo do seu programa 
de e-mail e se você utiliza ou não um provedor de e-mail em um site, como o Yahoo! Mail, Gmail ou 
Hotmail.

Para obter mais informações sobre mensagens de notificação, consulte “Mensagem de notificação de 
Registered Envelope” seção na página 1-2.

Segunda etapa: abrir o arquivo anexo em um navegador da Web
Abra o arquivo em anexo securedoc_dateTtime.html em um navegador da Web.

O Registered Envelope será exibido.

Etapa três: clicar no botão Register (Registrar) para se inscrever neste serviço
Clique no botão Register (Inscrever-se) no Registered Envelope para se inscrever no Cisco Registered 
Envelope Service.

Observação Pode ser que a sua empresa tenha configurado a autenticação de login único (SAML) para que você possa 
usá-la com o CRES. Neste caso, o registro de novo usuário é um processo reduzido, que solicita apenas 
o idioma do portal e o nome da conta de usuário do CRES. As frases de segurança pessoal não são 
necessárias para realizar a autenticação SAML. Figura 1-4 na página 1-7 exibe o registro de novo 
usuário com a autenticação SAML. Figura 1-3 na página 1-7 exibe o registro de novo usuário com a 
autenticação CRES.
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
A página New User Registration (Inscrição de novo usuário) será exibida.

Figura 1-3 Inscrição de novo usuário com autenticação CRES

Figura 1-4 Inscrição de novo usuário (Configurações avançadas)
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Insira as informações nos seguintes campos:

Tabela 1-1 Campos para preenchimento da Página de registro do CRES

Campo Valor

Idioma Opcional. Escolha o idioma da sua conta CRES no 
menu suspenso. Por padrão, a página de registro é 
exibida em inglês, mas você pode escolher se prefere 
inglês, francês, alemão, espanhol, português ou 
japonês.

Nome Obrigatório. Digite o nome da conta de usuário do 
CRES. 

Sobrenome Obrigatório. Digite o sobrenome da conta de usuário do 
CRES. 

Senha Obrigatório. Insira e confirme uma senha para a conta. 
A senha deve ser alfanumérica e diferenciar maiúsculas 
e minúsculas. 

Os requisitos de senha a seguir também podem ser 
definidos pelo administrador da conta:

 • A senha deve conter pelo menos três dos tipos de 
caracteres disponíveis: letras minúsculas, 
maiúsculas, números e caracteres especiais.

 • A senha não deve conter um caractere repetido 
mais de três vezes consecutivas.

 • A senha não deve conter o nome de usuário ou o 
nome de usuário invertido.

 • A senha não deve ser “Cisco”, “ocsic” nem 
qualquer palavra semelhante alterando a 
capitalização das letras ou substituindo “i” por “1”, 
“|”, “!”, “o” por “0” ou “s” por “$”.

Observação Caso você esqueça sua senha, é possível 
redefini-la; basta apresentar as respostas 
corretas para as perguntas de segurança. 
Caso a empresa tenha configurado um 
logon único (SAML) para ser utilizado 
com o Cisco Registered Envelope 
Service, será necessário entrar em 
contato com o grupo de suporte da 
empresa para obter ou redefinir a senha.

Fuso Horário O fuso horário é definido automaticamente de acordo 
com a sua localização atual. Se você definiu o fuso 
horário anteriormente, a autodetecção não será ativada. 
Você também pode alterá-lo escolhendo o fuso horário 
preferido no menu suspenso Time Zone (Fuso horário).
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Preencha o formulário de registro online e clique no botão Register (Registrar) na parte inferior da 
página para criar uma conta de usuário. A inscrição e o uso do serviço são gratuitos. 

Frase de segurança pessoal Obrigatório. Digite uma frase de segurança pessoal. A 
frase de segurança pessoal ajuda você a se proteger 
contra ameaças de phishing de senha. Durante o 
registro, você pode incluir uma frase de segurança 
pessoal que só você e a empresa conheçam. A frase de 
segurança pessoal é exibida quando você clica no 
campo da senha nos Envelopes registrados recebidos. 
Caso você não veja sua frase de segurança pessoal, 
clique no link para obter mais informações. 

Observação Para ativar sua Frase de segurança 
pessoal, selecione as caixas de 
seleçãoRemember me on this 
computer (Lembrar de mim neste 
computador) ou Enable my Personal 
Security Phrase (Ativar minha frase de 
segurança pessoal). 

Ativar minha Frase de segurança pessoal Marque essa caixa de seleção para ativar sua frase de 
segurança pessoal. 

