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Introdução
O Imobzi foi criado a partir de experiências reais do ramo imobiliário, o sistema
Imobzi permite não só a administração da locação e da venda do imóvel, mas
também, de toda a administração da imobiliária.
Para criar este sistema a Quickfast usou o que há de mais avançado em
tecnologia de programação, conceito de modelagem de sistemas e banco de
dados.
A leitura completa deste manual é indispensável, para um correto aprendizado e
conhecimento de todo os recursos do Imobzi.
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Recursos Padrões
Barra de ferramentas
A tela inicial conta com um recurso chamado barra de ferramentas, que pode
ajudar você a encontrar e iniciar quase tudo no Imobzi, com apenas um clique.
Mais do que isso, a barra de ferramentas facilita muito a navegação pelas
principais telas do Imobzi.

Botões

O modo de Cadastrar, Excluir, Alterar, Sair, Anotar, Imprimir e Pesquisar é padrão
para todo o Imobzi.
Algumas telas oferecem mais opções, porém em todas as telas os ícones sempre
serão os mesmos
Exemplo: Para inserir dados no Imobzi
Clique no botão “Novo” > [entre com os dados] > clique no botão “gravar”.
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Opção inativo
Em todas as telas contém a opção inativo, caso um cadastro esteja inativo, será
possível pesquisá-lo, mas não selecioná-lo em outras telas.
Exemplo: Não é possível cadastrar um imóvel em que o proprietário esteja inativo.
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Parametrização
A tela de parametrização contém as configurações padrões que serão usados em
todo o sistema Imobzi. Por esse motivo esse é a primeira parte do sistema que
devemos conhecer pois há algumas informações a respeito da parametrização que
são essenciais para ter uma melhor experiência utilizando o Imobzi

Administrador > Parametrização

Irá aparecer a tela para login.

Confirme sua senha e clique em entrar
Nota: Somente o usuário que for administrador do sistema terá acesso ao menu de
Administrador.
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1º Passo (Configurando seu Imobzi)

Nesse passo é onde se define o perfil da imobiliária, que pode ser administrado de
bens próprios ou Imobiliária que administra bens de terceiros, também é possível
deixar ambas as opções marcadas.
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2º Passo (Cadastre a sua empresa)

Cadastre os dados da empresa e se quiser cadastre um logotipo clicando com o
botão direito do mouse e em “incluir” e localize o seu logotipo que deverá estar no
formato de 66 x 66 pixels. Para excluir um logotipo clique com o botão direito do
mouse e em “Excluir”.

Nota: O preenchimento completo dos dados da imobiliária é fundamental para que
na emissão dos relatórios o cabeçalho retorne estes dados.
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3º Passo (Códigos Sequenciais)
É possível determinar a sequência de códigos nos cadastros e nos contratos no
Imobzi, para isto deverá ser observado alguns passos:
•

Se o banco de dados estiver vazio é possível se determinar que os códigos
comecem a partir de 1000 por exemplo, de um determinado cadastro, em
vez de 1, 2, 3, etc… ficará 1000, 1001, 1002, etc…

•

Nunca alterar o sistema de códigos para um número menor do que o atual,
pois caso isto aconteça haverá repetição de códigos nos cadastros. Por
padrão o sistema Imobzi vai começar com o numeral um (1) ou seja em
todos os cadastros/contratos começarão com um (1) e seguirão a sequência
lógica 1, 2, 3, 4, etc…
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4º Passo (Parâmetros Padrões em Locação)
O Imobzi permite cadastrar os parâmetros padrões evitando assim digitar o mesmo
dado toda vez que for locar um imóvel, exemplo disso temos a multa, os juros,
escolher o índice de reajuste e algumas outras opções, na hora de gerar o contrato
será possível alterar os parâmetros, aqui será somente a tela para deixar
padronizado caso não queira digitar por diversas vezes.

Principais campos:
•

Multa por Atraso (%): Define a porcentagem padrão que aparecerá na tela
de Locação de imóvel, sem precisar inserir novamente a cada criação de
locação.
O após: Define aos dias de carência que o inquilino terá, para não pagar a
multa com atraso, este parâmetro aparecerá na tela de Locação de Imóvel,
sem precisar inserir novamente a cada criação de locação: multa por atraso
após “n” dias.
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•

Juros de Mora e Honorários Advocatícios seguem a mesma lógica

•

Calcular Atualização Monetária: Define se a empresa que deseja calcular
atualização monetária para os aluguéis vencidos. Ao marcar esta caixa de
verificação, será necessário cadastrar todos os meses o índice de
atualização monetária (veja o tópico Índices de Reajustes).

•

Índice de Reajuste: Define o índice de reajuste padrão para os contratos de
locação, este parâmetro aparecerá na tela de Locação de imóvel, sem
precisar colocar a cada locação o índice de reajuste. O índice de reajuste
mais usado atualmente é o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

•

Reajuste Após: Define o reajuste após quantos meses padrão para os
contratos de locação, este parâmetro aparecerá na tela de Locação de
Imóvel, sem precisar colocar a cada locação o reajuste após. No geral o
reajuste após é feito de 12 em 12 meses.

