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Introdução

Este artigo descreve como um administrador ou os utilizadores finais do server de câmbio podem
impedir que o acessório winmail.dat esteja enviado aos usuários do Internet ao usar o conector do
correio de Internet do Microsoft Exchange (IMC).  Este arquivo do acessório pode ser considerado
como unscannable quando processado através da ferramenta de segurança do email de Cisco
(ESA). 

Informações de Apoio
Do apoio de Microsoft, “quando um utilizador final envia o correio ao Internet de uma troca
Windows ou do cliente do Outlook, um anexo de arquivos chamado Winmail.dat pode
automaticamente ser adicionado à extremidade da mensagem se o cliente do receptor não pode
receber mensagens no Formato Rich Text (RTF). O arquivo Winmail.dat contém a informação do
server de câmbio RTF para a mensagem, e pode aparecer ao receptor como um arquivo binário.
Não é receptores úteis do server da NON-troca.”

Igualmente do apoio de Microsoft, os “receptores que não usam o Microsoft outlook ou um
aplicativo do cliente Formato-ciente do texto rico não pode indicar o Formato Rich Text, e assim
que o arquivo Winmail.dat, que contém a informação do Formato Rich Text, são anexados ao
mensagem de E-mail.”  

Reveja por favor o seguinte artigo de suporte do Microsoft para detalhes completos:

O email recebido de um remetente que usa a probabilidade inclui um acessório Winmail.dat●
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O acessório winmail.dat é clientes inúteis da NON-troca.  Do ESA e da exploração anti-vírus de
Sophos, o arquivo conduzirá a uma sentença unscannable.  Esta não é um erro ou uma edição
em consequência do ESA ou de Sophos.  A sentença unscannable é ordenado devido à
criação original e à codificação do arquivo.

Microsoft apoia fornece o detalhe impedindo que o anexo de arquivos esteja enviado.  Reveja por
favor os seguintes artigos de suporte do Microsoft: 

Como os formatos do mensagem de E-mail afetam mensagens de E-mail do Internet na
probabilidade

●

Winmail.dat enviado como um anexo de Email na probabilidade 2007 e 2010●

O apoio de Sophos igualmente cobre edições do anexo de arquivos winmail.dat no seguinte:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278061/email-received-from-a-sender-using-outlook-includes-a-winmail-dat-atta
https://support.microsoft.com/en-us/help/290809
https://support.microsoft.com/en-us/help/290809
https://support.microsoft.com/en-us/help/958012/winmail-dat-sent-as-an-email-attachment-in-outlook-2007-and-2010


Que é um arquivo Winmail.dat?●

Os acessórios codificados TNEF não podem ser decifrados pela criptografia do email de
Sophos UTM

●

Informações Relacionadas

Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final●

Dispositivo do Gerenciamento do Cisco Security - Guias do utilizador final●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/10031.aspx
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/116215.aspx
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/116215.aspx
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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