Perguntas de segurança Obrigatório. Escolha três perguntas de segurança e 
confirme suas respostas. Essas perguntas são usadas 
para redefinir sua senha caso você a esqueça.

Observação O administrador da conta gerencia as 
perguntas de segurança. Se o 
administrador da conta alterar as 
perguntas de segurança, você precisará 
editar o perfil com as respostas para as 
perguntas atualizadas.

Campo Valor
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Após preencher o formulário e clicar em Register (Registrar), a seguinte página de confirmação será 
exibida.

Observação Se você recebe Registered Envelopes de vários endereços de e-mail, talvez seja necessário configurar 
mais de uma conta de usuário. Você precisa de uma conta de usuário separada para cada endereço de 
e-mail.

Etapa quatro: Ative sua conta do CRES
Verifique a caixa de entrada do seu e-mail e veja se você recebeu uma mensagem de ativação do serviço. 
Caso o e-mail não esteja na sua caixa de entrada, verifique as pastas de spam ou de lixo eletrônico, pois 
a mensagem pode ter sido filtrada. O exemplo a seguir mostra uma mensagem típica de ativação.
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
No e-mail de ativação, clique no link para ativar sua conta de usuário. 

A seguinte página de confirmação será exibida.

Etapa cinco: verifique o Registered Envelope novamente e insira sua senha
Retorne ao Registered Envelope. O botão Register (Registrar) não será mais exibido no envelope. O 
botão Open (Abrir) será exibido em seu lugar, conforme mostrado aqui.

Digite a senha da sua conta de usuário do Cisco Registered Envelope Service e clique em Open (Abrir).
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Etapas para abrir a mensagem segura pela primeira vez
Observação A empresa pode ter configurado um logon único (SAML) para ser usado com o Cisco Registered 
Envelope Service. Neste caso, será exibida uma janela pop-up que permite fazer login usando as 
credenciais da sua empresa (nome de usuário e senha) para autenticar e abrir o e-mail criptografado. 
Consulte a Figura 1-5 na página 1-12. Se você entrar com a sua conta do Google, não será necessário 
inserir seu nome de usuário e senha do CRES para ler a mensagem segura.

Figura 1-5 Login SAML

A mensagem descriptografada será exibida na janela do navegador.

Após abrir o Registered Envelope, você poderá clicar em Reply (Responder) para enviar uma Resposta 
segura, ou em Forward (Encaminhar) para enviar uma Mensagem encaminhada segura. Quando você 
envia uma Resposta segura ou uma Mensagem encaminhada segura, o destinatário recebe um Registered 
Envelopes com a mensagem criptografada.
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Abertura de envelopes registrados depois da ativação da conta do CRES
Observação Dependendo das preferências do remetente original, alguns recursos podem não estar disponíveis. Por 
exemplo, é possível que você não consiga enviar uma Resposta segura ou uma Mensagem encaminhada 
segura.

Abertura de envelopes registrados depois da ativação da conta 
do CRES

Depois de inscrever-se no Cisco Registered Envelope Service e ativar sua conta, você poderá usar sua 
senha para abrir envelopes de qualquer remetente. 

Dica Quando você abre o arquivo HTML anexo em um dispositivo móvel, é iniciado um visualizador de 
HTML, como o Quick Look, que vai tornar o envelope, o arquivo HTML, inoperável. Para abrir o 
envelope com êxito, faça download do aplicativo Cisco Business Class Email no iTunes ou Google Play. 
Após baixar o aplicativo, retorne para a mensagem original e toque e segure o arquivo HTML incluído 
no corpo da mensagem, depois toque em Open in Cisco BCE (Abrir no BCE da Cisco).

Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google
Se você tiver uma conta do Google, é possível abrir mensagens seguras usando a autenticação do 
Google. Nesse caso, não é necessário se inscrever no CRES ou inserir a senha do CRES para abrir as 
mensagens seguras.

Para abrir a primeira mensagem segura com autenticação do Google:

Etapa 1 Abra o arquivo em anexo securedoc.html em um navegador da Web.

Etapa 2 Clique no botão Inscreva-se com o Google para se inscrever.
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Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google
Etapa 3 Selecione sua conta do Google.

Etapa 4 Na página New Google user registration (Inscrição de novo usuário do Google), digite seu nome e 
sobrenome e clique em Register (Registrar).
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Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google
 
A seguinte mensagem de confirmação aparecerá. Você receberá a confirmação por e-mail.