•

Vigência: Define a vigência da locação padrão para os contratos de
locação, este parâmetro aparecerá na tela de Locação de Imóvel, sem
precisar colocar a cada locação a vigência da locação. No geral a vigência
da locação é de 30 meses para imóvel residencial e 12 meses para
comercial.

•

Dias Concedidos: Define o padrão de dias concedidos ao inquilino para
pagamento do aluguel.

Exemplo: inquilino entrou no imóvel no dia 16/10/2015 e no dia 15/11/2015
completa um aluguel para pagamento, se os dias concedido for 05 dias,
então o vencimento do aluguel será no dia 20/11/2005, se fosse 01 dia
então seria 16/11/2005. Pela lei atualmente vigente, o pagamento do aluguel
ocorre sempre 05 dias após o fechamento de um período como no exemplo
acima, caso o padrão da sua imobiliária não seja 05 dias, basta alterar aqui,
para o que o sistema calcule corretamente os períodos do aluguéis.
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•

Permitir alterar valor do aluguel: Habilita a opção de alterar manualmente
o valor do aluguel nas parcelas.

•

Financeiro > Departamento: Define o departamento padrão para os
aluguéis gerados na tela “Locação de Imóvel”. O Imobzi permite agrupar os
aluguéis por departamento, isso permitirá a geração de relatórios agrupados
por departamento.
Exemplo: Uma determinada imobiliária tem receitas vindo do departamento
de locação de imóvel, venda de imóvel, investimentos, etc… ao longo de um
período ela poderá verificar, qual o departamento que produz a maior
receita/faturamento.

•

Financeiro > Conta Contábil: Define a conta contábil padrão para os
aluguéis gerados na tela “Locação de Imóvel”. O Imobzi permite agrupar os
aluguéis por conta contábil, isso permitirá a geração de relatórios agrupados
por conta contábil.
Exemplo: uma determinada imobiliária tem receitas classificadas por conta
contábil de aluguéis, comissões, aplicações financeiras, venda de imóveis,
etc… ao longo de um período ela poderá verificar, qual a conta contábil que
produz a maior receita/faturamento.

•

Financeiro > Gerar aluguéis a partir de: Campo onde se pode estabelecer
uma data a partir da qual os aluguéis serão gerados, o que permite
cadastrar contratos com parcelas retroativas, descartando as parcelas
anteriores a data estabelecida.
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5º Passo (Parâmetros Padrões em Venda)
Essa é a parametrização padrão para os contratos de venda e segue a mesma
lógica da parametrização padrão dos contratos de locação.

Os campos atualização monetária, multa por atraso, juros de mora, honorários
advocatícios, índice de reajuste e taxa de juros só serão usados na tela de “Vender
Imóvel” para venda de imóveis próprios, financiados pela própria imobiliária ou
administradora.
Principais campos:
•

Multa por Atraso (%): Define a porcentagem padrão que aparecerá na tela
de Venda de imóvel, sem precisar inserir novamente a cada criação de
locação.
O após: Define aos dias de carência que o comprador terá, para não pagar
a multa com atraso, este parâmetro aparecerá na tela de Venda de Imóvel,
sem precisar inserir novamente a cada criação de locação: multa por atraso
após “n” dias.
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•

Juros de Mora e Honorários Advocatícios seguem a mesma lógica

•

Calcular Atualização Monetária: Define se a empresa que deseja calcular
atualização monetária para os aluguéis vencidos. Ao marcar esta caixa de
verificação, será necessário cadastrar todos os meses o índice de
atualização monetária (veja o tópico Índices de Reajustes).

•

Índice de Reajuste: Define o índice de reajuste padrão para os contratos de
venda, este parâmetro aparecerá na tela de Venda de imóvel, sem precisar
colocar a cada venda o índice de reajuste. O índice de reajuste mais usado
atualmente é o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

•

Reajuste Após: Define o reajuste após quantos meses padrão para os
contratos de venda, este parâmetro aparecerá na tela de Venda de Imóvel,
sem precisar colocar a cada venda o reajuste após. No geral o reajuste após
é feito de 12 em 12 meses.

•

Venda Taxa de Juros: Define a taxa juros padrão para os contratos de
venda, este parâmetro aparecerá na tela de Venda de Imóvel, sem precisar
colocar a cada venda a taxa juros.

•

Permitir alterar valor da parcela: Habilita a opção de alterar manualmente
o valor das parcelas.

•

Financeiro > Departamento: Define o departamento padrão para os
aluguéis gerados na tela “Locação de Imóvel”. O Imobzi permite agrupar os
aluguéis por departamento, isso permitirá a geração de relatórios agrupados
por departamento.
Exemplo: Uma determinada imobiliária tem receitas vindo do departamento
de locação de imóvel, venda de imóvel, investimentos, etc… ao longo de um
período ela poderá verificar, qual o departamento que produz a maior
receita/faturamento.

