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PRIM
MEIRO AC
CESSO E NOÇÕES
N
BÁ
ÁSICAS
Após a instalação
o do software
e deve ser crriado um novvo ícone em sua área de trabalho.
Ao ab
brir este íco
one você irá se deparar inicialmente
e com uma tela de logiin (caso este
eja no
servid
dor) ou com uma tela de
e conexão coom o banco de
d dados (casso esteja em
m uma estaçã
ão).
A telaa de conexãão com o ba
anco de dad os só é exib
bida da prim
meira vez em
m que o siste
ema é
abertto ou quando ocorre alggum erro de conexão ao iniciá‐lo. Pa
ara mais detaalhes sobre a tela
de conexão com
c
o ba
anco de dados, co
onsulte ma
anual de ajuda no site
http:///www.supeerimobiliariass.com, na páágina do seu sistema.
Voltaando a tela de usuários, para aceesso ao siste
ema, o usuário admini strador que
e vem
cadasstrado na insstalação do sistema
s
é:



USUÁRIO
O: ADM
SENHA: ADM
A

n para prime
eiro acesso aao sistema ou caso não
o tenha alteerado ainda. Após
Utilize este login
entraar no sistemaa, você verá uma tela pri ncipal, pareccida com esta:

Na teela acima existem 4 regiõ
ões grifadas.
A reggião 1 (à esquerda) possui uma lista com botões que substittuem os traddicionais “menus”
dos sistemas com
merciais padrrão e da verssão antiga do
o sistema.
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Ao clicar em um destes botões, será exibida na segunda região (no centro) uma segunda lista
de botões com as funções do sistema.
Sendo assim, sempre que for mencionada a palavra “menu” neste manual, estará se referindo
a estes botões. No primeiro acesso ao sistema a segunda região estará vazia pois ela é
montada com base no botão menu FAVORITOS, que vai sendo criado conforme você acessa os
módulos do sistema, sendo que os módulos que mais acessa aparecerão neste menu.
Na terceira região, à direita, encontra‐se a “barra de alertas”. Ela estará sempre visível e
representará pendências existentes dentro do sistema e só estará visível caso hajam
pendências.
Estas pendências referem‐se a situações que requerem sua atenção, como uma conta
vencendo, por exemplo. Ao clicar no botão onde é exibido o alerta, será aberto o módulo
correspondente e a lista de pendências. Por fim, a quarta região, na área inferior, representa
apenas uma barra de status que trás algumas informações relevantes.
Primeiramente, ela indica que a tecla F11 é um atalho para a calculadora do Windows.
Assim que o programa for aberto esta tecla se torna ativa e global, ou seja, mesmo que o
programa esteja minimizado e você esteja momentaneamente trabalhando em outro
programa, poderá usar esta tecla para chamar a calculadora. Logo a seguir, são exibidos os
endereços IP de rede e de internet, auxiliando a conexão em rede, já que, para instalar o
programa nos terminais, você irá precisar indicar o endereço IP do servidor.
Por fim, são exibidos também na barra de status o usuário logado e algumas teclas de atalho,
para personalizar as cores (temas) do sistema, visualizar a tela sobre e a página de contato no
site da SuperImobiliarias.com.
Um ponto interessante a ressaltar é que na frente de cada botão existe um número (no menu
à direita) ou uma letra (no menu central). Se você pressionar o número ou a letra
correspondente, poderá “clicar” no botão sem usar o mouse, ou seja, estes números e letras
são as teclas de atalho daquele botão.

CONFIGURANDO O SISTEMA
A primeira e mais importante função que você deverá acessar no sistema são suas
configurações. Você pode alterá‐las a qualquer momento e elas definirão a forma como o
sistema irá se comportar.
As configurações do sistema podem ser acessadas no menu FERRAMENTAS, em CONFIGURA‐
ÇÕES. Ao abrir esta tela, você verá diversas opções de configuração organizadas em guias. Com
o tempo, estas configurações eventualmente poderão mudar um pouco após a atualização do
sistema e, por isso, após fazer uma atualização é interessante checar esta tela para verificar se
algo novo que lhe interesse tenha aparecido.
Em geral, as configurações são muito importantes porque é através delas que você pode
personalizar a maior parte do sistema, inclusive a impressão de boletos.
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REG
GISTRAND
DO O SISTE
EMA
Além das configu
urações do siistema, é intteressante taambém regisstrá‐lo com aas informaçõ
ões de
sua eempresa. Esttas informaçções são eveentualmente usadas nos demais mó dulos do sisstema.
Para acessar o REEGISTRO, vá ao menu FEERRAMENTA
AS, em REGIS
STRO DO SISSTEMA e alte
ere os
s
dados no sistemaa mesmo estando
e
usa ndo uma versão
v
dados. Você pode passar seus
onstração. No
N topo da te
ela de registtro você pod
de indicar o nome
n
da em
mpresa e mais três
demo
linhass para serem
m impressas nos
n cabeçalhhos de todoss os relatórios.
Já na parte inferiior, pode rea
almente ind icar o cadastro das inforrmações da empresa. Attravés
otão REGISTRO você pod
derá ativar ssua licença quando
q
fizer a compra. N
Neste ponto, você
do bo
será o
orientado po
or nosso suporte.

TEL
LAS DO SIS
STEMA ‐ CARACTER
C
RÍSTICAS
O trabalho com o sistema é bastante
b
sim ples, pois qu
uase todas ass telas dele sseguem um layout
l
mos como exxemplo o coontrole de imóveis (voccê pode ace ssá‐lo pelo menu
padrãão. Pegarem
CADA
ASTROS, em IMÓVEIS):

Quan
ndo você abre a tela, mesmo após tter várias im
móveis cadasstrados, o siistema irá apenas
exibirr uma tela em
e branco com uma oorientação para que voccê faça umaa pesquisa. Sendo
S
assim
m, se você possui algu
um imóvel cadastrado e deseja encontrá‐lo,
e
deve clica
ar em
PESQ
QUISAR. Perceba que na frente
f
dos b otões també
ém existem teclas
t
de ataalho (F2, F3 …),
… ou
seja, você pode acessá‐los sem
m o mouse.
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Após clicar em PESQUISAR, será exibida uma nova tela, com vário campos em branco. Cada
campo refere‐se a uma informação do cadastro do imóvel. Sendo assim, você pode preencher
um ou mais campos para fazer um filtro que facilite a visualização dos itens, principalmente se
forem muitos. Não entrarei em detalhes neste ponto, pois a própria tela é auto explicativa
(observe o rodapé da tela enquanto você se locomove de um campo para outro, pois nele são
exibidas dicas sobre o campo selecionado).
Após informar os dados que deseja (ou não informar nada, se quiser ver a lista inteira de
imóveis), clique em PESQUISAR novamente (no botão PESQUISAR dentro da tela, no rodapé à
direita). Feito isto, os itens correspondentes à pesquisa vão aparecer. Se a tela continuar em
branco, significa que não há nada a visualizar.
Você poderá adicionar registros pelo botão ADICIONAR. Quando faz isso, novamente, uma
nova tela será aberta. Ela será mais completa que a tela de pesquisa, pois nela irá constar
todos os campos possíveis de cadastro (o sistema não faz pesquisas usando todos os campos
do cadastro).
Alguns campos devem aparecer grafados em marrom, em uma tonalidade mais forte. Estes
são campos de preenchimento obrigatório. Alguns também podem aparecer “acinzentados”,
sendo estes campos apenas de visualização, ou seja, você não pode alterá‐los. No geral, o
sistema irá bloquear o que for preciso e lhe orientar se tentar salvar um registro sem
preencher corretamente os campos.
Após digitar tudo, clique em SALVAR ou em CANCELAR, se não quiser gravar oque foi feito.
Assim como a tela de pesquisa, na área inferior existem informações relevantes sobre o campo
selecionado, para ajudá‐lo no preenchimento.
Além destas funções, você pode alterar um registro selecionado usando o botão ALTERAR, ou
excluí‐lo, usando o EXCLUIR. No entanto, o sistema possui algumas travas que impedem a
exclusão de um registro quando ele for relacionado a outro em outro módulo, por exemplo,
um imóvel que já possui contratos registrados.
Para emitir RELATÓRIOS, utilize este botão e selecione o relatório no menu. Os 4 últimos
relatórios em cada módulo representam as informações da lista da forma como estão
dispostas, ou seja, são as mesmas colunas com o mesmo espaçamento proporcional. Você
pode clicar com o botão direito sobre a lista de dados e em OCULTAR/EXIBIR COLUNAS, para
modificar tanto a lista de visualização de dados quanto os relatórios.
Finalizando, algumas telas podem ter ainda um botão AÇÃO e/ou um botão GRÁFICOS. Quanto
aos gráficos não há segredo, algumas telas podem permitir a visualização de gráficos com base
em alguns dados da pesquisa. No entanto, o botão AÇÃO requer mais atenção. Como todos os
módulos do sistema seguem um padrão em suas telas, as funções adicionais vinculadas nestes
módulos são armazenadas neste botão ação. Por exemplo, no controle de imóveis, o botão
ação pode lhe fornecer acesso rápido a módulos para definir as características do imóvel, fotos
e proprietários.
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SEGURANÇA – CADAST
TRANDO D
DE USUÁR
RIOS
Você pode limitaar o nível de
e acesso quee cada pesssoa possui ao sistema, ccriando conttas de
o. Para criarr o modificaar contas de
e usuário, vá
v ao menu CADASTROS, em
usuárrio para isso
USUÁ
ÁRIOS. O con
ntrole já con
nta inicialmeente com um
ma conta de
e administra dor para pe
ermitir
acessso completo
o ao sistema
a. Esta contaa não pode ser removid
da, mas voccê pode alte
erar o
usuárrio/senha dee acesso.
Para criar um no
ovo usuário, use o botãoo ADICIONAR. O bloqueio de acessoo aos módullos ou
funçõ
ões é feito no
n campo PE
ERMISSÕES. Além de se
er possível bloquear
b
aceesso aos módulos,
você também po
ode bloquearr o acesso dee algumas fu
unções dentro do sistem
ma, relaciona
adas a
todoss os módulo
os como, po
or exemplo,, bloquear a exclusão de
d informaç ões em qua
alquer
módu
ulo (ESPECIA
AL – PERMITIR ESCLUSÕESS EM TODO O SISTEMA)..
No caadastro do usuário você pode (e devve) vincular seu cadastro a o de um coorretor. Caso
o este
correetor acesse o sistema pod
derá ver alerrtas apenas de
d suas visita
as pendentess, por exemp
plo.