Etapa 5 Retorne ao Registered Envelope e clique no botão Sign in with Google (Fazer login com o Google) e leia sua 
mensagem segura.

Observação O campo Password (Senha) é obrigatório somente para a autenticação com o CRES. Se você abrir a 
mensagem segura com o login do Google, o campo Password não se aplica. Ignore esse campo e clique 
em Sign in with Google (Fazer login com o Google). 
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Como abrir as Mensagens seguras com o login do Google
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C A P Í T U L O 2

Envio de e-mail

Revisado: 20 de maio de 2017

Este capítulo possui instruções detalhadas sobre o envio de e-mails com o CRES e trata dos seguintes 
tópicos:

 • Visão geral do envio de e-mail, página 2-1

 • Como redigir e enviar um e-mail, página 2-2

 • Como usar o catálogo de endereços, página 2-4

 • Como desativar as perguntas de segurança, página 2-7

Visão geral do envio de e-mail
Você pode enviar e-mails criptografados usando a conta do CRES. Ao se inscrever para ter uma conta 
do CRES, você pode receber e-mails criptografados e enviá-los usando a sua conta. Quando você envia 
um e-mail criptografado usando o CRES, o servidor criptografa o e-mail enviado e o encaminha para o 
destino desejado. Se você envia e-mails criptografados com frequência para determinados destinatários, 
é possível armazenar os endereços de e-mail no catálogo de endereços do CRES e selecionar um deles 
quando for redigir e-mails. 

Observação Os administradores de conta podem desativar o acesso à Composição segura. Caso o administrador da 
conta tenha desativado esse recurso, você não verá o link Redigir mensagem no menu de navegação à 
esquerda e não conseguirá enviar uma mensagem segura utilizando o site do CRES. 
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Como redigir e enviar um e-mail
Como redigir e enviar um e-mail
Para redigir e enviar uma mensagem segura no site do CRES, clique em Compose message (Redigir 
mensagem) no menu de navegação à esquerda.

Quando você envia uma mensagem segura usando o CRES, o destinatário recebe um Registered 
Envelope com o conteúdo criptografado da mensagem. Se o destinatário ainda não tiver uma conta de 
usuário do CRES, ele precisará se inscrever no serviço e configurar uma conta de usuário gratuita para 
abrir o envelope.

Etapa 1 Comece a redigir a mensagem na página Compose message (Redigir mensagem). Insira o endereço de 
e-mail ou clique no campo To: (Para:) ou no ícone Address Book (Catálogo de endereços) no painel à 
esquerda para abrir o catálogo de endereços.

Para obter mais informações sobre como usar o catálogo de endereços, consulte “Como usar o catálogo 
de endereços” seção na página 2-4.

Etapa 2 Preencha os campos de endereço apropriados (To [Para], CC e BCC [CCO]) na página Compose 
Message (Redigir mensagem).

Para obter mais informações sobre a opção CCO (BCC), consulte “Como usar a opção Enviar CCO deste 
e-mail automaticamente para mim” seção na página 2-4 (em inglês).

Etapa 3 O preenchimento do campo Subject (Assunto) é opcional.

Etapa 4 Você também pode clicar no botão Attachments (Anexos) para incluir anexos de arquivo.

O tamanho de arquivo máximo para todos os anexos é 10 MB.
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Como redigir e enviar um e-mail
Etapa 5 Insira o corpo da mensagem criptografada no campo Message (Mensagem). Para formatar a mensagem, 
clique no link Rich Text. Use as opções de formatação para formatar o texto conforme necessário. Para 
obter mais informações sobre as opções de formatação, consulte a tabela “Descrição das opções de 
formatação”.

Etapa 6 Opcionalmente, marque a caixa de seleção para enviar uma cópia da mensagem para você mesmo como 
um destinatário CCO.

Etapa 7 Opcionalmente, marque a caixa de seleção para receber uma confirmação de leitura na primeira vez em 
que cada destinatário abrir a mensagem.

Para obter mais informações sobre confirmações de leitura, consulte “Como solicitar confirmações de 
leitura” seção na página 2-4.

Etapa 8 Clique em Send (Enviar).

Um aviso será exibido no alto da página Compose message (Redigir mensagem) indicando que a 
mensagem foi enviada.

Observação Durante a redação de uma mensagem segura, a sessão do navegador da Web poderá expirar se você ficar 
sem digitar por 20 minutos ou mais. Se o tempo limite da sessão do navegador se esgotar, será exibida 
uma mensagem de erro quando ao clicar em Send (Enviar). Para enviar a mensagem, você deve fazer 
login novamente no site do CRES.

