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Introdução
O GroupWise 18 inclui o Servidor de Calendário do GroupWise, que permite aos usuários do Mac conectarem-se ao 
GroupWise usando o CalDAV e o CardDAV para calendário e contatos. Esse recurso, combinado com IMAP e SMTP, 
oferece uma solução completa para os usuários do Mac. O seguinte documento explica como configurar o Mac para usar o 
GroupWise.

Sistemas operacionais Mac suportados
Os seguintes sistemas operacionais Mac são suportados:

 Yosemite (10.10)

 El Capitan (10.11)

Configurando o aplicativo Mail do Mac
Antes de configurar o aplicativo Mail do Mac, obtenha as 
informações de IMAP e SMTP com o seu administrador do 
GroupWise. Essas informações possibilitam as conexões 
de e-mail de entrada e saída no aplicativo Mail do Mac.

1 No aplicativo Mail do Mac, selecione Mail > Adicionar 
conta.

2 Selecione Adicionar outra conta de e-mail.

3 Digite seu nome completo, o endereço de e-mail e a 
senha do GroupWise.
Quando você clica em Criar, aparece uma caixa de 
diálogo informando que a conta deve ser configurada 
manualmente. Clique em Avançar.



4 Especifique o servidor IMAP. Seu nome de usuário e 
senha já devem estar preenchidos.

5 Especifique o servidor SMTP, seu nome de usuário e 
sua senha.

Configurando o aplicativo Calendário do Mac
Antes de configurar o aplicativo Calendário do Mac, 
verifique se você tem o endereço IP ou nome DNS do 
Servidor de Calendário do GroupWise. Essa informação 
talvez não seja necessária se a descoberta automática do 
Servidor de Calendário do GroupWise tiver sido 
configurada pelo administrador.

1 No aplicativo Calendário do Mac, selecione 
Calendário > Adicionar conta.

2 Selecione Adicionar conta CalDAV.

3 Se a descoberta automática foi configurada, 
especifique seu endereço de e-mail e senha.

ou
Mude o Tipo de conta para Manual, especifique seu 
nome de usuário e senha do GroupWise e informe o 
endereço IP ou nome DNS do Servidor de Calendário 
do GroupWise.

Configurando o aplicativo Contatos do Mac
Antes de configurar o aplicativo Contatos do Mac, verifique 
se você tem o endereço IP ou nome DNS do Servidor de 
Calendário do GroupWise.

1 No aplicativo Contatos do Mac, selecione Contatos > 
Adicionar conta.
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2 Selecione a opção de conta de outros contatos.

3 Especifique seu nome de usuário e senha do 
GroupWise e informe o endereço IP ou nome DNS do 
Servidor de Calendário do GroupWise.
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