•

Financeiro > Conta Contábil: Define a conta contábil padrão para os
aluguéis gerados na tela “Locação de Imóvel”. O Imobzi permite agrupar os
aluguéis por conta contábil, isso permitirá a geração de relatórios agrupados
por conta contábil.
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Exemplo: uma determinada imobiliária tem receitas classificadas por conta
contábil de aluguéis, comissões, aplicações financeiras, venda de imóveis,
etc… ao longo de um período ela poderá verificar, qual a conta contábil que
produz a maior receita/faturamento.

•

Financeiro > Gerar aluguéis a partir de: Campo onde se pode estabelecer
uma data a partir da qual os aluguéis serão gerados, o que permite
cadastrar contratos com parcelas retroativas, descartando as parcelas
anteriores a data estabelecida.
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6º Passo (Opções de relatórios)

A parametrização dos relatórios servirá para que se possa alterar algumas opções
em seus relatórios, deixando a utilização dos relatórios um pouco mais simples.

Principais campos:
•

Preencher data de recebimento manualmente: Data de recebimento será
preenchida manualmente quando o relatório for impresso, caso essa opção
seja habilitada.

•

Não exibir data do contrato: A data do contrato não aparecerá nos
relatórios caso essa opção seja habilitada.
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•

Não exibir número do aluguel: O contrato deixará de exibir o número dos
contratos na emissão dos relatórios.

•

Não exibir honorários advocatícios: Não será exibido os honorários
advocatícios quando um relatório for emitido.

•

Proprietário assina o recibo: Terá um campo específico no relatório para
que o proprietário assine o recibo.

•

Exibir tarifa bancária no boleto: Caso queira é possível fazer com que a
tarifa bancária seja visualizada no boleto.

•

Exibir número do contrato no boleto (remessa): O número do contrato irá
também para o arquivo de remessa(arquivo de remessa é uma massa de
boletos em um único arquivo que é enviado ao banco)

Padrões (para visualização):
Recibo: Definirá um relatório padrão para a impressão de todos os recibos
Boleto: Definirá um relatório padrão para a impressão de todos os Boletos
Impressão (Repasse)
Quitar (baixar) o repasse ao imprimir um repasses: Caso essa opção esteja
habilitada ao emitir o relatório de imprimir repasse dispensará a necessidade de
preencher as informações manualmente quando efetuar um repasse para o
proprietário. Mas para que a baixa automática funcione corretamente é necessário
que se tenha a conta para a baixa também definida.
Conta para baixa: A conta para a baixa automática deve estar definida, caso não
esteja definida essa opção não funcionará corretamente.

Impressão (Recibo)
Quitar (baixar) o recibo ao imprimir um recibo: Caso essa opção esteja
habilitada ao emitir o relatório de imprimir recibo dispensará a necessidade de
preencher as informações manualmente. Para que a baixa automática funcione
corretamente é necessário que se tenha a conta para a baixa também definida.
Conta para baixa: A conta para a baixa automática deve estar definida, caso não
esteja definida essa opção não funcionará corretamente.

Impressão (Boleto)
Impedir o envio de boletos para clientes em atraso: Habilitando essa opção os
boletos vencidos não poderão ser impressos.
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7º Passo (Opções adicionais)

Algumas opções adicionais podem ser habilitadas ou desabilitadas de acordo com
as preferências do usuário.

Principais campos:
Ao estornar, limpar campos de data recebimento ou pagamento, documento,
operação, e conta-corrente: Com essa opção habilitada ao realizar o
procedimento de estorno das parcelas todas as informações como data,
documento, operação e conta-corrente serão apagadas.

Alta Performance: Habilitado quando se tem mais de 1000 imóveis, para fornecer
um melhor desempenho.
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8º Passo (Marca D'Água):

Essa opção de marca d'água é muito utilizada quando se tem também o vínculo
com o Imobzi Site, onde é possível colocar marca d'água nas fotos para que elas
sejam divulgadas no site de uma forma mais segura.(Evitar que peguem fotos para
utilizar sem autorização)
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Como inserir a Marca d'água:
•

Antes de tudo a imagem que será a marca d'água deve estar salvo no
formato Bmp (Bitmap).

•

Basta clicar com o botão direito do mouse no retângulo em branco e após
isso clicar em incluir.
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Abrirá uma tela para selecionar a imagem, clique na imagem e abra.
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Configurando a intensidade da imagem:

•

O campo intensidade permite que o contraste da imagem seja editado
(deixar a imagem com um tom mais claro ou mais escuro).

•

Quanto maior o valor inserido neste campo mais claro a imagem fica.

Clique em concluir para finalizar a inserção.
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9º Passo (Configurações de Envio de E-mail & Site)
Essa tela da parametrização servirá para que se possa fazer a configuração do email, dessa forma o Imobzi estará habilitado a realizar envio de e-mail. (Não é
possível enviar e-mail em massa, o sistema envia um e-mail de cada vez.)
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Grupo configurações de Envio

•

Nome para Exibição: É o nome que aparecerá para aqueles que
receberem o e-mail (O nome da imobiliária, por exemplo).