Tabela 2-1 Descrição das opções de formatação

Ícone Descrição

Limpe toda a formatação do texto selecionado

Insira a linha horizontal para separar seções de uma mensagem longa.

Anexe arquivos à mensagem.

Insira um hyperlink à mensagem.

Remova o hyperlink da mensagem.

Alinhe o texto à esquerda, direita ou centro ou aumente o espaço entre 
parágrafos.

Maximize a caixa de texto. Para minimizar a caixa de texto, clique no ícone 
novamente após aumentá-la.
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Como usar o catálogo de endereços
Como usar a opção Enviar CCO deste e-mail automaticamente para mim
Ao enviar uma mensagem segura, você pode marcar a caixa de seleçãoAutomatically BCC me on this 
email (Enviar CCO deste e-mail automaticamente para mim) para receber uma cópia da mensagem em 
sua conta de e-mail. 

Observação Você pode ajustar o valor padrão dessa opção marcando a caixa de seleção Bcc me on messages that I 
send (Enviar CCO para mim nas mensagens que envio) na página Edit Profile (Editar perfil) da seção 
Preferences (Preferências).

Como solicitar confirmações de leitura
Ao enviar uma mensagem segura, você pode marcar a caixa de seleção para solicitar uma confirmação 
de leitura. Confirmação de leitura é um e-mail de notificação que alerta você quando um destinatário 
abre pela primeira vez uma mensagem segura enviada por você.

Observação Como a configuração de e-mail de alguns destinatários pode impedir que as confirmações de leitura 
cheguem até você, elas não são garantidas. Para verificar a data e a hora em que um destinatário abriu a 
mensagem pela primeira vez, use o recurso Gerenciar mensagens no site do CRES para exibir os detalhes 
da mensagem.

Como usar o catálogo de endereços
Ao enviar uma mensagem segura, é recomendável armazenar os endereços de e-mail mais usados no 
catálogo de endereços para que você possa acessá-los com facilidade.
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Como usar o catálogo de endereços
Como adicionar um endereço de e-mail ao catálogo de endereços

Etapa 1 Clique no ícone Catálogo de endereços no painel à esquerda para abri-lo.

Etapa 2 Clique em Add Contact (Adicionar contato).

Etapa 3 Insira um nome, um sobrenome e o endereço de e-mail do contato.

Etapa 4 Clique em Save (Salvar).

Etapa 5 O novo endereço é adicionado ao catálogo de endereços.
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Como usar o catálogo de endereços
Como excluir um endereço de e-mail do catálogo de endereços

Etapa 1 Clique no ícone Address Book (Catálogo de endereços) no painel à esquerda para abri-lo.

Etapa 2 Clique no ícone de lixeira ao lado do endereço que você deseja remover.

Etapa 3 Ou, se preferir, marque a caixa de seleção ao lado do endereço que você deseja remover e clique em 
Delete Contact (Excluir contato).

Como editar um endereço de e-mail

Etapa 1 Clique no ícone Address book (Catálogo de endereços) no painel à esquerda para abri-lo.

Etapa 2 Clique no ícone Edit (Editar) ao lado do endereço que deseja editar.

Etapa 3 Modifique o nome, o sobrenome ou o endereço de e-mail do contato e clique em Save (Salvar).
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Como usar o catálogo de endereços
Como adicionar um endereço de e-mail do catálogo de endereços em uma 
mensagem

Etapa 1 Clique no campo Para: ou no ícone Address Book (Catálogo de endereços) no painel à esquerda para 
abri-lo.

Etapa 2 Clique no endereço de e-mail do contato para o qual você deseja enviar um e-mail. A página Compose 
message (Redigir mensagem) será aberta e o campo Para: será preenchido com o endereço selecionado.

Etapa 3 Digite a mensagem, preencha todos os outros campos desejados e clique em Enviar.

Como desativar as perguntas de segurança
Dependendo do tipo de inscrição utilizado, você pode ou não desativar as perguntas de segurança. O 
Administrador da conta gerencia o processo de inscrição e as perguntas de segurança.

 • Inscrição simples Durante a inscrição simples, é possível inscrever-se sem responder a perguntas 
de segurança. Como alternativa, você pode preencher o formulário de Advanced settings 
(Configurações avançadas) e responder às perguntas de segurança. Se não desejar responder às 
perguntas de segurança para restaurar a senha, é possível desabilitá-las na página Edit Profile 
(Editar perfil).

