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APRESENTAÇÃO

Prezado usuário, o “MANUAL” tem o objetivo de informá-lo e familiarizá-lo com nosso

aplicativo permitindo o uso de forma correta e fornecendo as condições necessárias

para o melhor desempenho.

Leia o mesmo atentamente e siga corretamente as instruções de uso do aplicativo.

CONCEITO

O App SIG IMOB é uma ferramenta desenvolvida para Smartphones.

Com essa tecnologia você poderá obter informações de repasses (sintéticos e

analíticos), informações de situação do imóvel (Alugado, Desocupado e Suspenso)

em tempo real, com visão de proprietário ou beneficiário, de acordo com as

informações obtidas pela imobiliária.

Nota: O uso do aplicativo dependerá da sua cobertura da rede wi-fi ou seu pacote de

dados disponíveis pela operadora de telefonia celular.
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INSTALAÇÃODOAPLICATIVO

Para a instalação do aplicativo no smartphone ANDROID / iOS (Iphone) basta

acessar a função na ‘Play Store’ ou ‘App Store’, localizar o APP com nome “SIG
IMOB” e efetuar o download do aplicativo, conforme passo a seguir.
1. Digitar o nome do aplicativo “SIG IMOB”;

2. Clicar em pesquisar;

3. Localizar o aplicativo pesquisado;

4. Certifique-se que o aplicativo possui a marca;

5. Clique sobre o ícone do aplicativo, para efetuar o download clique em instalar.

É importante ressaltar que este aplicativo só funciona para as versões de
software superiores à Android 5.0 "Lollipop".
O APP SIG-IMOB no sistema iOS (Iphone), não possui restrição de versão de
sistema.

Figura 01: Intalar App SIG IMOB - Android
Fonte: Loja Play Store - Sistema Android

Figura 02: Intalar App SIG IMOB - iOS (Iphone)
Fonte: Loja App Store - Sistema iOS
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ACESSANDOOSISTEMA

Para acessar o Aplicativo SIG IMOB, deve-se utilizar o Código Empresa (Imobiliária),

juntamente com usuário e senha, disponibilizado pela imobiliária.

Observe a imagem abaixo:

Figura 03: Login
Fonte: App - SIG IMOB

Após o clique sobre o botão “LOGIN”, o aplicativo será iniciado.
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TELA PRINCIPAL

Após o acesso ser efetuado com sucesso, o aplicativo exibe sua tela inicial/principal

(Home), o menu com 3 opções.

Figura 04: Home
Fonte: App - SIG IMOB

LISTAR REPASSES SINTÉTICOS

Acesse, ‘Listar Repasses Sintéticos’.

O usuário poderá pesquisar determinado

período e ter acesso aos últimos repasses.

Para isto deve selecionar o período da busca,

determinando a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’,

juntamente com a visão de proprietário ou de

beneficiário, e clique em “Pesquisar”.

Figura 05: Pesquisar Repasses
Fonte: App - SIG IMOB
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DETALHES DOS ÚLTIMOS REPASSES

Após a seleção do período realizado na pesquisa, juntamente com a visão de

proprietário ou beneficiário, o aplicativo exibe as seguintes informações.

Beneficiário: Destinatário do montante (valor)

repassado, cadastrado no imóvel;

Valor: Montante (Dinheiro), repassado para

beneficiário do imóvel;

Efetivado: Data de disponibilização do crédito,

conforme forma de repasse;

Resumo: Apresentado quantidades de

repasses, quantidades de beneficiário, e valor

total do montante repassado no período

realizado na pesquisa.

Para visualização detalhada, individual de

algum repasse, selecione (Clicar sobre) no

lançamento desejado.

Logo, apresentará nova tela com os dados do

repasse (Figura 07).

Proprietário: Apresenta nome do proprietário

do imóvel;

Beneficiário: Destinatário do montante (valor)

repassado, cadastrado no imóvel;

Efetivado: Data de disponibilização do crédito,

conforme forma de repasse;

Valor: Montante (Dinheiro), repassado para

beneficiário do imóvel.

Figura 06: Listar Repasses
Fonte: App - SIG IMOB

Figura 07: Repasse
Fonte: App - SIG IMOB
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LISTAR REPASSES ANALÍTICOS

Acesse, ‘Listar Repasses Analíticos’ (Figura 04).

O usuário poderá pesquisar determinado período

e ter acesso aos últimos repasses, tanto como

‘Proprietário’, quanto como ‘Beneficiário’.
Para isto deve selecionar o período da busca,

determinando a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’, e

clique em “Pesquisar”.

