Tutorial para
transferência do
Catálogo de
Endereços do
Zimbra para o
Outlook Office
365

EXPORTANDO O CATÁLOGO DE ENDEREÇOS DO ZIMBRA PARA O OUTLOOK OFFICE 365

1º Passo – Exportar o Catálogo de Endereços do Zimbra para o seu computador
- Acessar o Zimbra Web em www.correio.ufpr.br
- Clicar na aba “Preferências”

- Clicar na opção “Importar/Exportar”

- Na opção Exportar selecionar “Contatos” e na caixa de opções ao lado selecionar em
“Contatos da conta”
No item “Fonte” clicar em “Todas as Pastas” e na próxima janela selecionar primeiramente a
opção “Contatos” e clicar em OK.

Com todas as opções escolhidas clicar em “Exportar”.

Para esta opção será um criado um arquivo com o nome Contacts.CSV.
O mesmo será exibido no rodapé do navegador .
Acessar o local de armazenamento do download e movê-lo par ao local/pasta que desejar.

Repetir esse processo novamente para exportar usando a opção “Todos os contatos que
receberam e-mail” se considerar necessário e clicar em OK.

Para esta opção será um criado um arquivo com o nome EmailedContacts.CSV
O mesmo será exibido no rodapé do navegador .
Acessar o local de armazenamento do download e movê-lo par ao local/pasta que desejar.
OBS: é necessário realizar a exportação de Contatos e de Todos os contatos que receberam email SEPARADAMENTE.
Se tentar exportar todos os contatos de uma vez utilizando a opção Todas as pastas o Zimbra
exibira um erro informando “Não é permitido exportar este tipo de pasta raiz” como na
imagem abaixo:

2º Passo – Importando o Catálogo de Endereços para o Outlook Office 365
Acessar o Outlook Web em https://www.office.com
Fazer login com sua conta de usuário (usuário e senha sãos as mesmas da INTRANET e do seu
e-mail anterior (usuário@ufpr.br)
Na barra inferior da coluna da esquerda clicar na opção “Contatos” (símbolo de um calendário
entre o símbolo de envelope (e-mail) e o símbolo de pessoas (contatos)).

Dentro da janela Contatos vá em “Gerenciar” e clique na opção “Importar Contatos”

Na janela de importação de arquivo selecionar a opção “Do arquivo” e depois em “Procurar”

Acessar a pasta onde foi armazenada a Agenda exportada anteriormente e selecionar o
arquivo Contacts.CSV. Depois clicar em “Abrir”

Com o arquivo carregado a informado na tela clicar no botão “Importar”

Abrirá uma janela solicitando que você verifique se os contatos parecem estar corretos.

Se a relação de nomes e endereços estiverem sendo exibidos corretamente e sem caracteres
estranhos clique na opção “Parece Correto, continue”

Aparecerá uma janela informando que os contatos estão sendo carregados

Aparecera em seguida uma janela informando que os contatos estão sendo importados.

Repetir o processo de importação para o arquivo Emailed Contacts.CSV se julgar necessário.
Ao terminar o processo de importação aparecerá uma mensagem de importação concluída

Ao fechar a janela os contatos serão exibidos como na tela abaixo.

Após estes procedimentos os contatos já estarão disponíveis para uso.
OBS:
1 - O processo de importação pode demorar um pouco e isso é normal.
2 – Caso já existam endereços cadastrados e no arquivo de contatos houver o mesmo contato
já cadastrado no office pode haver duplicação dos contatos. O processo de importação não faz
distinção de contatos já existentes. Se após a importação houver contatos duplicados é
necessário selecionar cada contato duplicado e solicitara exclusão destes.
É sempre de boa prática verificar se, apesar do nome do contato for o mesmo, o endereço de
e-mail cadastrado também é. Pode haver dois contatos com o mesmo nome, porém, que
haviam sido cadastrados anteriormente com endereços diferentes.

3 – Caso ocorra uma tela de erro como exibida abaixo, repetir o processo de exportação (1º
passo) em um novo arquivo e tentar a importação no O365 novamente (2º passo).