Observação A opção Disable security questions (Desativar as perguntas de segurança) está disponível 
para todos os usuários, exceto aos que pertencem ao grupo de administradores.

 • Inscrição avançada Durante a inscrição avançada, é necessário responder às perguntas de 
segurança e digitar sua frase de segurança pessoal. Nesse caso, a opção Disable security questions 
(Desativar perguntas de segurança) não está disponível. 
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Como usar o catálogo de endereços
Para desabilitar as perguntas de segurança:

Etapa 1 Clique no ícone Edit Profile (Editar perfil) no painel esquerdo. A página Edit Profile será aberta.

Etapa 2 Clique no botão de seleção Disable security questions (Desativar perguntas de segurança).

Etapa 3 Insira sua senha para confirmar as alterações.

Etapa 4 Clique em Save Profile (Salvar perfil).

Como configurar seu fuso horário local
O fuso horário é definido automaticamente de acordo com a sua localização atual. Se você definiu o fuso 
horário anteriormente, a autodetecção não será ativada. Você também pode alterá-lo escolhendo o fuso 
horário preferido no menu suspenso Time Zone (Fuso horário).

É possível definir o seu fuso horário local e o formato desejado (12 ou 24 horas) para todas as mensagens 
que você enviar.

Para configurar seu fuso horário local:

Etapa 1 Clique no ícone Edit Profile (Editar perfil) no painel esquerdo. A página Edit Profile (Editar perfil) 
será aberta.

Etapa 2 Escolha o horário adequado no menu suspenso Time Zone 

Etapa 3 Escolha entre o formato de 12 horas ou 24 horas no menu suspenso Time Format (Formato de hora).

Etapa 4 Insira sua senha para confirmar as alterações.

Etapa 5 Clique em Salvar perfil.
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C A P Í T U L O 3

Solução de problemas com Registered Envelope

Revisado: 20 de maio de 2017

Este capítulo abrange os seguintes tópicos:

 • Dicas para solução de problemas

 • Recursos adicionais

Dicas para solução de problemas
Esta seção oferece dicas para solução de problemas que você pode encontrar ao abrir Envelopes 
registrados.

Problema: O botão Abrir não aparece no envelope ou não funciona
O botão Open (Abrir) pode não aparecer ou funcionar por diversos motivos. Por exemplo, se seu 
endereço de e-mail não estiver associado a uma conta de usuário do Cisco Registered Envelope Service, 
o envelope poderá exibir o botão Register (Registrar) no lugar do botão Open (Abrir). Além disso, o 
botão Open (Abrir) pode não funcionar corretamente caso o computador não esteja configurado para 
executar o Java ou JavaScript, ou caso o envelope tenha sido modificado durante a transmissão.

Dica Se um botão Register (Registrar) for exibido no envelope, clique em Register (Registrar) e crie uma 
nova conta de usuário para o endereço de e-mail no qual você recebeu o envelope.

Dica Se você já possui uma conta para este endereço de e-mail, insira sua senha e clique no link Open Online 
(Abrir online) e utilize um método alternativo para abrir o envelope. 

Dica Se o método Open Online (Abrir online) não funcionar, encaminhe o envelope para 
mobile@res.cisco.com. O serviço enviará uma mensagem com um link temporário, que fará com que 
você recupere a mensagem de maneira segura usando um navegador no seu computador ou um assistente 
pessoal (PDA). Para obter mais informações sobre como usar os métodos Open Online (Abrir online) e 
Open by Forwarding (Abrir por encaminhamento), consulte a ajuda online do Registered Envelope no 
seguinte URL:
https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope
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Dicas para solução de problemas
Problema: O endereço de e-mail não aparece no campo To: (Para:)
Se o Registered Envelope foi enviado para vários destinatários, é possível que seu endereço de e-mail 
não apareça imediatamente no campo To: (Para:).

Dica Clique na seta no campo To: (Para:) e escolha seu endereço de e-mail no menu suspenso.

Dica Se você recebeu o envelope como um destinatário CCO, seu endereço de e-mail não aparece no menu 
suspenso do campo To: (Para:). Neste caso, escolha a opção "Address not listed" (Endereço não 
cadastrado). Em seguida, insira seu endereço de e-mail e clique em Submit (Enviar) para incluir seu 
e-mail no campo To: (Para:).

Problema: O envelope não é exibido corretamente
Às vezes, o Registered Envelope pode não ser exibido corretamente ao abrir o arquivo criptografado em 
anexo. Por exemplo, o arquivo pode conter texto inutilizável ou marcação HTML (como <!-- ou -->). 

