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Como fazer backup da conta de email Outlook Express.
1º Passo: Primeiramente abra o Outlook Express, clique em Ferramentas.
Selecione o item Opções. Clique em Importar

2° Passo: Na tela de Opções.
Clique na guia Manutenção, depois clique no botão Pasta de armazenamento.
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3° Passo: Na tela que irá aparecer você terá o endereço exato da pasta onde são

armazenadas as suas mensagens:
- no Windows 2000/XP ela segue o padrão \Documents and Settings \<usuário>
\Local Settings \Application Data \Identities \{código com mais de 30 letras e
números} \Microsoft \Outlook Express.

Para selecionar a pasta aonde se encontram os arquivos com as
mensagens do Outlook Express, faça o seguinte:
1. Pressione a tecla TAB por duas vezes (ou selecione o endereço completo com o
mouse, clicando com o mouse no início dele - antes de C:\, no caso acima - e
arrastando o cursor até o final do mesmo) e o endereço será selecionado.
2. Copie-o para a área de transferência do Windows, teclando Ctrl + C.
3. Na área de trabalho clique no ícone Meu Computador (ou abra o Internet
Explorer), selecione a barra de endereços, e cole o endereço teclando Ctrl + V e
depois pressione Enter.
4. Neste momento você está na pasta aonde se encontram todos os arquivos e
poderá copiá-los para outra pasta, realizando desta maneira o backup deles.
5. Selecione todos os arquivos com extensão .dbx e tecle Ctrl + C para copiá-los.
Agora vá para a pasta aonde você deseja colocar estes arquivos e tecle Ctrl + V.
Agora basta aguardar a finalização da cópia.
Após finalizar o processo, seu backup estará pronto.

Rua Benjamin Constant, 796 – 1° Andar – Centro – Suzano – SP – 08674-011
www.escalaweb.com.br - escalaweb@escalaweb.com.br - (11) 4675-1182