CAD
DASTROS – CLIENTE
ES E CONT
TATOS
Este módulo, aceessível no menu
m
CADASSTROS, em CLIENTES/CO
ONTATOS, ppermite conssultar,
adicio
onar, alterarr, excluir e emitir relattórios de clientes, fiadores, proprieetários, inquilinos,
locatáários e outrros contatoss. Ao acessaar, será exib
bida uma tela de pesquuisa vazia, iggual a
imageem abaixo:
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Como já foi explicado anteriormente no tópico “Telas do Sistema” o funcionamento deste tipo
de módulo, irei apenas ressaltar as informações mais relevantes deste cadastro. Existem
alguns campos em especial que definem o comportamento do cliente no sistema, entre eles:
Proprietário, Inquilino, Locatário, Fiador, Comprador: estes campos classificam o cliente. Caso
ele seja proprietário de algum imóvel, por exemplo, é necessário marcar o campo proprietário
para que o cliente apareça na lista de opções quando estiver selecio‐nando um proprietário
para um imóvel. O mesmo ocorre com os outros campos, que ser‐vem de filtros para outros
módulos;
Ativo: indica se o cliente está ou não ativo. Uma vez que você registre qualquer tipo de
movimento para o cliente dentro do sistema não será mais possível removê‐lo. Sendo assim,
você desmarca este campo para torná‐lo oculto no sistema.
Observe que os demais campos do cadastro do cliente, embora opcionais (com exceção do
nome) podem ser indispensáveis caso utilize o sistema para a impressão de contratos. É
possível incluir algumas informações específicas para pessoas físicas e outras para pessoas
jurídicas rolando a tela de cadastro para baixo.
No botão AÇÃO você tem acesso a algumas funções adicionais para o cadastro, como agendar
uma visita, criar uma preferência ou lançar um novo contrato. Também pode visualizar a lista
de imóveis dos quais ele é proprietário ou ainda exportar ou importar dados.

CADASTROS ‐ IMÓVEIS
Acessível no menu CADASTROS, o controle de IMÓVEIS é bastante parecido com o de clientes
e com os demais cadastros do sistema. Sua principal diferença está na quantidade de
informações disponíveis. Vamos as principais:
VALOR ALUGUEL, VALOR VENDA: caso o imóvel esteja disponível para locação é recomendável
indicar o valor do aluguel para facilitar no momento em que estiver elaborando um contrato.
O mesmo vale para o valor de venda;
DOCUMENTO 1 e DOCUMENTO 2: é possível indicar 2 número de documentos diferentes
nestes campos, caso necessite. Nas configurações do sistema (tela principal, menu
FERRAMENTAS, em CONFIGURAÇÕES) é possível dar nomes a estes documentos para que o
cadastro fique mais legível. Estes documentos também podem entrar nos contratos;
CATEGORIA: permite classificar o imóvel, mas não é obrigatório. Pode usá‐lo, por exemplo,
para definir alguma característica que não esteja disponível nos demais campos (RESIDENCIAL,
COMERCIAL ou INDUSTRIAL, por exemplo;
TIPO: é similar ao campo categoria mas já possui várias opções de classificação fixas pré‐
definidas;
MATRÍCULA: número de matrícula do registro do imóvel no cartório;
LOTEAM./CONDOM.: Nome do loteamento e/ou condomínio. É um campo opcional, uma vez
que já existe o campo bairro para esta finalidade, mas em casos excepcionais pode ser usado
para definir o nome de um projeto, por exemplo, no caso de um prédio (o prédio terá um
www.superimobiliarias.com – By Smart Web Services

Página 7

nome próprio para o condomínio e o nome do bairro será outro, por exemplo, o
prédio/condomínio “VILÁGIO DAS ACÁCIAS” que fica no bairro “JARDIM DAS ROSAS”);
ATUALIZAR: permite definir uma data para renovação do cadastro do imóvel. Se um imóvel
está a venda, por exemplo, após certo tempo ele pode ter sido vendido por outra imobiliária
sem que você saiba. Neste caso pode usar este campo para definir um prazo de renovação do
cadastro. Quando este prazo for atingido aparecerá um alerta na tela principal com um botão
indicando o número de imóveis a atualizar. Você pode ligar para os proprietários para verificar
se ele ainda está disponível ou até para reajustar o preço, caso necessário;
ATIVO: assim como no cadastro do cliente, uma vez que o imóvel tem vínculos no sistema você
não pode mais excluí‐lo, mas pode ocultá‐lo desmarcando este campo. É interessante que
desmarque este campo após vender o imóvel;
SITE: Com esta opção marcada o imóvel será exibido no SITE
DESTAQUE: Com esta opção os seus imóveis serão enviados para os sites parceiros
DISP. VENDA, DISP. LOCAÇÃO: Estes campos indicam se o imóvel está ou não disponível para
venda e/ou locação. Mesmo que o imóvel esteja ativo é necessário o uso destes campos para
realmente indicar sua disponibilidade, sendo que o sistema utiliza também estes campos em
alguns filtros e estatísticas;
DETALHES: permite definir qualquer outra característica do imóvel que não esteja disponível
em outros campos. Antes de alterar este campo é interessante que salve o imóvel para
verificar as características disponíveis na tela seguinte, que explicarei abaixo;
CARACTERÍSTICAS: este campo não pode ser digitado manualmente. Ao salvar o imóvel você
verá a seguinte tela:
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mensa lista dde caracteríssticas possíveis para o im
móvel. A priimeira
Nestaa tela já exisstem uma im
lista (CARACTERÍÍSTICAS DISP
PONÍVEIS) in dica todas as
a possíveis característiccas que o imóvel
o foram seleecionadas. Já a segunda
a lista (CARA
ACTERÍSTICA
AS DO
poderá ter e que ainda não
VEL) indica as
a caracteríssticas que jáá foram sele
ecionadas para o imóveel. Use os botões
b
IMÓV
ADICIONAR ou REMOVER
R
para transferrir caracteríssticas de um
ma lista parra outra. Qu
uando
astro do imóvvel.
termiinar clique em SALVAR para que elass sejam gravaadas no cada
Mesm
mo desconsiderando se
eu endereçoo o imóvel pode ter mais de 1000 caracteríssticas,
incluiindo as que estão
e
diretamente no caadastro e as indicadas na
a lista acima. As caracteríísticas
da teela acima po
ossuem um fator
f
em com
mum: ou o imóvel tem ou não tem
m. Ao contrário do
númeero de vagaas de garage
em ou de qquartos, por exemplo, estas
e
caracteerísticas adm
mitem
apenas sim ou nãão como valo
ores possíveeis. Como são
o muitas, afim de facilitaar o cadastro
o, elas
m separadas da tela de ca
adastro prin cipal para evvitar a poluiçção visual. Voocê também
m pode
foram
acesssar esta tela pelo botão AÇÃO no co ntrole de im
móveis, em CARACTERÍSTTICAS ADICIO
ONAIS.
No bo
otão ação vo
ocê ainda tem
m acesso a ooutras funçõe
es, como age
endar visita oou novo conttrato.
Além disso, no topo do cadastro
c
voccê verá duaas abas que permitem
m a inclusão
o dos
móvel:
proprrietários e dee fotos do im