•

E-mail do SMTP: É a conta de e-mail que será utilizada para enviar e-mails
através do Imobzi.
Exemplo: imobiliaria@imoveis.com.br

•

Servidor SMTP: Refere-se ao servidor de envio de e-mail.
Exemplo: (imoveis@imoveis.com.br), o servidor SMTP será
mail.imoveis.com.br
Esse “endereço” varia de acordo com o provedor de e-mail.

Nota: Contas do “Hotmail, Yahho, Bol, Terra entre outros não são’' não são
compatíveis.

•

Receber cópia: Refere-se a uma conta de e-mail para a qual será enviada
uma cópia de todo e-mail que for enviado. Pode ser o mesmo digitado no
campo "E-mail do SMTP".

•

Nome para autenticação: Nesse campo se repete o e-mail digitado no
campo "E-mail do SMTP".

•

Senha do SMTP: Nesse campo se digita a senha da conta de e-mail que foi
digita no campo "E-mail do SMTP".
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10º Passo (Configurações de Site)
Nesta tela é possível configurar para qual endereço de site será enviado os
imóveis cadastrados no programa (caso você seja um cliente Imobzi Site).
Nota: Para clientes que tenham contratado o Imobzi Nuvem + Imobzi Site esse
procedimento já é feito automaticamente.

Principais campos:

•

Domínio: É o domínio do site.
Exemplo: imobiliaria.com.br (corta-se o 'www').

•

Usuário FTP: É o nome de usuário para login no FTP.

•

Senha FTP: É a senha do usuário para login no FTP.
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11º Passo (Configurações da Área do Cliente)
Nesta tela temos a configuração da Área do Cliente e configurações
dos meios de pagamento.

Campos:
Configurar a quantidade de dias que o inquilino pode visualizar o boleto pela
área do cliente e limites de dias para impedir a impressão do boleto. Meiosde
pagamento: Boleto e cartão de Crédito.
Opções de pagamento com Cartão de Crédito:
Para realizar as configurações basta escolher a integração contratada:
PagSeguro
Mercado Pago
Em seguida insira os dados do “Cliente_id” e o “Cliente_Secret”
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Usuários & Grupos
No Imobzi há um rigoroso controle de acesso, na tela de Usuários e Grupos se
cadastra os usuários e as respectivas permissões para cada um deles. Lembrando
que é possível criar grupos, para facilitar a administração desta tela.
Existem 05 tipos de permissões, são elas: Consulta, Inclusão, Alteração, Exclusão
e Relatório. Pode se permitir somente consultar, para isso deixe “checado”
somente consulta ou então só incluir. Vale lembrar que caso escolha somente
alterar é necessário dar acesso também a consulta, pois o usuário consultará para
alterar a mesma regra vale para exclusão.
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1º Aba (Usuário):

Cadastrando ou Alterando Usuário

•

Para cadastrar um usuário clique no Ícone “Novo” na parte inferior da
janela.

•

Para alterar uma conta de usuário clique no Link “modificar” localizado
abaixo da lista de usuários.

Principais campos:

•

Campo “Usuário” com no máximo 15 letras / números e tudo maiúsculo.
Não é permitido espaço ou caracteres especiais como ~, %, @ e etc…

•

Campo “Senha” com no máximo 08 letras / números. É permitido
maiúsculo, minúsculo e até caracteres especiais como {, }, $ e etc…
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•

O campo “Este usuário pertence a um grupo?” é usado para facilitar a
administração de usuários, selecione caso deseje usar as permissões do
grupo (sobre grupo vide tópico abaixo).

•

O campo “Este usuário é ligado a um Corretor?” não é obrigatório, mas
necessário nos casos, em que o corretor fizer locações de imóveis na tela
de Locar Imóvel, pois assim o Imobzi calculará a respectiva comissão do
corretor, sem precisar entrar com a senha do administrador. Para vincular
um usuário a um corretor é necessário cadastrar primeiro o corretor e
depois vinculá-lo na tela de Usuários e Grupos.

2º Aba (Grupos):
O cadastro de grupo permitirá o fácil gerenciamento de usuários, por exemplo: o
departamento de locação tem os corretores Manoel, Patricia e Pedro e todos tem
as mesmas permissões de acesso, logo é melhor cadastrar um grupo denominado
“Corretores” atribuir permissões a este grupo e na “Aba Usuário” vinculá-lo ao
grupo “Corretores”, com isso não precisará determinar definições de acesso para
cada usuário, lembrando que a alteração do grupo mudará para todos que
pertencem ao grupo.
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3º Aba (Log dos usuários):

Nesta aba, possível identificar todos os processos feitos no Imobzi de todos os
usuários em todas as telas do programa.