Dica Se você tiver problemas para exibir o Registered Envelope, encaminhe-o para mobile@res.cisco.com. O 
Cisco Registered Envelope Service enviará a você uma mensagem com um link no qual pode clicar para 
exibir a mensagem criptografada. 

Problema: O processamento do envelope fica mais lento ou é interrompido
Ao visualizar ou abrir um Registered Envelope, o processamento pode ser interrompido por causa de 
problemas com a conexão ou de outra natureza. Nesse caso, uma mensagem é exibida abaixo do 
envelope, indicando que as ferramentas do envelope estão sendo carregadas ou que a descriptografia da 
mensagem está em andamento. Caso não apareça nenhuma mensagem após vários minutos, é possível 
que o processamento tenha ficado mais lento ou tenha sido interrompido, ou então que o anexo da 
mensagem seja muito grande.

Dica Se o processamento do envelope ficar mais lento ou for interrompido, insira novamente sua senha e 
clique em Open (Abrir).

Dica Caso tenha clicado em Open (Abrir) novamente e o problema persistir, encaminhe o envelope para 
mobile@res.cisco.com. O Cisco Registered Envelope Service enviará a você uma mensagem com um 
link no qual pode clicar para exibir a mensagem criptografada. 
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Recursos adicionais
Problema: A senha foi esquecida ou não funciona
Se você esqueceu sua senha ou ela não está funcionando, será preciso redefini-la.

Dica Se você esquecer a senha, clique no link Forgot Password (Esqueci minha senha) em um Registered 
Envelope para redefini-la. O Cisco Registered Envelope Service enviará uma mensagem New Password 
(Nova senha) para o endereço de e-mail associado à conta. Observe que se sua empresa tiver configurado 
um login único (SAML) e você esqueceu ou perdeu a senha, será necessário entrar em contato com o 
grupo de suporte da empresa para obter ou redefinir a senha. 

Dica As senhas do Cisco Registered Envelope Service diferenciam caracteres maiúsculos e minúsculos. Se 
sua senha não funcionar, verifique se você não pressionou acidentalmente a tecla Caps Lock. Se ainda 
assim a senha não funcionar, clique no link Forgot Password (Esqueci minha senha) no Registered 
Envelope para redefini-la. O Cisco Registered Envelope Service enviará uma mensagem New Password 
(nova senha) para o endereço de e-mail associado à conta.

Problema: Compatibilidade com o Microsoft OWA 2007
Para garantir a compatibilidade, instale o Microsoft Patch para OWA 2007 CRES Secure Mail 
Recipients.

Os destinatários de e-mail seguro CRES que tentarem abrir o Envelope seguro CRES por meio do 
Microsoft OWA 2007 precisarão habilitar a opção administrativa no lado do servidor para desabilitar o 
filtro de HTML/XML. Embora essa opção de filtro de HTML ainda deva ser lançada oficialmente no 
Microsoft Exchange 2007 SP1 Rollup 8, os clientes da Microsoft podem solicitar um patch intermediário 
à Microsoft. Como e quando entrar em contato com o Serviço de suporte e atendimento ao Cliente 
Microsoft: 

http://support.microsoft.com/kb/295539

Problema: O link Compose Message (Redigir mensagem) não está visível no 
menu de navegação à esquerda

Os administradores de conta podem desativar o acesso ao Secure Compose (Composição segura). Caso 
o administrador da conta tenha desativado esse recurso, você não verá o link Compose Message (Redigir 
mensagem) no menu de navegação à esquerda e não conseguirá enviar uma mensagem segura utilizando 
o site do CRES.

Recursos adicionais
Para obter mais informações sobre o Cisco Registered Envelope Service e os Envelopes registrados, 
você pode consultar os seguintes recursos adicionais.
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Recursos adicionais
Ajuda do Registered Envelope
Para obter uma visão geral sobre o serviço e os diversos métodos para abrir Registered Envelopes, acesse 
a página de ajuda no seguinte URL:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope

Perguntas frequentes
Para ver respostas de perguntas frequentes sobre e-mails criptografados, sobre o registro no Cisco 
Registered Envelope Service e sobre como configurar o navegador da melhor forma, consulte as 
perguntas frequentes (FAQs) no seguinte URL:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

Atendimento ao cliente
Para entrar em contato com o Atendimento ao cliente do Cisco Registered Envelope Service, envie um 
e-mail para o seguinte endereço: 

support@res.cisco.com
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