www
w.superimo
obiliarias.co
om – By Sm
mart Web Se
ervices

Pág
gina 9

d proprietárrio existem 5 informaçõe
es:
Para o cadastro do
PROP
PRIETÁRIO: é o propriettário em si,, cadastrado
o no controle de clienttes. Entretan
nto, o
camp
po PROPRIETTÁRIO precisa estar marccado no controle de clie
entes para quue ele apare
eça na
lista;
PORC
CENTAGEM: indica a parrticipação doo proprietárrio no imóve
el. Se o imóvvel tem ape
enas 1
proprrietário este campo sempre será 1000%, já se existem vários proprietárioos precisará criar
c
a
lista e definir o peercentual de
e cada um;
PROP
PRIETÁRIO ATUAL:
A
Este
e software permite con
ntrolar a ve
enda e locaação de imóveis.
Naturalmente, qu
uando você vende
v
há um
ma troca de proprietários
p
s no imóvel e sistema faz esta
m ser emitid
dos é
trocaa automaticaamente. Entretanto, paara que algguns relatórrios possam
e este
necesssário que os proprietários anteriorees fiquem vinculados ao imóvel, e é por isso que
camp
po PROPRIETTÁRIO ATUALL existe. Ele representa exatamente o que o nom
me do camp
po diz:
se esstiver marcaado este é o atual propprietário do imóvel, já se estiver ddesmarcado é um
proprrietário antiggo. Quando estiver incl uindo um im
móvel e seu
us proprietárrios naturalm
mente
deixaará este campo marcado
o. O sistema fará os ajusttes necessárrios automatticamente qu
uando
vendeer o imóvel;
CÓD. CONTRATO
O COMPRA e CÓD. CON TRATO VENDA: pela me
esma lógica do campo acima
existeem mais esttes 2, que também
t
sãoo preenchido
os automaticamente. Q
Quando inclu
uir um
novo imóvel com
m seus proprrietários podde deixar esttes campos em branco. Quando fize
er um
da no sistem
ma o propri etário antigo terá o campo ATUALL desmarcado e o
contrrato de vend
camp
po do código
o do contrato
o de venda ppreenchido com o código
o deste contrrato de vend
da que
fez. JJá o novo proprietário (já que estaamos falando
o de uma venda) será automaticam
mente
incluíído como prroprietário atual
a
e com o campo có
ódigo contratto compra ppreenchido com
c
o
códiggo do mesm
mo contrato de venda doo proprietárrio anterior. Esta “amarrração” perm
mite a
emisssão de certos relatórios e extratos noo sistema.
Já para a inclusão
o da foto é simples e rápiida.
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Você vai adicionaando e monttando uma liista de imagens, que é exibida
e
à esqquerda. Ao dar um
pliada é exibbida à direita. O botão
o ADICIONA
AR permite incluir
i
cliquee nela uma cópia amp
imageens, o botão
o REMOVER apaga a im
magem selecionada e o botão
b
SALVA
AR permite gravar
g
uma cópia da imaagem no discco.
Para finalizar, vo
oltando a tela de controole de imóve
eis, no botã
ão AÇÃO terrá acesso a várias
funçõ
ões relacion
nadas ao im
móvel, comoo acesso rápido para algumas
a
connsultas, visu
ualizar
endereço no map
ps, agendar uma
u visita ouu fazer um co
ontrato para o imóvel.

CAD
DASTROS ‐ CORRET
TORES
O con
ntrole de co
orretores esttá disponíveel no menu CADASTROS,
C
, em CORREETORES. É um
m dos
cadasstros mais simples do sisstema e, com
m exceção do nome, que
e é obrigatórrio, possui apenas
O, que ocultta‐o no sistema, seguinddo a mesma lógica
dois ccampos importantes: o campo
c
ATIVO
do caadastro de clientes e de imóveis, e o campo COM
MISSÃO, que
e permite um
m pré cadasttro da
comisssão que é paga
p
a ele. Mesmo
M
que n ão o defina poderá alterar a comissãão diretamen
nte no
contrrato, sendo que
q este cam
mpo serve appenas como referência
r
bá
ásica.

CAD
DASTROS – PREFER
RÊNCIAS D
DE CLIENT
TES
Este foi o primeiro sistema a implantar uum módulo como este, que está dissponível no menu
m PREFERÊNC
CIAS DE CLIE NTES. A premissa deste controle é ssimples: nele
e você
CA‐DASTROS, em
deixaa cadastrado no sistema o que o cliennte está proccurando.
Como
o funciona: o cadastro fu
unciona com
mo um filtro e permitirá fazer uma coonsulta no sisstema
buscaando imóveis que o cliente desejaa de acordo
o com características quue ele lhe passar
p
(exem
mplo, tem qu
ue ter garaggem, 2 quarttos, no máximo R$ 150.0
000,00, …). EEle é um cad
dastro
relatiivamente graande, como pode ver nass imagens:
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m
exigentees com qua
alquer
Existee a opção de criação de filtros aaté para oss clientes mais
inform
mação do caadastro do im
móvel que reepresente um
ma caracterísstica.
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A vantagem desste módulo de preferênncias é sua integração com o conttrole de visitas e
intereesses e a criação de uma consultaa integrada. Esta consulta está dis ponível no menu
ESTATTÍSTICAS, em
m PREFERÊNC
CIAS ABERTA
AS PARA OS CLIENTES. Nela você obttém uma lista com
os clientes e quan
ntos imóveiss foram encoontrados com
m base nas prreferências qque ele defin
niu.

e IMÓVEISS e você será direcionad
do ao CONTRROLE DE IMÓVEIS
Seleccione o cliente e clique em
com uma pesquissa já feita e uma
u lista doss imóveis qu
ue se encaixa
am em todoss os requisito
os que
o clieente especificcou.
Clican
ndo em AÇÃ
ÃO você pode
e até mesmoo já agendarr a visita ao imóvel (NOV
VA VISITA PA
ARA O
IMÓV
VEL) com o cliente e imóvel selecio nados para agilizar o prrocesso. Casso o cliente tenha
ignorrado o imóvel pode registrar a vistaa mesmo asssim, indican
ndo no camppo status qu
ue ele
ignorrou o imóvell, já que o co
ontrole de vvisitas també
ém serve para gerenciarr os interesse
es (ou
desin
nteresses) do
os clientes. Os imóveiss que tivere
em entrado nas visitass/interesses serão
descaartados da lissta e não aparecerão maais como uma opção para o cliente, eevitando que
e você
tenhaa que lembraar se já apressentou ou nãão o imóvel.
Em rresumo, usando o controle de pre ferências, a estatística de preferênncias aberta
as e o
contrrole de visittas você consegue deixxar armazen
nado no sistema o quee o cliente quer,
consu
ultar se entro
ou ou se tem
m disponível algum imóve
el que o cliente quer e aiinda indicar se ele
se intteressou ou não e controlar as visittas. Com esttes móduloss você tem a possibilidade de
aumeentar suas veendas e redu
uzir seu cust o, apresentaando ao clien
nte o que elee quer e deixxando
isso eem aberto no
o sistema pa
ara periodicaamente fazer novas conssultas verific ando se entraram
novos imóveis deentro do que o cliente es pera.
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CAD
DASTROS – LIGAÇÕES
Nestee módulo disponível
d
no
o menu CA DASTROS vo
ocê pode re
egistrar liga ções recebidas e
efetu
uadas. Este módulo
m
serve
e apenas pa ra esta finalidade e não possui muitta integração
o com
os deemais, sendo
o quase um controle adi cional a parte apenas para gerenciaar este aspeccto da
emprresa.

CAD
DASTROS – VISITAS
S E INTER
RESSES
Tamb
bém disponívvel no menu
u CADASTROSS este módu
ulo permite o registro dee visitas a imóveis,
sendo
o possível in
ndicar o clien
nte, imóvel e corretor qu
ue fará a visiita. Além de visitas você
ê pode
usá‐lo
o para conttrolar intere
esses de clieentes. Enten
nda‐se por interesse o fato de voccê ter
apressentando o imóvel ao clie
ente, mesmoo que sem uma visita, e o cliente lhe dá uma posição a
respeeito, que pode ser o desejo de visittar o imóvel ou uma re
ejeição por eele não aten
nder a
certo
os requisitos do cliente. No campo SSTATUS pode
e controlar o andamentoo do registro
o, se a
visitaa está pendeente, se foi realizada oou se o clien
nte rejeitou mesmo anttes da visita
a, por
exem
mplo. Neste último caso
o pode não necessitar do
d registro do corretor e a data e hora
correesponderão ao
a contato co
om o clientee e não com a visita em si.

