CIRCULAR NÚM. 01/17
MOLT IMPORTANT: REVISEU LA CARPETA CORREU BROSSA DEL WEBMAIL
Encara que tingueu el correu icater.org instal·lat al vostre PC i no aneu mai al webmail

Com sabeu, a partir del mes d’octubre i durant els últims mesos del 2016 hem estat
MIGRANT els comptes de correu icater.org que abans teníem al servidor Communigate
del Consejo General de la Abogacía al nou sistema CORREO ABOGACÍA que utilitza la
plataforma OFFICE 365 (també operat pel Consejo de la Abogacía Española).
Tot i que el procés de migració, en la majoria dels casos, ha resultat força senzill un cop
feta l’autorització, a nivell d’utilització del sistema de correu encara estem descobrint
alguns detalls que difereixen molt de com funcionava l’anterior.
Entre aquests detalls que poden complicar el dia a dia de l’advocat amb correu
icater.org es troben les configuracions de seguretat que incorpora per defecte el
mateix OFFICE 365, que fan que missatges de remitents que acceptàvem normalment
ara estiguin anant a la carpeta de SPAM o CORREU BROSSA.
Aquesta carpeta, que ESTÀ ACTIVA AL WEBMAIL ENCARA QUE HAGUEU TRIAT
INSTAL·LAR-VOS EL CORREU “EN LOCAL” i no consultar mai el Webmail, pot estar
rebent correus que poden ser vàlids per vosaltres, i creiem que és MOLT IMPORTANT
que la reviseu amb força periodicitat.
Recomanem que la reviseu al menys cada dos dies, fora bo establir un hàbit i així segur
que no perdreu cap correu important (de procuradors, de clients...). Per ajudar-vos en
aquest procés de revisió de la carpeta CORREU BROSSA del Webmail, hem preparat
una nova Guia Pràctica ICATER que creiem que us pot ser útil.
Per començar caldrà que accediu a https://outlook.office.com/ amb el vostre login i
contrasenya (si no el recordeu perquè sempre entreu al local, demaneu al sistema que
us el recordi clicant sobre NO PUC ENTRAR AL MEU COMPTE, us reenviaran la
contrasenya al correu de recuperació que vàreu indicar en el moment de fer la
configuració del compte després de la migració). TINGUEU PRESENT QUE AL COL·LEGI
NO TENIM LA CONTRASENYA DEL VOSTRE CORREU.
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 13 de gener de 2017

