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Nesta documentação, você irá aprender a configurar e utilizar de maneira correta o AiSMTP. Está pronto para criar
seu SMTP? Então vamos lá! Primeiramente, efetue o Download do AiSMTP no seguinte link:
https://www.allakore.com/downloads/aismtp/aismtp_installer.exe , após efetuar o Download, abra-o e aparecerá
a seguinte tela de instalação:

Clique em Próximo e abrirá uma tela de Verificação de Requisitos. Essa tela irá verificar se seu Servidor possui a
porta 25 de saída aberta, na qual é a responsável pelos envios de e-mails.

Se a porta estiver aberta, você verá a mensagem conforme demonstra a imagem acima, então basta clicar em Fechar
e prosseguir com os próximos passos.
Se a porta estiver bloqueada/fechada, uma mensagem irá aparecer informando que o Servidor não poderá usar o
AiSMTP. Nesse caso, você deve entrar em contato com a empresa que lhe forneceu o Servidor e solicitar o
desbloqueio da porta 25.

Clique em Próximo e você estará na tela dos Termos de Uso. Caso aceite os termos e deseja continuar, clique em
“Próximo” para avançar à próxima tela:

Se você possuir um domínio, insira-o no campo “Domínio”.
Em “Envios Simultâneos”, você deverá alterar de acordo com a quantidade de processamento que seu Servidor
possui, caso seu Servidor possua um núcleo de processamento, deverá deixar o valor em 1, caso possua mais, deixe
de acordo com o valor correspondente, se definir o valor maior do que a quantidade de núcleos de processamentos
que seu Servidor possui, poderá ocorrer travamentos e lentidões.
No campo “Usuário”, digite o endereço de e-mail que deseja na qual seja mostrado ao destinatário.
No campo “Senha”, digite a senha na qual irá corresponder ao Usuário, esta senha irá garantir a segurança de seu
SMTP impedindo que outras pessoas o utilize sem autorização.

Após preenchidos os campos, clique em “Iniciar”, o AiSMTP irá se reiniciar mostrando a seguinte janela:

Caso tenha adquirido uma Licença (Serial), você deverá inseri-lo no campo. Se não possui uma licença, clique no botão
“Adquirir Serial” para que você seja redirecionado ao nosso site para adquirir uma licença de uso do AiSMTP. Após
inserir a licença, clique no botão “Autenticar”, aguarde alguns segundos até que a próxima tela apareça:

Ao aparecer esta tela, seu SMTP está criado e pronto para uso, basta clicar no botão “Ativar” e inserir as configurações
efetuadas no AiSMTP em seu programa de envio de e-mails utilizando a porta 587.

ATENÇÃO: Lembre-se de desativar o Firewall do seu Servidor.

Como autenticar as mensagens para que sejam enviadas aos maiores provedores de emails?
Para que seus e-mails sejam enviados aos maiores provedores de e-mails, como Gmail, Hotmail, Outlook e dentre
outros... as mensagens devem serem autenticadas.
Para autenticá-las, será necessário possuir um domínio, acesse o site http://registro.br e efetue seu cadastro. Após
concluir seu cadastro, você deverá pesquisar pelo nome do seu domínio desejado, caso esteja disponível, basta clicar
em “Registrar” (OBS: Para registrar um domínio, é necessário efetuar um pagamento de seu valor. O domínio será
válido por um ano):

Após concluir o registro e pagamento do Domínio, em dentro de algumas horas/dias ele estará disponível para uso
em sua conta, clique sobre o seu domínio, role a página até o campo DNS e clique em “Editar Zona”:

Você irá notar uma mensagem “Nenhum record cadastrado”, clique no botão “Nova Entrada”, no campo “Endereço
IP” insira o IP do seu Servidor onde está instalado o AiSMTP, feito isso, clique em “Adicionar”.
Clique novamente em “Nova Entrada”, no campo onde está “A”, altere para “TXT”, no próximo campo insira:
v=spf1 a mx ptr -all

Crie outra entrada do tipo TXT, no primeiro campo, insira _dmarc e no campo próximo campo insira:
v=DMARC1; p=none
Crie mais uma entrada do tipo MX e no último campo, insira o seu domínio.

Feito os passos anteriores, clique em “Salvar”. Pronto, seu domínio está configurado corretamente para autenticar
suas mensagens com SPF, DMARC e MX. Segue a imagem de exemplo:

OBS: Após salvar, levará algumas horas para que seu domínio se propague pela internet, recomendamos que
continue os próximos passos após uma ou duas horas.

Agora vamos para os passos finais, entre em contato com o Suporte da empresa na qual é responsável pelo o seu
Servidor e solicite a alteração do DNS Reverso para o seu novo Domínio.
Após a alteração do DNS Reverso, se você não inseriu seu real domínio na configuração do programa, será necessário
que reinstale o AiSMTP, alterando o campo “Domínio” para o seu domínio, “Usuário” para
exemplo@seudominio.com.br (Substituindo o @seudominio.com.br pelo seu domínio registrado no Registro.br).

Nas configurações do seu programa para enviar e-mails, deverá estar configurado de acordo com o seu SMTP e
Domínio, veja o exemplo a seguir:
•
•
•
•
•
•

Usuário/E-mail: exemplo@seudominio.com.br
Senha: SuaSenha
Host/SMTP: seudominio.com.br
Porta: 587
TLS/SSL: Não
Autenticação: Sim

Pronto, seu SMTP está 100% configurado e pronto para uso, todas as mensagens enviadas serão autenticadas
aumentando consideravelmente as chances de entrega e caírem nas Caixas de Entrada. Em caso de dúvidas, entre em
contato com o Atendimento Online do nosso site: https://www.allakore.com

PERGUNTAS FREQUENTES
• O AiSMTP funcionará em meu computador pessoal?
R: Não! A Internet padrão brasileira bloqueia a porta 25 que é a responsável pelos envios de e-mails, por tanto, o
AiSMTP não funcionará em seu computador pessoal! Será necessário contratar um Servidor com o sistema
operacional Windows Server.
• Quantos envios por hora o AiSMTP realiza?
R: A quantidade de envios por hora é relativa a potência da internet e processamento do seu Servidor.
• Qual a taxa de abertura?
R: A taxa de abertura será relativa à reputação do IP do seu Servidor SMTP. Enviar sempre as mesmas mensagens
todos os dias podem acarretar uma baixa reputação em seu Servidor SMTP.
• Por que no programa aparece a mensagem "Falha ao enviar" quando tento enviar um e-mail?
R: Se o programa NÃO estiver apresentando a causa da falha, significa que a porta 25 do seu Servidor está
bloqueada. Você terá que entrar em contato com o suporte da empresa que forneceu seu Servidor para que possam
desbloquear a porta 25.
Se o programa está apresentando a causa da falha, há alguns motivos pelo qual está ocorrendo:
1. Seu Servidor SMTP é recente, então ele ainda está em propagação.
2. A reputação de seu Servidor SMTP está baixa, e isso faz com que alguns provedores recusem mensagens de seu
SMTP.