Um p
ponto imporrtante: se vo
ocê tem preeferências do
o cliente reg
gistradas noo sistema e fará
f
a
visitaa a vários imó
óveis é necesssário adicioonar uma visiita para cada
a um para quue o sistema baixe
correeta‐mente oss imóveis dass preferênciaas.
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CADASTROS – CONTRATOS DE VENDA E LOCAÇÃO
O módulo CONTRATOS disponível no menu CADASTROS é um dos mais fundamentais do
sistema. É nele que irá registrar e controlar o pagamento das vendas e locações dos imóveis.
Quase todos os campos deste cadastro tem sua importância e interferem no sistema:
CÓDIGO: é automático e não pode ser alterado;
NÚMERO: representa o número do contrato e, caso não seja preenchido, assumirá o valor do
campo código quando salvar o contrato;
TIPO: indica se é aluguel ou venda;
DATA: indica a data em que o contrato foi firmado;
Nº IMÓVEL: código do imóvel sob o qual foi feito o contrato;
CLIENTE, CLIENTE 2, CLIENTE 3 e CLIENTE 4: no caso de contratos de venda é o comprador, já
para contratos de locação é o inquilino. É possível ratear o contrato igualmente por até 4
clientes, mas é obrigatório que apenas um deles seja indicado. Se um casal compra um imóvel
e, por exemplo, quer colocá‐lo em nome de ambos, cadastra‐se os dois no controle de clientes
e seleciona‐os no contrato (a ordem é indiferente).
FIADOR e FIADOR 2: permite indicar o fiador, caso haja. É possível indicar 2 fiadores para um
mesmo contrato;
CORRETOR e 2º CORRETOR: permite indicar um ou dois corretores para o contrato, com
possibilidade de comissionar ambos;
VALOR: no caso de vendas é o valor do imóvel. Já para locações é o valor do alu‐guel;
% IMOBILIÁRIA: indica o percentual da imobiliária sobre o valor do contrato;
TAXA IMOBILIÁRIA: é o resultado do cálculo do % IMOBILIÁRIA. Se vendeu uma casa de R$
100.000,00 e cobrou 6% para a imobiliária, o % IMOBILIÁRIA será 6% e a TAXA IMOBILIÁRIA
será R$ 6.000,00;
% CORRETOR, COMISSÃO CORRETOR, % 2º CORRETOR, COMISSÃO 2º CORRETOR: têm a
mesma finalidade da taxa da imobiliária, mas referem‐se a comissão dos 2 corretores, caso
haja. Uma observação importante: o percentual incidirá sobre o valor da imobiliária e não
sobre o valor do contrato. No contrato do exemplo acima, caso o corretor leve 20% este
percentual seria sobre os R$ 6.000,00 que a imobiliária recebeu, ou seja, o % CORRETOR seria
20% e a COMISSÃO CORRETOR seria R$ 1.200,00;
MULTA/JUROS A.M: juros que serão cobrados por atraso no pagamento;
LOTEAMENTO: indica se o imóvel fica em um loteamento;
VLR. C/ DESC.: muito usado para aluguéis este campo permite dar um desconto automático no
pagamento caso o cliente pague até o vencimento. Embora exista cálculo de juros e multa este
campo serve para desconto adicional por pagamento em dia;
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DT. TÉRMINO: indica quando o contrato vai terminar e não é obrigatória;
RENOVAR MESES: indica em quantos meses deverá ocorrer a renovação do contrato;
DT. RENOVA: indica quando o contrato foi ou será renovado e deve ser inferior a DT.
TÉRMINO, caso preenchida, para que apareça nos alertas do sistema;
DIA MÊS VENC.: indica o dia do mês para o vencimento da parcelas. Este campo é
especialmente útil em contratos de locação onde usa a função gerar para lançar várias
parcelas no controle de parcelas;
ATIVIDADE: indica qual será a atividade desempenhada no imóvel, útil para impressão no
contrato (exemplo: residência, comércio...)
Ao salvar o contrato é exibida uma tela de parcelamento. Esta tela também pode sere
acionada pelo botão AÇÃO, em PARCELAS/MENSALIDADES DO CONTRATO. Este módulo é a
“se‐gunda parte” do contrato, sendo que no controle anterior você apenas cadastrou o
contrato e as informações de referência. Neste submódulo será possível controlar o financeiro
do contrato. O módulo é composto pelos seguintes campos:
VENCIMENTO: quando a parcela irá vencer;
PAGAMENTO: quando a parcela foi paga. Se não foi paga deixe em branco. Ao preencher este
campo o sistema faz a baixa financeira e lança a parcela e a comissão (caso haja) no fluxo de
caixa;
REPASSE: quando foi feito o repasse do valor ao proprietário (no caso de locações) ou
vendedor (no caso de vendas). Caso o repasse não tenha sido feito deixe em branco. Ao
preencher este campo também é feito um lançamento financeiro no fluxo de caixa a débito;
MÊS/ANO: mês de referência, geralmente para aluguéis;
PARCELA: número da parcela, geralmente também usada em aluguéis e em raros casos de
contratos de venda onde parte do valor é parcelado pelo vendedor;
VALOR: valor da parcela ou aluguel;
JUROS: juros, em moeda. Caso a data de pagamento não esteja preenchida passe sobre o
campo (pressione ENTER até chegar nele) para que seja feito o cálculo com base na alíquota
indicada no contrato;
COBRANÇAS ADIC.: total de cobranças adicionais vinculadas ao contrato. A seguir explicarei
onde pode cadastrar estas cobranças adicionais;
TAXA DA IMOBILIÁRIA: representa o percentual que a imobiliária recebe sobre o valor da
parcela. É possível definir o percentual no primeiro campo ou o valor no segundo;
IMPOSTO: campo com o valor do imposto para aluguel de pessoa jurídica, usado para o
arquivo do DIMOB;
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COMIS. CORRETOR e COMIS. 2º CORRETOR: comissão dos corretores, em percentual e valor
(informe um para calcular o outro). Lembrando que a comissão é calculada sobre o valor da
parcela;
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS PARA O RECIBO: permite incluir um texto adicional em alguns
modelos de recibo ao cliente;
REPASSAR COBRANÇAS AO PROPRIETÁRIO: caso o campo esteja marcado as cobranças
adicionais do contrato são incluídas no repasse ao proprietário (padrão), caso contrário ficam
com a imobiliária;
ISENTAR RENDIMENTOS: ao marcar este campo a parcela não entra no relatório de
rendimentos que pode ser impresso pelo cadastro do cliente.
Ainda no controle de parcelas do contrato, o botão RELATÓRIO fornece acesso a vários
formatos de relatórios, como modelos de recibo de repasse ao proprietário, recibo de
pagamento, promissórias para o comprador ou ainda função para emissão de boleto. Caso
emita o boleto precisará controlar o pagamento pelo fluxo de caixa, localizando‐o pelo campo
documento, que corresponderá ao fluxo de caixa. Neste caso você voltará na parcela apenas
para baixar o repasse ao proprietário e/ou para imprimir recibos.
Usando o botão GERAR pode lançar várias parcelas ao mesmo tempo. É recomendável que
lance uma primeira como referência para facilitar o acerto dos vencimentos.
Fechando esta tela de parcelas e voltando ao contrato você ainda terá alguns controles
adicionais que podem ser realizados como forma de complementar o módulo. Estes controles
estão disponíveis no botão AÇÃO. São eles:
COBRANÇAS ADICIONAIS PARA MENSALIDADES: você viu que no controle de parcelas há um
campo “COBRANÇAS ADIC.” que não pode ser alterado. Ele é um totalizador das cobranças
lançadas neste módulo de cobranças adicionais. No momento em que lança a parcela o
sistema faz uma busca e verifica se exitem cobranças. Caso existam faz a totalização que irá
acrescer o valor que o cliente deve pagar. A cobrança deve ter um nome para identificar, uma
data de início e um valor. A data final é opcional. A cobrança só será incluída na parcela se o
vencimento da parcela estiver entre as datas de início e fim da cobrança. Também é possível
desativar a cobrança usando o campo ATIVA, de forma que não seja mais totalizada;
DOCUMENTOS DO CONTRATO: neste módulo pode cadastrar pendências documentais
relativas ao contrato, como uma certidão de débitos que ainda não pode ser emitida pode
problemas com o imóvel ou um documento que precisará ser emitido. Estas pendências
podem ser associadas a um corretor e controladas pelas datas de prazo e retorno, além de ser
possível definir um custo e repassá‐lo ou não ao cliente;
GERAR CONTRATO SELECIONADO: este módulo permite imprimir o contrato baseado em um
modelo que você mesmo pode criar. Ao acessar este módulo será exibida uma tela como a
abaixo:
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Usando o botão ADICIONAR
R você podee criar novoss modelos. Em ALTERARR pode mod
dificar
modeelos já existeentes e em EXCLUIR
E
podee remover modelos.
m
Ao clicar em GEERAR o sistem
ma irá
gerarr o contrato com base no modelo seelecionado. Sabendo
S
dissso o mais im
mportante aggora é
apren
nder a editarr o modelo do
d contrato qquando clica em ADICION
NAR ou ALTEERAR.
O sisttema já vem
m com algunss modelos quue podem se
ervir de exem
mplo para a criação de novos.
n
O cad
dastro do mo
odelo em si é simples, voocê adiciona‐o e será questionado a informar o nome,
n
sendo
o que caso
o não informe o sistem
ermitirá prosseguir. A sseguir você
ê será
ma não pe
direcionado para uma tela pa
arecida com a imagem ab
baixo:
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Com base na imaagem você já
á pode perceeber o funcio
onamento do módulo. EEle é um edittor de
m ser abertoss no WordPaad do Windows ou
arquiivos rtf, que são arquivoss formatadoss que podem
mentos atual,, como o Miccrosoft Office ou Open O
Office.
em qualquer edittor de docum
orpo do documento edittado você inssere marcad
dores, conforrme indica a imagem. Há
á uma
No co
lista de marcado
ores à esquerda que o oorienta sobre
e as informa
ações disponníveis no sisstema.
m dos marca
adores à essquerda e será exibido abaixo a ddescrição de
e qual
Clique sobre um
mação ele representa.
r
Uma vez coolocado no corpo
c
do co
ontrato, quanndo emiti‐lo
o pelo
inform
botão
o GERAR o siistema substtituirá o marccador pela in
nformação correspondennte.
Você pode apliccar as formatações maais comuns, como fonte
e, alinhameento, parágrrafo e
uivo salvo no
o seu HD, deesde que seja
a RTF,
numeeração. Vocêê pode abrir um modeloo de um arqu
usand
do o primeiro botão da
a barra de fferramentas. Quando co
oncluir a eddição deve usar
u
o
segun
ndo botão da
d barra de ferramentas
f
U
o te rceiro botão
o você
para salvar o modelo. Usando
pode salvar o mo
odelo em um arquivo e noo quarto bottão pode imp
primi‐lo.
Após salvar o con
ntrato use o botão gerarr para emitirr. Será aberta
a uma tela pparecida com
m a do
edito
or em que criou o modelo
o:
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Bastaa usar o quaarto botão da barra de fferramentas superior para imprimir o documentto, ou
usar o botão no rodapé da tela,
t
à direitta, para abrii‐lo em um editor
e
exter no que supo
orte o
formaato RTF. Voccê ainda pode alterar o coontrato ante
es da impresssão.