DETALHES DOS ÚLTIMOS REPASSES

Após a seleção do período realizado na

pesquisa, juntamente com a visão de

proprietário ou beneficiário, o aplicativo exibe

as seguintes informações.

Beneficiário: Destinatário do montante (valor)

repassado, cadastrado no imóvel;

Valor: Montante (Dinheiro), repassado para

beneficiário do imóvel;

Efetivado: Data de disponibilização do crédito,
conforme forma de repasse;

Resumo: Apresentação de todos os itens

lançados dentro do(s) repasse(s),

pesquisado(s) no período selecionado.

Figura 08: Pesquisar Repasses
Fonte: App - SIG IMOB

Figura 09: Repasses
Fonte: App - SIG IMOB
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Para visualização detalhada, individual do repasse(s) específico, selecione (Clicar

sobre) repasse desejado.

Contrato: Número do contrato de aluguel, junto
a imobiliária;

Tipo de fiança: Definição do contrato de

aluguel, definido pela imobiliária para o

locatário;

Próximo Reajuste: Data de atualização do

contrato de aluguel;

Locatário: Pessoa (Inquilino) que aluga o

imóvel, podendo ser pessoa Física/Jurídica;

CPF/CNPJ: Numeração do documento da

pessoa que aluga imóvel;

Imóvel: Código do imóvel junto a imobiliária,

juntamente com nome de identificação de

imóvel;

Tipo: Especificação da característica do

imóvel;

Total: Valor de todo repasse específico do

contrato;

Total de Repasse: Valor de todos os repasses;
Botão “ITENS DE REPASSES”.

ITENS DE REPASSE

Entrando no demonstrativos dos ‘itens de

repasse’, será apresentado pelo App SIG

IMOB, o(s) histórico(s) de todos itens lançados

no(s) repasse(s) selecionado. Conforme

imagem ao lado.

Figura 11: Itens de Repasse
Fonte: App - SIG IMOB

Figura 10: Contrato/Imóveis
Fonte: App - SIG IMOB
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LISTAR IMÓVEIS

Destinado a verificação do(s) imóvel ou imóveis, quanto a situação do(s) mesmo(s),

como Desocupado, Alugado e Suspenso.

Acesse, ‘Listar Imóveis’ (Figura 04).

Esta função permite verificar as situações do(s)

imóvel ou imóveis, sendo possível listar por

filtros, como ‘Todos’, ‘Desocupado’, ‘Alugado’ e

‘Suspenso’, juntamente com a visão de

proprietário ou de beneficiário.

Defina a situação desejada, e clique em

“Pesquisar”.

Realizado a pesquisa da situação do imóvel, o

APP SIG-IMOB, apresentará relação dos

imóveis, na tela ‘Imóveis – Todos’, com as

informações do imóvel;

Código do Imóvel: Código de registro do

imóvel junto a Imobiliária;

Situação: Status atual do imóvel (Desocupado,

Alugado e Suspenso);

Valor: Valor cobrado pela locação do imóvel;
Valor Oferecido: Apresentado ao imóvel

desocupado;

Figura 12: Imóveis
Fonte: App - SIG IMOB

Figura 13: Imóveis - Todos
Fonte: App - SIG IMOB
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Após, caso deseje informação especifica do imóvel, selecione (Clique sobre) o

mesmo.

Apresentará tela ‘Detalhes de Imóvel’, com as informações descritivas do imóvel.

Código Imóvel: Código de registro do imóvel

junto a Imobiliária;

Situação: Status atual do imóvel (Desocupado,

Alugado e Suspenso);

Imóvel: Nome de cadastrado do imóvel;
Beneficiário: Pessoa cadastrada beneficiária do

imóvel;

Valor: Refere ao valor pago pelo aluguel do

imóvel;

Número do Contrato: Número atual do contrato

de aluguel do imóvel;

Desocupado em: Data referente a última

saída/desocupação do imóvel;

Próximo Reajuste: Data referente ao próximo

reajuste do valor do aluguel;

Valor oferecido: Refere ao valor que esta sendo
oferecido para aluguel do imóvel;Figura 14: Detalhes de Imóvel

Fonte: App - SIG IMOB
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LOGOUT

Está ferramenta é destinada para encerrar o acesso ao aplicativo SIG-IMOB.

Após o logoff o aplicativo volta a tela inicial para inserção do usuário e senha

conforme visualizamos a seguir:

Figura 15: Home
Fonte: App - SIG IMOB - Sistema Android

Figura 16: Home
Fonte: App - SIG IMOB - Sistema iOS (Iphone)

Figura 17: Login
Fonte: App - SIG IMOB
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ANOTAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Este tutorial pode sofrer alteração sem aviso prévio.
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