Nota Importante: Gravando log de, deixe todas as opções marcadas: consulta,
inclusão, alteração, exclusão, relatório, para que dessa forma tudo seja gravado
caso tenha alguma alteração.
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Configuração de Boleto
Menu Administrador > Configurar Boleto
Para gerar boleto bancário a partir do sistema Imobzi é necessário cadastrar a
conta em menu cadastros > boleto bancário. O Imobzi permite cadastrar várias
definições de boletos, ou seja, cadastre boleto do Itaú, Bradesco, Unibanco e
etc… Caso isso aconteça na tela de emissão de Impressão de Boletos o sistema
lhe pedirá para escolher uma conta pela qual os boletos serão gerados.
Importante lembrar, que o Imobzi suporta praticamente todos os tipos de boleto,
caso o seu não apareça na lista de suportados, entre em contato conosco e
informe o banco e a carteira que deseja emitir o boleto bancário.
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Principais campos:
•

Nome da conta: refere-se a exibição na tela de Impressão de Boletos o
apelido para escolha da conta que será usada na Impressão de Boletos.
Isso só acontecerá se estiver cadastrado mais de 01 boleto.

•

Nome do Cedente: refere-se ao campo “nome do cedente” do boleto
bancário. Geralmente este campo é o nome da empresa.

•

Carteira, Agência, Conta-Corrente, Banco e nosso número são
obrigatórios.

•

Nosso Número: refere-se ao número de identificação, dado pelo banco
para identificação daquele boleto, é através dele, que o banco informa o
cedente, a quitação do boleto. O nosso número pode ser obtido da
seguinte forma: Emitindo um boleto bancário pelo programa do banco ou
perguntando ao gerente da conta. Dentro do sistema Imobzi ao gerar um
boleto, o sistema Imobzi atribui a ele o nosso número e soma a ele 01.
Exemplo de emissão de 03 boletos, com o nosso número atual 0001
(boleto / nosso número):
-A/0001
-B/0002
-C/0003

•

Código Cedente: é utilizado por alguns bancos e para algumas carteiras e
deverá ser fornecido pelo banco. O Unibanco é um exemplo da exigência
do código do cedente.

•

Mensagem padrão – Máximo de 12 Linhas: é utilizado para mensagens
padrões (feliz natal, feliz páscoa, propaganda, e etc…) nos boletos.
Cadastrar uma mensagem padrão não implica em usá-la na hora da
emissão dos boletos, caso queira emitir boletos sem a mensagem padrão,
basta apagá-la na tela de Impressão de Boletos ou até mesmo customizála.
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Menu Cadastros
O menu cadastro é onde inicia-se todo o processo de utilização do sistema Imobzi.
A dica é cadastrar seus clientes, com o máximo de informação que conseguir, pois
uma implantação bem-sucedida é precedida por um bom cadastro.
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Pré Cadastro
Menu Cadastro > Pré-cadastro
O Pré-cadastro, é uma ferramenta de negócios, que possibilita o fechamento de
locações e vendas de imóveis. O Imobzi fará uma comparação do perfil
cadastrado, com a base de imóveis cadastrados. Dessa forma obtendo o imóvel
que combina com o seu cliente. Use-o estrategicamente, para aumentar o seu
volume de negócios.
Para o funcionamento total do pré-cadastro, recomenda-se trabalhar da seguinte
forma:
•Todas as ligações recebidas pela imobiliária, de pessoas interessadas em
imóveis, deve ser cadastrada imediatamente no pré-cadastro (coloca-se apenas
o nome e telefone, se necessário preencher os demais campos).
•Ao término do cadastro, o próprio robô do Pré-cadastro, verificará, se existem
imóveis com o perfil cadastrado. Importante lembrar, que é possível alterar o
cadastro após a busca.
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Migrando os dados e refazendo a busca
Além dos botões padrões do Imobzi, o Pré-cadastro conta com dois recursos muito
interessantes como pode ser visualizado na imagem abaixo. (circulados de
vermelho).

1. O primeiro servirá para caso concretize com ele a venda ou locação, você
poderá clicando neste botão, migrar os dados já cadastrados para a tela de
cadastro de “Inquilino & Comprador”. (Para criar uma locação ou venda é
necessário ter o cliente cadastrado em “Inquilino & Comprador”)
2. Se deseja repetir a busca por imóveis com o perfil de seu cliente, basta clicar no
botão “Localizar imóveis com este perfil”.
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Gerenciando os seus contatos com a Central de Relacionamento
O Imobzi possui um gerenciamento fantástico dos seus contatos através da
Central de Relacionamento, podendo o corretor acompanhar o “Cliente” do começo
ao fim de uma locação ou venda. Abaixo colocamos um passo a passo bem
simples, para você aprender a gerenciar os seus contatos:

1. Cadastre normalmente o seu cliente e clique no botão “Visitas & Anotações”,
conforme a figura abaixo
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2. Agora preencha os dados conforme (exemplo) a figura abaixo e logo após clique
em gravar
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3. Após incluir uma visita ou uma anotação (conforme exemplo acima), abra a
Central de Relacionamento, acessando o menu > Administração > Central de
Relacionamento. Pronto agora os seus corretores já poderão gerenciar os seus
contatos, através do Imobzi.
Observe que é possível trabalhar o “Status”, a “data de retorno”, colocar no campo
“Descrição” a conversa ou e-mail enviado para o cliente e também colocar os
imóveis que foram apresentados ao cliente. Veja a figura abaixo o gerenciamento
das Visitas & Anotações:

Nota: Clicando duas vezes sobre o registro, abrirá a “Anotação”. Já se você clicar
com o botão direito do mouse, ele abrirá o menu acima, sendo possível abrir o
“Pré-cadastro” a partir da “Central de Relacionamento”
Principais campos do Pré-cadastro:
•Faixa de valor: refere-se a faixa de valor que o robô fará a busca. Quanto
maior o intervalo no campo faixa de valor, mais ampla ficará a busca de imóveis.
O preenchimento deste campo não é obrigatório.
•Área do terreno: refere-se ao tamanho mínimo e máximo que o terreno deverá
ter em m2(metros quadrados). Quanto maior o intervalo no campo área do
terreno, mais ampla ficará a busca de imóveis. O preenchimento deste campo
não é obrigatório.
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•Área construída: refere-se ao tamanho mínimo e máximo que o imóvel deverá
ter de área construída em m2(metros quadrados). Quanto maior o intervalo no
campo área construída, mais ampla ficará a busca de imóveis. O preenchimento
deste campo não é obrigatório.
•Tipo de imóvel: refere-se a classificação do imóvel desejado pelo Pré-cliente
(ex.: Apartamento). O preenchimento deste campo é obrigatório.
•Dormitórios: refere-se ao número mínimo de dormitórios que o imóvel deverá
ter. Note que o Imobzi possui uma busca inteligente: se seu Pré-cliente deseja
um imóvel com 02 dormitórios, e em seu cadastro de imóveis existe um imóvel
com 03 dormitórios na mesma faixa de valor, ele o exibirá na tela para você. O
preenchimento deste campo é obrigatório.
•Interesse: refere-se ao interesse do Pré-cliente pelo imóvel (alugar ou
comprar). O preenchimento deste campo é obrigatório.
•Bairro(s): refere-se ao bairro de interesse do Pré-cliente sendo opcional seu
preenchimento.
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Parâmetros
O cadastro de parâmetros dentro do sistema Imobzi dá a oportunidade de realizar
criações mais flexíveis, como por exemplo o cadastro de bairros que ainda não
tenham no sistema, de bancos, criações de eventos de locações (utilizado nas
contas a receber e nas contas a pagar), entre outras opções que detalharemos
logo a seguir.
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Subtipo de Imóvel
Menu Cadastro > Parâmetros > Subtipo de Imóvel

O cadastro de Subtipo de Imóvel, permite um melhor filtro para pesquisas,
relatórios e cruzamento de perfil com o Pré-cadastro.
É possível cadastrar inúmeros Subtipos para os imóveis de acordo com a sua
preferência, mas não é possível cadastrar um novo Tipo.

Exemplo de uso: o Tipo “Casa” possuem Subtipos: “Térrea”, “Sobrado”, etc.
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Plano de contas
Menu Cadastro > Parâmetros > Plano de Contas
O Plano de Contas tem por finalidade agrupar os variados tipos de despesas e
receitas que são cadastrados nas telas de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Além disso, facilita na geração de relatórios gerenciais que permitem a aplicação
de filtros baseado no Plano de Contas.
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Bairros
Menu Cadastro > Parâmetros > Bairros
O cadastro de bairros permite a inclusão de novos bairros de acordo com os
novos Imoveis cadastrados.
É possível cadastrar inúmeros bairros escolhendo a Cidade e Zona.
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Formas de Parcelamentos
Menu Cadastro > Parâmetros > Formas de Parcelamentos
A tela de Parcelamentos, permite cadastrar as formas de recebimento/pagamento,
que serão utilizadas nas telas de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Exemplo de uso: Ao cadastrar uma despesa de Energia elétrica para sua
imobiliária (lançamento avulso), você deve prever no Fluxo de Caixa sua provável
despesa para todo o ano. Neste caso, você utilizaria a forma de parcelamento em
"12 parcelas".
Principais campos:
•Descrição: refere-se a descrição dada ao parcelamento. Utilize a descrição
mais próxima o possível do parcelamento, conforme os padrões já cadastrados.
•Nº de Parcelas: refere-se ao número de parcelas que o parcelamento deve ter.
É permitido o máximo de 999 parcelas.
•Intervalo: refere-se ao intervalo entre as parcelas.
Exemplo de uso: pagarei R$ 300,00 dividido em 03 parcelas, sendo 30, 60 e 90
dias, neste caso o intervalo entre as parcelas será de 30 dias em 30 dias.
•Manter Dia do Vencimento: refere-se a manter o dia de vencimento de uma
determinada conta, levando em consideração que há meses que são 30 dias,
outros 28, 29 ou 31 dias.
Exemplo de uso: pagarei R$ 300,00 dividido em 03 parcelas, sendo os
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vencimentos 01/01/2008, 01/02/2008 e 01/03/2008, neste caso o intervalo entre
as parcelas será de 30 dias e este campo deverá ser selecionado.
•Prazo para 1ª parcela: refere-se a quantidade de dias entre a compra e o
início da cobrança.
Exemplo de uso: pagarei R$ 300,00 dividido em 03 parcelas, sendo 20, 60 e 90
dias, neste caso o intervalo entre as parcelas será de 30 dias em 30 dias e o
prazo da 1ª parcela será de 20 dias.