FINA
ANCEIRO
No m
módulo FINAN
NCEIRO você
ê pode contrrolar todo o fluxo de caixxa da empreesa. Além do
os mo‐
vimentos derivad
dos do paga
amento de ccontratos vo
ocê poderá lançar outraas receitas e suas
despeesas, como água,
á
luz, telefone, aluguuel, entre outtras.
O primeiro e maiis importante módulo é o FLUXO DEE CAIXA, loca
alizado no m
menu FINANC
CEIRO.
v
pode la
ançar e connsultar todo
os os movim
mentos lançaados no sisstema.
Nestee módulo você
Primeeiramente, vamos
v
entender quais ca mpos perten
ncem a este módulo e suuas finalidade
es:
DATA
A: representaa a data em que
q o movim
mento foi lan
nçado;
VENC
CIMENTO: representa a data
d
em que o movimentto vencerá;
PAGA
AMENTO: rep
presenta a data em que o movimento foi pago;
IMPR
RESSÃO BOLEETO: caso haja um boletoo vinculado indica quando foi impressso;
CLIEN
NTE: indica see o movimen
nto está ligaddo com algum cliente;
CONTTA: represen
nta a conta financeira ondde será cred
ditado ou deb
bitado o valoor. Entenda‐sse por
contaa, por exemp
plo, uma con
nta corrente bancária, um
ma poupança
a ou mesmoo a conta CAIIXA. O
camp
po CONTA é digitável, ma
as você podee perceber que
q ele é tam
mbém um caampo do tipo
o lista.
Quan
ndo você lança um prime
eiro movimeento na contta “C/C BANC
CO DO BRASSIL”, por exe
emplo,
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esta conta será inclusa na lista para que, num próximo lançamento, ela esteja disponível
apenas para você selecionar.
Sendo assim, cabe uma ressalva importante: caso possua várias contas bancárias e,
eventualmente, 2 ou mais contas em um mesmo banco, procure identificá‐las de forma a
evitar falha de interpretação. Por exemplo, indique o número da conta (“C/C B. BRASIL – 4578‐
54). Uma vez que a conta está na lista, ela só poderá ser removida caso você remova ou altere
todos os movimentos lançados nesta conta, de forma que, no final, não haja mais nenhum
movimento lançado nela;
CATEGORIA: este campo permite classificar o lançamento. Exemplos: AGUA, LUZ, TELEFONE,
ALUGUEL, VENDA, COMPRA, DEPÓSITO, SAQUE, MATERIA DE ESCRITÓRIO, DESPESAS GERAIS …
O comportamento dele é igual ao do campo CONTA no que diz respeito à montagem da lista
de categorias;
FORMA DE PAGAMENTO: indica a forma do lançamento (DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO …) e
também é uma lista montada com base em lançamentos anteriores, como as duas acima;
DOCUMENTO: permite relacionar o número de um documento vinculado ao mo‐vimento (uma
nota fiscal, número de cheque ou de boleto, por exemplo);
HISTÓRICO: permite detalhar melhor o movimento. Você pode, por exemplo, indicar o mês de
referência ou alguma observação importante;
TRANSFERÊNCIA: permite indicar se o movimento representa uma transferência entre 2 contas
“cadastradas” no fluxo de caixa. Isso é necessário para a contabilidade de algumas estatísticas,
principalmente a de Resultado do Ano, que conta com um ponto de equilíbrio calculado pelas
receitas e despesas do fluxo de caixa. A presença dos movimen‐tos de transferência entre
contas influenciaria negativamente esta estatística.
CRÉDITO/DÉBITO: caso o movimento represente um valor que você está recebendo ou irá
receber, indique este valor no campo CRÉDITO. Já se for um valor a pagar, indique‐o em
DÉBITO. Deixe o outro campo com valor zero, indicando o valor ou no débito ou no crédito
apenas;
No fluxo de caixa você pode personalizar as pesquisas de forma a obter os mais variados
resultados. Vamos ver alguns exemplos:
quero consultar as contas a receber: clique em PESQUISAR e marque a opção SIM nos campos
SÓ CRÉDITOS e PENDENTES;
quero consultar as contas a pagar: clique em PESQUISAR e marque a opção NÃO em SÓ
CRÉDITOS e SIM em PENDENTES;
quero consultar as contas a receber nos próximos 7 dias: repita os passos do primeiro item
acima mas também seleciona a opção PRÓXIMOS 7 DIAS no campo VENCIMENTO;
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quero consultar todos os movimentos, com exceção de contas a receber e a pagar, ou seja, só
os movimentos já pagos/recebidos: clique em PESQUISAR e marque a opção NÃO no campo
PENDENTES.
Como pode ver, existem várias opções de pesquisa que permitem até mesmo transformar o
fluxo de caixa em um controle de contas a receber ou a pagar.
Ainda no menu FINANCEIRO existem também algumas consultas que permitem visualizar os
pagamentos de contratos em aberto, repasses em aberto ou mesmo as comissões dos
corretores. Uma delas é a consulta de ESTATÍSTICAS FINANCEIRAS. Esta consulta totaliza os
créditos e débitos do fluxo de caixa por conta, dia, categoria e forma de pagamento.
Os demais módulos veremos nos tópicos a seguir.
CONTAS A RECEBER E CONTROLE DE REPASSES
No menu FINANCEIRO há um módulo CONSULTAR CONTAS A RECEBER cuja finalidade é
permitir a consulta de aluguéis ou parcelas contratuais em aberto, uma vez que seria complexo
ir contrato a contrato fazendo esta consulta. Neste módulo é possível também visualizar as
parcelas já pagas e as comissões da imobiliária e dos corretores. Para fazer o pagamento de
uma parcela neste módulo, clique em AÇÃO e em QUITAR. Você será direcionado ao módulo
de parcelas do contrato, onde apenas altera a parcela e informa a data de pagamento.
Lembre‐se que caso tenha emitido boleto para a parcela você não deverá fazer o pagamento
usando este método. Neste caso é recomendável ir ao fluxo de caixa e marcar a data de
pagamento no boleto emitido.
Também no menu FINANCEIRO a outro módulo chamado CONTROLE DE REPASSES, muito
parecido com o acima, mas para controlar o repasse do valor recebido na parcela ao
proprietário. É possível visualizar em ambos os módulos apenas os movimentos pendentes e,
no controle de repasses, ao clicar em AÇÃO e em REALIZAR REPASSE você é direcionado da
mesma forma para o módulo de parcelas, onde poderá preencher a data de repasse,
finalizando o pagamento.
COMISSÕES DOS CORRETORES
Ao controlar as parcelas dos contratos e seus pagamentos é possível comissionar até 2
corretores na mesma parcela. Uma vez comissionados o valor destas comissões entram no
fluxo de caixa como uma despesa. Para facilitar a consulta destas comissões você pode acessar
o módulo CONSULTAR COMISSÕES, do menu FINANCEIRO. É possível inclusive visualizar as
comissões futuras que serão geradas por parcelas que ainda não foram pagas.
REAJUSTE DE CONTRATOS
Localizado no menu FINANCEIRO, o módulo REAJUSTE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO permite o
reajuste destes contratos em massa, de forma a evitar que precisa reajustá‐los um a um.
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O reaajuste consiste em um prrocesso de 3 etapas:
1.Seleecione o peeríodo no topo
t
da telaa. Deve serr o período referente a renovação
o dos
contrratos, ou seeja, contrato
os cuja data de renovação está en
ntre este peeríodo. Cliqu
ue em
PESQ
QUISAR;
2.Info
orme o percentual de re
eajuste no caanto superio
or direito da tela e cliquee em REAJU
USTAR.
Será mostrada uma lista com
m o novo vaalor de cada contrato e a nova dataa de renovaçção. O
ma acresce 1 ano a data de renovaçãão para que seja renova
ado no ano sseguinte mass você
sistem
pode alterar man
nualmente ta
anto a data ccomo o valorr;
3.Parra finalizar, clique em SALVAR.
S
Casso não façaa isso os prrocedimentoos serão perrdidos
quando fechar a tela.
t
Concluído o proccesso todos os
o contratoss da lista esttarão reajusttados com oos novos valo
ores e
novass datas para renovação.

