
INSTALAÇÃO EXPRESSOLIVRE

Antes da instalação:
– O seu sistema operacional DEBIAN STABLE deve estar instalado e com o apt-get funcionando.
– Execute o comando: apt-get update para ter certeza.

O que o script de instalação irá fazer:
– Instalar os pacotes necessários para o ExpressoLivre
– Copiar e configurar os arquivos de configuração destes pacotes.
– Copiar os arquivos do ExpressoLivre.
– Instalar um Banco de Dados pré-configurado para a utilização do ExpressoLivre.
– Instalar uma base OpenLDAP pré-configurado para a utilização do ExpressoLivre.

O que você precisa conhecer:
– Utilização do sistema operacional DEBIAN.
– Conhecimentos gerais sobre os seguintes pacotes:

– Apache2
– PHP4
– Postgresql 7.4
– Postfix 2.2
– Cyrus-Imapd 2.1
– OpenLDAP 2.2

Visite o site destes pacotes.

O Início:
– execute (como root) o arquivo expressoInstall.sh

– #./expressoInstall.sh

– O script irá perguntar se pode instalar os pacotes necessário para o ExpressoLivre. Respondo 
que Sim (S).

– Lógo após irá configurá-los. Para isto, serão feitas algumas perguntas. As respostas para estas 
perguntas estão nas telas abaixo:



Figura 1- Quer Continuar? SIM



Figura 2- Baixando os pacotes necessários para o ExpressoLivre.



Início da configuração dos pacotes. Siga as mesmas respostas que as figuras:

Figura 3. Configuração do Postgresql



Figura 4. Configuração do Locale



Figura 5. Escolhe iso88591



Figura 6. IMPORTANTE: Configuração do OpenLDAP.
Está é a raiz da estrutura da sua árvore LDAP.
Por que pr.gov.br -> Paraná, Governo, Brasil.



Figura 7. IMPORTANTE: Configuração do OpenLDAP.
Esta senha será pedida pelo script mais tarde. LEMBRE-SE DELA !!!!



Figura 8. Confirmação do senha.



Figura 9. SIM.



Figura 10. SIM.



Figura 11. Deixe a opção default, no meu caso: .celepar.parana



Figura 12. OK.



Figura 13. Somente local. Não se preocupe, está configuração será sobre-escrita mais tarde.



Figura 14. ok.



Figura 15. NONE



Figura 16. Deixe a opção default.



Figura 17. Não



Figura 18. Aqui o Script começa.
Digite a MESMA senha que foi pedida na figura 7.



Figura 18. Digite o nome da sua organização, por exemplo celepar e depois, digite o domínio de 
seus emails, exemplo: joao.alfredo@expresso.pr.gov.br.



Figura 19. Configuração do https: Responda as perguntas.



Figura 20. FIM.

Agora, por um navegado (de preferência o FireFox), informe o IP ou o Domínio da máquina em 
que você instalou o ExpressoLivre.

A tela de login abaixo deve ser mostrado.

IMPORTANTE:
– Nesta instalação existe apenas 1 usuário, o administrador, que é expresso-admin.
– A SENHA do usuário expresso-admin, é a mesmo que foi pedida na figura 7 e ná figura 18.





Obs: Existe um arquivo chamado roteiro-instalacao-1.0.1.pdf. Este arquivo mostra, passo a passo 
como realizar a instalação manualmente, sem o script expressoInstall.sh

É isto pessoal !!

Dúvidas, críticas e sugestões:
jakjr@celepar.pr.gov.br

João Alfredo Knopik Junior
Coordenador ExpressoLivre
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