Departamentos
Menu Cadastro > Parâmetros > Departamentos
Os Departamentos tem por finalidade classificar os variados tipos de despesas e
receitas que são cadastrados nas telas de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Além disso, facilita na geração de relatórios gerenciais por Departamento.
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Bancos
Menu Cadastro > Parâmetros > Bancos

O cadastro de Bancos será utilizado ao cadastrar as Contas Correntes(Financeiro
> Contas Correntes). Inclua, exclua ou altere um banco conforme a necessidade.
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Moeda
Menu Cadastro > Parâmetros > Moeda
O cadastro de Moeda será utilizado ao cadastrar as Contas Correntes(Financeiro
> Contas Correntes). Inclua, exclua ou altere uma moeda conforme a
necessidade.
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Índice de Reajuste
Menu Cadastro > Parâmetros > Índice de Reajuste
O cadastro de Índices de Reajustes é utilizado nas telas Locação e Venda e
também na atualização monetária para reajustar os valores das parcelas nas
Contas a Receber.
É essencial para o Imobzi, manter este cadastro sempre atualizado. Você poderá
apenas atualizar os índices já existentes, ou cadastrar novos índices.
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Google Maps
Menu Cadastro > Parâmetros > Google Maps
Nesta tela, é possível fazer o cadastro das principais regiões trabalhadas por sua
imobiliária.
Isto facilitará na hora de cadastrar seu imóvel e localizar o local exato de onde ele
se encontra.
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Eventos de Locação
Menu Cadastro > Parâmetros > Eventos de locação
A tela de eventos de locação é onde se pode fazer o cadastro de eventos de
Locação, que serão utilizados nas parcelas dos contratos, algo como lançar as
despesas que um contrato em andamento pode ter (ex. IPTU).
Inclua, exclua ou altere a despesa conforme a sua necessidade, especificando
como cobrar e de quem cobrar.
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Principais Campos
•Inquilino: Neste grupo você deve especificar como o evento afetará o Inquilino,
isto é, se o valor será cobrado, creditado ou nenhuma das opções
Existe ainda opções para a cobrança de multas, juros e atualizações monetárias
após o vencimento da despesa.
•Proprietário: Neste grupo você deve especificar como o evento afetará o
Proprietário, isto é, o valor será descontado, repassado ou nenhuma das
opções.
Existe ainda opções para se descontar CPMF, cobrar administração mensal e
administrar o pagamento do evento pela imobiliária.
•Outras opções: Neste grupo poderá escolher um Departamento e um Plano de
Contas para classificar o evento.
Nota: Quando a opção “nenhuma das opções” é marcada esse evento quando for
inserido nas parcelas aparecerá com o valor positivo e o valor negativo, fazendo
com que o valor fique zerado daquele evento, isso acontece porque ele não
cobrará e nem creditando.
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Empreendimentos
Menu Cadastro > Parâmetros > Empreendimentos
A tela de empreendimentos servirá para cadastrar novos empreendimentos que
serão utilizados na tela imóvel.
Cadastre e altere quantos Empreendimentos desejar.

52

Veículo de Comunicação
Menu Cadastro > Parâmetros > Veículo de Comunicação
O cadastro de Veículo de Comunicação, será utilizado nas telas:
• Pré-cadastro, onde será definido qual o meio de comunicação pelo qual o Précliente conheceu sua imobiliária.
• Imóvel aonde será definido para qual portal o imóvel será divulgado.
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Como cadastrar um novo veículo de comunicação?

Após abrir a tela “Veículo de Comunicação”, siga as instruções abaixo:
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Clique no botão “Novo” (1), surgirá uma linha em branco para o novo cadastro (2).

Digite o nome do novo veículo (3) e clique no botão “Salvar” (4) para concluir o
novo cadastro.
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Características do Imóvel
Menu Cadastro > Parâmetros > Características do Imóvel
A tela de características de imóvel servirá para que se possa cadastrar novas
características para adicionar no cadastro do imóvel, fornecendo uma maior
flexibilidade se não houver a característica desejada. É possível também incluir
um link para a característica.
Exemplo: piscina pode linkar(vincular) para algum site na internet que explica o
que esta palavra significa.
Você deve estar perguntando piscina é algo óbvio, mas e "fireplace", alguém se
habilita?

Características padrão
O cadastro de Características do Imóvel, já possui por padrão, dezenas de
características que, segundo análise e muitos estudos, estão dentre as mais
utilizadas ou importantes.
Como as características no Imobzi são flexíveis, você pode excluir ou criar
características conforme suas necessidades e, inclusive, utilizando a
nomenclatura que melhor se adéque aos padrões da sua imobiliária, região ou
mesmo ao seu “gosto”.