ESTA
ATÍSTICA
AS
O meenu ESTATÍSTTICAS você obtém algum as consultass mais elaborradas no sist ema. São ela
as:
PREFERÊNCIAS AB
BERTAS PARA OS CLIENTTES: conform
me explicamo
os anteriorm ente no tópico do
cadasstro sobre preferências
p
de clientess, esta conssulta extrai uma lista ccom os clien
ntes e
númeero de imóvveis que en
ncaixam‐se nnas preferências que ele
e definiu. Usando o botão
IMÓV
VEIS você po
ode acessar o CONTROLEE DE IMÓVEEIS para visualizar esta li sta e dela fa
azer o
agend
damento de visitas;
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RESULTADO DO PERÍODO: uma estatística simples que extrai totalizadores de diversos
módulos em um período indicado, como novos clientes, novos contratos, receitas e despesas e
o lucro obtido;
CURVA ABC: é uma estatística que permite extrair totalizadores do sistema, geralmente
referente aos recebimentos dos contratos. Você pode visualizar uma lista com os clientes e o
total recebido por cliente, por exemplo, e ainda obter o percentual de representação de cada
cliente no total final. A lista é ordenada de forma decrescente para que os registros com maior
representatividade apareçam no topo;
ESTATÍSTICAS DE IMÓVEIS: esta consulta permite extrair contagens, totalizadores e médias dos
imóveis baseado em suas características. Por exemplo, você pode saber qual é o valor médio
de um imóvel com sala 2 ambientes e quantos imóveis com 3 quartos possui no cadastro. A
estatística apresenta valor mínimo, médio, máximo e somatória, além da contagem por
característica do imóvel;
PROBABILIDADE DE NEGÓCIO: esta é uma estatística que sua inteligência baseada nos
contratos já firmados no sistema para estimar qual a probabilidade de negócio que um imóvel
possui. A lógica da estatística é simples: ela toma como base 101 das características dos
imóveis. Cada imóvel disponível no cadastro é comparado com imóveis semelhantes que
foram vendidos ou locados nos contratos registrados no sistema. Por exemplo, suponha que
você vendeu 20 imóveis no sistema e 15 deles tinham 3 quartos. Ou seja, é possível dizer que
75% dos imóveis que vendeu tinham 3 quartos. O sistema transforma este percentual em uma
pontuação que vai de 0 a 100 (no exemplo acima seria 75).
Ao verificar no cadastro de imóveis que exitem imóveis com 3 quartos disponíveis, cada um
deles ganhará 75 pontos. Por outro lado os que não tem 3 quartos ganham apenas 25 pontos
(supondo que, por exemplo, todos sejam de 2 quartos e os 5 imóveis que vendeu tinham 2).
Partindo desta lógica um imóvel poderá acumular no máximo 100 pontos para cada
característica, totalizando no máximo 10100 pontos. Se ele conseguir 7000 pontos, por
exemplo, isso significa dizer que que quase 69,3% de suas características são iguais a dos
contratos que já firmou.
Sendo assim é possível presumir que os imóveis com mais pontos tem maior chance de venda,
uma vez que são mais parecidos com os imóveis que costuma negociar. É claro, esta estatística
faz uma pressuposição, mas não significa que é garantido que consiga vender o primeiro
imóvel da lista, por exemplo, apenas as probabilidades dele são maiores (daí o nome
PROBABILIDADE DE NEGÓCIO).
RESULTADO MÊS A MÊS: esta estatística é igual ao resultado do período, mas apresenta
totalizadores mês a mês de um ano selecionado e permite ainda a comparação do crescimento
com o ano anterior e a definição de uma meta, para acompanhamento se está ou não
alcançado‐a.
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FERRAMENTAS
No menu FERRAMENTAS você encontra várias funções do sistema que não estão diretamente
relacionadas ao seu dia a dia e a outros módulos, como configurações, registro do sistema, log,
interpretador sql, entre outras.
O LOG DE OPERAÇÕES permite consultar as operações realizadas pelos usuários nos módulos
do sistema, como inclusão, alteração ou exclusão de dados.
Já o INTERPRETADOR SQL é um módulo que você não irá utilizar, a menos que seja instruído
pela SuperImobiliarias.com para isso, pois ele faz acesso direto ao banco de dados, podendo
alterar não apenas os dados cadastrados mas também sua estrutura.
Para os módulos de REGISTRO e CONFIGURAÇÕES, consulte o apêndice a seguir.

APÊNDICE
CONFIGURANDO A APARÊNCIA DO SISTEMA, LOGOTIPO E DADOS DA
EMPRESA
É possível personalizar o sistema de muitas formas. A primeira e mais visível é o estilo visual do
sistema. Para isso, quando estiver na tela principal, onde aparecem os menus, pressione F2 (há
uma indicação desta tecla de atalho no canto inferior esquerdo). Será exibida uma tela na qual
pode aplicar diversos efeitos e cores em todo o sistema.
Outra personalização aplicável ao sistema diz respeito ao cabeçalho dos relatórios. Você pode
definir o logotipo de sua empresa, indo ao menu FERRAMENTAS, em CONFIGURAÇÕES. No
rodapé da tela há o LOGOTIPO DOS RELATÓRIOS, que deve preferencialmente possuir um
tamanho retangular. No entanto, esta nova versão do sistema é capaz de ajustar o logotipo
automaticamente, além de salvá‐lo em banco de dados para que você não precise abri‐lo em
todos os computadores na rede.
Além do logotipo, você pode incluir dados da sua empresa no cabeçalho dos relatórios. Para
isso, vá ao menu FERRAMENTAS, em REGISTRO DO SISTEMA e clique em ALTERAR. No topo da
tela são indicadas quais informações vão no relatório. Após definir as informações, clique em
SALVAR.
Com todas estas personalizações o sistema pode ficar com a cara de sua empresa, incluindo
cores, logotipo e dados da empresa.

IMPRESSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
Para a configuração de impressão de boleto bancário no sistema, a partir de setembro/2015
reali‐zamos uma grande atualização e criamos um manual específico que ensina a configurar
boletos, baixe este manual em http://www.superimobiliarias.com/ajuda/boletos.pdf

EXTRATO DE RENDIMENTOS DO CLIENTE
Para emitir um extrato com o faturamento que o cliente obteve oriundo da venda e locação de
imóveis no decorrer de um ano vá ao menu CADASTROS, em CLIENTES/CONTATOS. Localize o
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clientte, clique em
m RELATÓRIO
O e em EXTR
RATO DE REN
NDIMENTOS. O sistema perguntará o ano
de reeferência, infforme e cliqu
ue em OK ou tecle ENTER
R.
Consiiderações: o extrato de rendimentos
r
s informará a data de repasse, um hiistórico com
mposto
pelo número da parcela
p
e do contrato e o valor que foi
f repassado ao cliente,, desconsiderando
obranças adicionais, que geralmentee referem‐se
e a gastos co
om manutennção do imó
óvel. É
as co
possíível ocultar algumas
a
parccelas do relaatório marcaando o camp
po ISENTAR RRENDIMENTOS no
próprrio controle de parcelas.
Também é preciiso dizer que
e as parcelaas não repasssadas, ou se
eja, com datta de repassse em
e relatório.
brancco, não aparecerão neste
No caaso de contrratos de venda o sistemaa usa como referência o código do ccontrato de venda
v
do caadastro de proprietários
p
s do imóvel. Sempre que
e fizer uma venda o sisttema irá indicar o
códiggo do contraato no camp
po “código contrato venda” do(s) antigo(s)
a
prooprietário(s) e no
“códiigo contrato compra” do(s) novo(s) pproprietário(s) automaticcamente.
Por issso, evite alterar estes ca
ampos a mennos que seja estritamentte necessárioo.

