BRASOFTWARE

Conﬁgurando Dominio
Como conﬁgurar o domínio.
1. No menu à esquerda, clique em Conﬁgurar e
depois em Domínios.
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2. Clique em Adicionar domínio.

3. Insira o nome do domínio que você quer adicionar e clique em Avançar.

4. Escolha como você quer veriﬁcar a propriedade do seu domínio.
1. Se seu domínio estiver registrado no GoDaddy ou 1&1, escolha Entrar no e o
Office 365 configurará os registros automaticamente.
2. É possível enviar um email para o contato registrado do domínio com um código
de verificação. Se você não reconhece ou não tem acesso ao email registrado,
use a opção 3.
3. Use um registro TXT para verificar seu domínio. Selecione essa opção e clique
em Avançarpara ver instruções sobre como adicionar esse registro DNS ao site
do registrador. Após a adição do registro, essa verificação pode demorar até 30
minutos.

5. Escolha como você deseja fazer as alterações de DNS necessárias para o Oﬃce
usar seu domínio.
1. Escolha Adicionar os registros DNS para mim se quiser que o Oﬃce conﬁgure
automaticamente seu DNS.
2. Escolha Eu mesmo adicionarei os registros de DNS se quiser anexar apenas
serviços especíﬁcos do Oﬃce 365 ao seu domínio, ou se quiser deixar isso para
depois.

Escolha essa opção se você souber exatamente o que está fazendo:
5b. Se você escolher adicionar registros DNS por conta própria, clique em Avançar
e verá uma página com todos os registros que você precisa adicionar ao seu site
de registradores para conﬁgurar seu domínio.

Se o portal não reconhecer seu registrador, siga estas instruções gerais.
Veriﬁque o menu suspenso do seu provedor de hospedagem de DNS e siga as
instruções para atualizar todos os registros DNS necessários.
Se você não conhece o provedor de host DNS ou o registrador de domínios para
seu domínio, conﬁra Localizar seu registrador de domínio ou provedor de host
DNS.
Selecione seu registrador
Se preferir esperar até mais tarde, role até o ﬁnal e escolha Ignorar esta etapa.

6. Clique em Concluir, e pronto.

© 2022 Brasoftware

Last update: 01/11/2022

