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1 E-mail
Visão geral
Para conﬁgurar o e-mail como um canal de entrega de mensagens, você precisa conﬁgurar o tipo de
mídia E-mail e informar os endereços de e-mail dos usuários.
Conﬁguração
Para conﬁgurar o e-mail como um tipo de mídia:
Acesse Administração → Tipos de mídia
Clique em Criar tipo de mídia (ou clique em E-mail na lista de tipos de mídia pré-deﬁnidos).

Atributos dos tipos de mídia:
Parâmetro
Nome
Tipo

Descrição
Nome do tipo de mídia.
Selecione E-mail como o tipo.
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Parâmetro

Descrição
O endereço do servidor SMTP responsável pelo envio das mensagens aos
Servidor SMTP
destinatários (relay).
Porta do servidor
Porta do servidor SMTP.
SMTP
Esta opção é suportada a partir do Zabbix 3.0.
SMTP helo
Mensagem de “SMTP helo”, normalmente o nome do domínio.
Endereço de e-mail que será utilizado no campo De (From) nas mensagens
enviadas (o remetente).
A adição de nome de exibição no remetente (Ex. “Zabbix-HQ” em Zabbix-HQ
<zabbix@company.com> na imagem a seguir) junto do endereço do
remetente é suportado desde o Zabbix 2.2.
Os nomes de exibição deverão ser compatíveis com a RFC 5322. Exemplos:
Validos:
zabbix@company.com (apenas o e-mail sem colchetes)
E-mail SMTP
Zabbix HQ <zabbix@company.com> (nome de exibição e endereço de e-mail
com colchetes)
∑Ω-monitoring <zabbix@company.com> (caracteres UTF-8 no nome de
exibição)
Inválidos:
Zabbix HQ zabbix@company.com (nome de exibição e endereço de e-mail
presentes mas sem ser separados por colchetes)
"Zabbix\@\<H(comment)Q\>" <zabbix@company.com> (embora válido pela
RFC 5322, citações e comentários não são suportados no Zabbix)
Nível de segurança da conexão:
Nenhum - não será utilizada a opção CURLOPT_USE_SSL
Segurança de
STARTTLS - será utilizado o CURLOPT_USE_SSL com CURLUSESSL_ALL
conexão
SSL/TLS - o uso de CURLOPT_USE_SSL será opcional
Esta opção é suportada desde o Zabbix 3.0.
Marque esta opção para veriﬁcar o certiﬁcado SSL do servidor SMTP.
O valor do servidor de “SSLCALocation” pode ser conﬁgurado através da
Veriﬁcação de par SSL diretiva CURLOPT_CAPATH para a validação do certiﬁcado.
Isso conﬁgura a opção cURL CURLOPT_SSL_VERIFYPEER.
Suportado desde o Zabbix 3.0.
Marque esta opção para veriﬁcar o campo Common Name com o Subject
Veriﬁcação SSL do
Alternate Name do servidor SMTP.
host
Esta é a opção do cURL CURLOPT_SSL_VERIFYHOST.
Suportado desde o Zabbix 3.0.
Nível de autenticação:
Nenhum - nenhuma conﬁguração adicional no cURL
Autenticação
Senha normal - CURLOPT_LOGIN_OPTIONS será deﬁnido como
“AUTH=PLAIN”
Suportado desde o Zabbix 3.0.
Nome de usuário a ser utilizado na autenticação.
Usuário
Conﬁgura a opção cURL CURLOPT_USERNAME.
Suportado desde o Zabbix 3.0.
Senha a ser utilizada na autenticação.
Password
Conﬁgura a opção cURL CURLOPT_PASSWORD.
Suportado desde o Zabbix 3.0.
Ativo
Maque esta opção para ativar este tipo de mídia.
Para que a autenticação SMTP seja possível o Zabbix Server deverá ter a opção --with-libcurl deﬁnida
durante a compilação e a versão do cURL deverá ser igual ou superior a 7.20.0.
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/
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Mídia de usuário
Para deﬁnir o endereço especíﬁco de cada usuário:
Acesse Administração → Usuários
Abra o formulário de propriedades do usuário
Na aba Mídia, clique no botão Adicionar

Atributos da mídia de usuário:
Parâmetro
Tipo

Enviar para

Ativo quando

Usar se
severidade

Status

Descrição
Deﬁna como E-mail.
Deﬁna o endereço de e-mail de destino das mensagens. É suportado o envio com
o nome de exibição (Ex. “Some User” em Some User <user@domain.tld> como na
imagem acima) desde o Zabbix 2.2.
Veja exemplos e restrições sobre nome de exibição e endereço de e-mail no
atributo E-mail SMTP.
Você pode limitar os dias e horários em que as notiﬁcações serão enviadas, por
exemplo, apenas em dias e horários de trabalho (1-5,09:00-18:00).
Consulte as especiﬁcações de períodos de hora para maiores detalhes sobre o
formato.
Marque os níveis de severidade que você gostaria que o usuário recebesse as
notiﬁcações.
Observação para eventos não baseados em triggers o valor padrão de severidade
é ('Não classiﬁcado'), então deixe esta opção marcada se você deseja receber
notiﬁcações sobre eventos não baseados em trigger (autobusca, autorregistro,
etc).
Marque esta opção para ativar esta mídia para este usuário.

Zabbix Documentation 3.0 - https://www.zabbix.com/documentation/3.0/

Last
update:
pt:manual:conﬁg:notiﬁcations:media:email https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/conﬁg/notiﬁcations/media/email
2016/02/18
20:57

From:
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ - Zabbix Documentation 3.0
Permanent link:
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/conﬁg/notiﬁcations/media/email
Last update: 2016/02/18 20:57

https://www.zabbix.com/documentation/3.0/

Printed on 2019/04/04 00:17