RED
DIMENSIO
ONADOR DE
D FOTOSS – STG TH
HUMB
O red
dimensionam
mento de fottos é extrem
mamente imp
portante, pois reduz o taamanho do banco
de daados e deixa o sistema mais
m rápido.
Recomendamos o uso do softtware STG Thhumb, que pode
p
ser baixxado gratuitaamente em:
httpss://www.sup
perimobiliaria
as.com/dow nloads/stgth
humb.zip
O uso
o é bem simp
ples, basta se
eguir as instrruções abaixxo:
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Adicionando imagens
A interface do programa é bem simples, de forma que mesmo quem nunca utilizou um
programa deste tipo seja capaz de operá‐lo sem maiores dificuldades. A primeira coisa que
você precisa fazer é decidir o que será acrescentado ao aplicativo. O melhor a fazer é deixar
como “Images and Videos” na alternativa “Image types” para que o reconhecimento do
software seja mais abrangente.
Em seguida, indique o diretório em que as imagens desejadas se encontram. Para isso, clique
no botão ao lado do campo “Start folder”. Uma nova janela é aberta para que você localize a
pasta desejada no computador. Lembre‐se de que é preciso marcar a alternativa “Lood inside
sub‐folders” para que o programa verifique o conteúdo de subpastas.
Quando tudo estiver conforme o desejado, clique em “Scan” para que o programa inicie a
localização das imagens. Observe que todas as fotos encontradas no diretório escolhido são
imediatamente listadas na interface do aplicativo.
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o a emissã
ão de boleetos no sisstema
Configurando
Prim
meiramente, para chegarr na configu
uração do boleto
b
vá no
o menu FER
RRAMENTAS, em
CON
NFIGURAÇÕ
ÕES. Ao faz
zer isso veráá uma tela de configurações que varia de accordo
com o sistema, mas
m no topo
o da tela verrá uma aba BOLETOS (caso seu siistema não tenha
t
esta aaba ele não possui o re
ecurso de im
mpressão dee boletos). Ao
A clicar nessta aba verá
á uma
tela ccomo esta:
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Nesta tela você pode selecionar uma impressora padrão para os boletos serem impressos
e incluir ou alterar configurações de boletos. Clique em INCLUIR CONFIGURAÇÃO para
criar uma conta para impressão de boletos. Já caso precise alterar uma que tenha criado
anteriormente selecione‐a na lista acima e clique em ALTERAR CONFIGURAÇÃO.
Ao incluir ou alterar uma configuração verá uma tela similar a esta:
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Na aba GERAL são informadas configurações para instruir o comportamento do sistema:
DESCRIÇÃO: neste campo pode dar um nome a configuração para identificá‐la no
sistema. Todos os boletos são emitidos de lançamentos no FLUXO DE CAIXA e no
lançamento há um campo que vincula este lançamento com uma configuração de boleto,
sendo que é esta descrição que aparecerá neste campo. Devido a isso o campo descrição
não pode ficar em branco;
NOME DO ARQUIVO DE REMESSA: recomendamos deixar em branco, mas se você
desejar pode criar um nome padrão para os arquivos de remessa no sistema, sendo que
neste nome é possível incluir a data e o número do arquivo. Para a data pode usar D para
dia, M para mês e Y para ano. Já para o número do arquivo use
N. Por exemplo, se emitir um arquivo número 527 no dia 15/08/2015 e o nome for
aYYYYMMDD_NNNNN.REM o arquivo será salvo com o nome a20150815_00527.REM.
Um detalhe é que ainda poderá alterar o nome do arquivo antes de salvar, este nome pré‐
configurado apenas facilita a criação de um nome padrão para os arquivos, mas pode
digitá‐lo na hora que salvar se precisar;

COMPONENTE IMPRESSÃO e COMPONENTE P/ ARQUIVOS: nosso sistema usa
componentes terceirizados para montagem dos boletos, este campo apenas permite
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indicar qual quer usar. Por padrão recomendamos não alterá‐lo, a menos que seja
orientado pelo nosso suporte;

PLANO DE CONTA P/ CRÉDITO NO CAIXA: no fluxo de caixa há um campo CONTA
(ou PLANO, dependendo do sistema) onde informa a conta financeira na onde o valor
está entrando ou saindo, por exemplo, CAIXA, C/C BRADESCO,POUPANÇA ITAÚ, etc…
Este campo plano de conta das configurações do boleto permite fazer com que o sistema
altere a conta do lançamento no fluxo de caixa quando emitir um boleto. Por exemplo,
vamos supor que você tenha uma conta C/C BRADESCO no financeiro e quer emitir
boletos do Bradesco. Você pode indicar “C/C BRADESCO” nas configurações para que
quando emitir o boleto o sistema já altere a conta automaticamente, sem que precise
fazer isso manualmente depois quando receber o valor. Caso não indique nada o sistema
continua usando a conta CAIXA como padrão;

LAYOUT PARA O ARQUIVO DE REMESSA: este campo permite escolher o layoutpara o
arquivo de remessa, sendo possível escolher o CNAB 240 ou CNAB 400. É importante
dizer que nem todos os bancos suportados por nosso sistema possuem os 2 layouts, se
não conseguir gerar arquivos de remessa em um tente no outro. O arquivo de remessa
permite registrar o boleto junto ao banco e é enviado pelo programa ou pelo site do
banco. A menos que para você seja estritamente necessário registrar os boletos junto ao
banco recomendamos evitar o uso do arquivo de remessa, pois além de deixar mais
burocrática a emissão de boletos ainda aumenta o processo de homologação do mesmo
junto ao banco e os problemas que pode ter;

CABEÇALHO DO BOLETO: neste campo pode escolher uma imagem que será impressa
no topo do boleto. A imagem pode conter o que você quiser: logotipo, dados da empresa,
instruções de pagamento, etc… Entretanto, ela deve ter um tamanho máximo de acordo
com o componente de impressão que estiver usando. Para o ACBR o tamanho máximo é
de 756 pixéis de altura por 200 de largura (756x200). Já para o GBBOLETO o tamanho
máximo é 720x340px;

IMPRIMIR COMPROVANTE DE ENTREGA: caso marque este campo o boleto será
impresso com um canhoto adicional no topo da página que funciona como comprovante
de entrega. Entretanto, ao fazer isso a imagem do cabeçalho (caso tenha configurado
uma no campo anterior) não será impressa. Além disso este campo só funciona com o
componente ACBR;
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USAR RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE AO INVÉS DO NOME FANTASIA: caso marque
este campo o sistema usará o nome indicado no campo RAZÃO do cadastro do cliente, já
caso não marque será usado o indicado no campo NOME. Éimportante lembrar que nem
todos os sistemas possuem campo RAZÃO, caso seu sistema não tenha este campo no
cadastro do cliente então este campo não terá utilidade, pode ignorá‐lo.
Na aba BENEFICIÁRIO poderá configurar os dados do titular da conta bancária. Por
padrão o sistema captura as informações do registro do sistema quando você adiciona,
mas pode alterar estas informações livremente, sendo que não é mais necessário que o
beneficiário seja o mesmo do registro do sistema. Para conseguir imprimir o boleto deve
preencher pelo menos o nome, o CPF ou CNPJ e o endereço completo.
Na aba DADOS DA CONTA é possível preencher informações da conta bancária:

Nesta aba você deve pelo menos selecionar o BANCO, indicar a AGÊNCIA,o NÚMERO
DA CONTA e o DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA.
Caso seu banco possua indique o DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA também. Os
demais campos variam de acordo com o banco, preencha caso necessite, principalmente
o CÓDIGO e DV do BENEFICIÁRIO eo
NÚMERO CONVÊNIO, quase todos os bancos possuem pelo menos uma destas
informações.
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Para as demais informações desta aba recomendamos deixar com os valores padrão
selecionados, apenas altere se souber o que está fazendo ou se receber orientação do
banco para isso.
Por fim temos a aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO, que concentra vários
campos específicos do boleto:
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O campo LOCAL DE PAGAMENTO serve para indicar o texto que sai impresso no
campo de mesmo nome no boleto. Se deixar em branco o sistema usa um texto padrão
do tipo “pagável em qualquer banco até o vencimento”.
O campo CARTEIRA é obrigatório e geralmente indica o tipo de boleto (com ou sem
registro), obtenha esta informação com seu banco.
Os campos ESPÉCIE DOCUMENTO e ESPÉCIE MOEDA são os mesmos impressos no
boleto, recomendamos não alterar a menos que precise. Se deixar em branco o sistema
usa valores padrão configurados internamente. Os campos INSTRUÇÃO 1, 2 e 3 são
informações internas do banco, use somente se o banco pedir.
O campo ACEITE é usado para indicar se o pagador (quem vai pagar o boleto) aceitou
ele, ou seja, se ele assinou um documento indicando que aceitou o boleto.
Normalmenteusa‐se a opção NÃO, a menos que você colete esta assinatura do cliente
indicando que ele aceitou a dívida.
O campo ÚLTIMO DOCUMENTO/BOLETO é usado para gerar a numeração automática
do número do documento que é impresso no boleto. O número do documento nada
mais é que o número do boleto, um número único que identifica o boleto. Considere que
não deve emitir 2 boletos com o mesmo número, então se já estava emitindo boletos por
outro programa antes altere este número para que ele siga a sequência.
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O campo CARTEIRA ENVIO indica quem envia o boleto ao cliente, normalmente usa‐
seBENEFICIÁRIO, indicando que você envia.
O campo + DIAS DATA PROCESSAMENTO permite somar alguns dias na data de
processamento com relação a data de emissão do boleto, recomendamos deixar com
zero.
O VENCIMENTO MÍNIMO (EM DIAS) permite instruir o sistema para verificar e corrigir
o vencimento de um boleto quando imprimir ele. Por exemplo, se você estiver tentando
emitir um boleto que vence hoje o sistema pode corrigir este vencimento para alguns
dias a frente se desejar, bastando indicar neste campo o número de dias. Caso deixe
zerado o sistema não faz esta correção.
Os demais campos preencha apenas se tiver certeza que deseja ou se recebeu instruções
do banco para isso. Algumas informações sobre estes campos:
DIAS PROTESTO e PROTESTO (EM DIAS): estes 2 campos permitem configurar o
protesto do boleto. Se o campo PROTESTO (EM DIAS) ficar com valor zero não haverá
protesto. Por outro lado, se preencher este campo o arquivo de remessa será gerado com
instrução para protestar o boleto após N dias corridos ou úteis, dependendo do que
indicou no primeiro campo;
BAIXA/DEVOLUÇÃO (EM DIAS): indica quando o banco deve dar baixa no boleto. Se o
boleto é registrado (enviou arquivo de remessa ao banco) e não tem protesto pode
indicar um prazo para que ele seja baixado (após este prazo não pode mais ser pago).
Recomendamos deixar zerado, a menos que tenha problemas na homologação do
arquivo de remessa (alguns bancos podem exigir que o boleto tenha prazo de protesto ou
de baixa, um dos dois);
DESCONTO (EM DIAS) e DESCONTO (%): permite configurar um desconto no boleto,
que é aplicado de forma percentual sobre o valor dele. Caso precise pode indicar um
valor negativo no campo dias para uma data anterior ao vencimento. Entretanto, note
que o desconto vai cair sobre TODOS OS BOLETOS que emitir usando esta
configuração, de forma indiscriminada;
ABATIMENTO (EM DIAS) e ABATIMENTO (%): segue a mesma lógica de configuração,
mas atualmente é suportado apenas pelo componente ACBR para o banco SANTANDER;
DESCONTO PAGTO. ANTECIP.: permite configurar um percentual de desconto para
pagamento antecipado, funciona no componente ACBR com os bancos SICREDI e
BRADESCO;
PRAZO JUROS (EM DIAS) e JUROS (%): permite configurar um percentual de juros e em
quantos dias após o vencimento ele começará a ser cobrado. Se configurar o percentual
mas deixar o campo dias zerado será cobrado juros a partir do vencimento;
MULTA (%): permite configurar um percentual de multa por pagamento em atraso.
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Uma vez configurado o boleto será possível emitir ele em vários locais do sistema, isso
varia um pouco dependendo do sistema. Nos sistemas 4U é possível imprimir o boleto de
uma venda, O.S, agendamento, locação, etc… Pode imprimir do cadastro da parcela do
contrato e da consulta de parcelas a receber, você terá no botão RELATÓRIO do FLUXO
DE CAIXA funções para imprimir um boleto, imprimir boletos de todos os lançamentos
da tela ou ainda gerar o boleto de todos os lançamentos da tela em PDF.
Após configurar o boleto você deve emitir 10 boletos com diferentes números
dedocumento, com final de 0 a 9 (por exemplo, documento 20 a 29) e enviar para
seubanco homologar. Caso vai gerar arquivos de remessa deve homologar tambémpelo
menos um arquivo destes boletos. Para gerar este arquivo pode usar a função GERAR
ARQUIVO DE REMESSA DOS BOLETOS do botão AÇÃO, mas antes precisa fazer uma
pesquisa e filtrar apenas uma conta/configuração de boleto nesta pesquisa. Para isso
clique em PESQUISAR e selecione uma configuração no campo CONTA BOLETO. Outro
detalhe é que deve se lembrar que o arquivo de remessa conterá todos os boletos que
estiverem na tela, se quiser que entre apenas um ou apenas alguns boletos precisa
parametrizar a pesquisa para que só traga estes boletos.
No mesmo botão AÇÃO do FLUXO DE CAIXA terá a função PROCESSAR ARQUIVO DE
RETORNO DOS BOLETOS, que permite fazer a baixa dos boletos pelo arquivo de
retorno (padrão CNAB 240 ou 400) fornecido pelo banco.
Algumas informações adicionais
Para emitir um boleto você tem que criar pelo menos uma configuração antes;
Se já emitia boletos no sistema, ao atualizar o sistema para as novas versões liberadas a
partir de setembro/2015 as configurações anteriores serão importadas, mas é
recomendável testar o pagamento de um boleto de valor baixo, por segurança;
Se houver apenas uma configuração de boleto no sistema ela será usada por padrão. Já se
houver mais de uma sempre que necessário o sistema vai perguntar qual deseja usar
exibindo uma tela com uma lista destas configurações;
Para processar o arquivo de retorno é necessário selecionar uma configuração antes (caso
tenha mais de uma cadastrada) para o sistema saber identificar qual conta ele deve
baixar;
Para gerar o arquivo de remessa é necessário fazer uma pesquisa que mostre apenas
boletos de uma configuração selecionada, mesmo que tenha apenas uma cadastrada. Isso
é necessário justamente devido à possibilidade de incluir várias configurações, já que o
arquivo de remessa pertence a um banco não pode ter movimentos do outro;
O boleto sai com as instruções de pagamento indicadas no campo OBSERVAÇÕES do
lançamento, nos demais sistemas são as instruções indicadas nas configurações do boleto
mesmo;
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Quando emite um novo boleto do lançamento o sistema pode corrigir o vencimento do
lançamento para não ficar retroativo ou ainda para ficar de acordo com o vencimento
mínimo nas configurações do boleto;
Se precisar emitir um boleto de um mesmo lançamento financeiro mas com outro
número de documento apenas altere o lançamento e apague o campo DOCUMENTO,
mas tome cuidado para ter certeza que o boleto anterior realmente não será pago
anteriormente.
Ao fazer isso e emitir o boleto um novo número será gerado e, inclusive, poderá
selecionar outra conta/configuração se precisar;
Quando emite um boleto de um lançamento financeiro o sistema preencha a data de
impressão, o campo DOCUMENTO, a forma de pagamento fica como BOLETO e, se
houver uma conta padrão configurada, o campo conta também é alterado, além claro do
vencimento, conforme descrito acima.

Problemas ao emitir boletos
Primeiramente, após configurar a impressão de boletos no sistema, assim como
instruímos antes precisará gerar alguns boletos e enviar ao banco para homologar
(converse com seu gerente sobre isso).
Se o boleto ou o arquivo de remessa não passar na homologação precisará fornecer para
nós todas as informações necessárias para que verifiquemos se o problema é uma
configuração do programa ou se é um erro mesmo. Estas informações são:
Envie o retorno completo do banco, incluindo a mensagem que forneceram e eventuais
arquivos anexos que tenham lhe enviado;
Envie uma cópia em PDF dos boletos e uma cópia do arquivo de remessa, caso também
esteja homologando ele;
Vá nas configurações do sistema, na aba BOLETOS, clique em ALTERAR
CONFIGURAÇÃO e envie um printscreen de cada uma das 4 abas, ou seja, são 4
printscreens com todas as configurações que fez no programa.
Com estas informações podemos realizar simulações para apurar algum eventual
problema no programa ou nas configurações que você usou.

Exemplos de Configuração
Com base no suporte que prestamos para alguns de nossos clientes elaboramos uma lista
com a configuração normalmente usada nestes bancos (campos obrigatórios):
Banco do Brasil
Na aba DADOS DA CONTA: Neste banco preencha o número da agência e da conta.
Caso não tenha dígito verificador use 0, tanto para agência como para conta. Informe o
número do seu convênio nos campos Código Beneficiário e Número Convênio. Também
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pode ser necessário preencher a modalidade. No caso deste campo, funciona assim: se
sua carteira for 18‐019, preencha o 019 na modalidade. Já se sua carteira for só 18 pode
deixar em branco.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: Preencha o campo carteira com o
número da sua carteira. Se for 18‐019, preencha apenas com 18, por exemplo.

Caixa Econômica Federal (SIGCB)
Na aba DADOS DA CONTA: Preencha a agência e seu dígito verificador e onúmero da
conta e seu dígito verificador. É necessário informar também o número e o dígito
verificador do código do beneficiário.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: A carteira geralmente é SR para sem
registro ou RG para registrado, mas recomendamos confirmar com seu banco, porque
podem haver variações.
Itaú
Na aba DADOS DA CONTA: É preciso preencher o número da agência e o número e
dígito da conta. Os campos código e dígito verificador do beneficiário devem ser
preenchidos com os mesmos valores (número e dígito) da conta. O Itaú também requer
o preenchimento do campo modalidade.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: Preencha o campo carteira com o
valor fornecido pelo banco.
Santander
Na aba DADOS DA CONTA: Preencha o número e o dígito verificador da agência e da
conta. Indique o número do beneficiário/convênio nos campos Código Beneficiário e
Número Convênio (o mesmo número nos dois). Para boleto registrado, preencha
também o código de transmissão. Também é preciso preencher o campo modalidade,
que geralmente leva o mesmo número da carteira, sendo normalmente 101 para com
registro e 102 para sem registro. No caso do Santander é necessário mudar o campo TIPO
CARTEIRA de SIMPLES para REGISTRADA caso o boleto tenha registro (carteira 101).
Pode ser necessáriomudar o campo CARACTERÍSTICA TÍTULO para VINCULADA, mas
isso pode variar dependendo da sua conta.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: Preencha o campo carteira com o
valor fornecido pelo banco, geralmente será o mesmo do campo MODALIDADE da aba
anterior.
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Sicoob
Na aba DADOS DA CONTA: Informar número e dígito da agência e da conta. Preencha
seu código/convênio nos campos Código Beneficiário e Número Convênio (o mesmo
valor nos dois). Preencha o campo modalidade, geralmente o mesmo valor da carteira.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: Preencha o campo carteira com o
valor fornecido pelo banco.
Sicredi
Na aba DADOS DA CONTA: Informar número e dígito da agência, da conta e do
beneficiário. Geralmente são os mesmos valores nos campos do número e dv da conta e
do beneficiário.
Na aba CONFIGURAÇÕES DO TÍTULO/BOLETO: Preencha o campo carteira com o
valor fornecido pelo banco.

Observações:
Mesmo com estas informações você deverá entrar em contato com o banco para obtê‐las.
Além disso, é necessário sempre homologar o boleto antes de começar emitir em
produção. Se vai haver registro é necessário homologar o arquivo de remessa também.
A Caixa Econômica Federal também é o único banco que trabalha com 2 padrões, o
SICOB e o SIGCB (acima descrevemos o SIGCB).
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