Tabela do Imposto de Renda
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Cadastro > Parâmetros > Tabela do Imposto de Renda
A tela de imposto de rendá é onde será possível cadastrar a tabela do imposto de
renda do ano-calendário para que se possa aplicar o calculo de IRRF(Imposto de
renda retido na fonte) nos inquilinos que são PJ (O calculo só é aplicado no
contrato caso o inquilino seja pessoa jurídica)
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Imóvel
Cadastro > Imóvel
Seu principal produto: imóvel
O cadastro de imóveis, deve ser feito, o mais completo possível, inclusive com
fotos. Fazendo assim você oferecer ao seu cliente, todos os detalhes do imóvel
antes de levá-lo a uma visita física, poupando o tempo de seu cliente e corretor.
O cadastro de imóveis permite cadastrar:
•

Imóvel com vários proprietários.

•

Captador e indicador para gerar comissão automaticamente, seja na venda
ou na locação.

•

Cadastro de infinitas fotos no formato .jpg (padrão das câmeras digitais)

•

Controle de anúncios

Localizando automaticamente interessados
Ao concluir um cadastro de imóvel e clicar sobre o botão gravar, é acionado
automaticamente a pesquisa de interessados neste imóvel.
Essa pesquisa, busca os perfis cadastrados em Pré-cadastro, que coincidem com
o imóvel cadastrado.
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1ª Aba (Principal):
Nesta aba, cadastra-se os principais dados do cadastro de imóvel.

Principais campos e grupos:
• Endereço, Número, Bairro, Cidade, UF, Tipo, Subtipo, Valor de venda ou
locação e Proprietários: são obrigatórios.
• Captação em: refere-se a data, em que o imóvel foi captado (entrou na
imobiliária).
• Tipo de Imóvel: permite escolher tipo e subtipo do imóvel.
• Grade proprietário(s): refere-se ao(s) proprietário(s) ao qual pertence o
imóvel que está sendo cadastrado.
•Selecione as Exigências: refere-se as exigências que o proprietário faz para
alugar/vender o imóvel.
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• Valor do Imóvel: refere-se aos respectivos valores para venda, locação e
condomínio.
Nota: o valor do condomínio é meramente informativo.
• Comissão: permite escolher o captador e o indicador do imóvel. Estes
receberão uma comissão, previamente definida na tela de Corretor, quando o
imóvel for locado ou vendido.

2ª Aba (Aspectos Gerais)
Aspectos gerais do cadastro do imóvel, como definição de características do
imóvel.
Exemplo: Definir quantos dormitórios, suítes, se possui área de serviço, Closet,
etc…
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Principais campos

Área Privativa: É onde se especifica a quantidade de dormitórios, suítes,
banheiros e vagas.
• Os tópicos “Imóvel”, “Informações Complementares” e "Áreas comuns"
resume as características que o imóvel pode possuir.
Há algumas características que possuem a seu lado o ícone “Editar”, que ao ser
clicado habilitará um campo de texto onde se pode especificar a quantidade,
tipo, etc.
Caso a característica do imóvel não esteja dentre as listadas no Imobzi é
possível cadastrá-la indo até o cadastro de Características do Imóvel(Cadastro
> Parâmetros > Características do Imóvel).
• Área em Metros: Permite especificar a largura e o comprimento (em metro
linear) e a área construída (em metro quadrado).
O campo “Total m²” é calculado automaticamente, multiplicando-se a largura x
comprimento do terreno.
Nota: Neste grupo todos os campos são obrigatórios, exceto “Construída m²”.
• Informações Adicionais: Refere-se a uma breve informação que se deseja
ressaltar a respeito do imóvel.
Exemplo de uso: “Imóvel em ótimo estado com ampla sala de estar, janelas e
portas em estilo colonial e excelente iluminação natural”.
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3° Aba (Multimídias)

Nesta aba, cadastra-se as fotos do imóvel, links e vídeos.
É possível cadastrar fotos no formato .jpg (formato padrão das câmeras digitais).

Para cadastrar uma foto…

•

Clique no link “Clique aqui para adicionar uma nova imagem” no centro da
tela.

•

Localize a foto à ser inserida, selecione-a e clique no botão "Abrir" ou clique
duas vezes sobre a foto.
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Para inserir link…

•

Clique no link “Clique aqui para adicionar um novo link” no centro da tela.

Categoria: Vídeo YouTube
•

Para incluir um vídeo do YouTube obtenha o link acessando a página do
vídeo, Compartilhar -> Compartilhar este vídeo.

Categoria: Link
•

Como exemplo de uso você pode inserir um Tour 360° do imóvel, Hotsite,
planilha do Google Docs(Menu Arquivo -> Publicar na Web) e etc.

Para excluir uma foto…
•

Clique com o botão direito do mouse sobre o espaço reservado a imagem e
logo após, clique em excluir

Para visualizar a foto com zoom…
•

Clique sobre a foto.

•

Para aumentá-la ainda mais, posicione o mouse nas extremidades da
janela, mantenha pressionado o botão esquerdo, e arraste até a janela
chegar ao tamanho desejado.

Para fechar a janela de zoom…
•

Clique sobre a foto.

•

Clique sobre o botão “X” na parte superior direita da janela.

63

4ª Aba (Google Maps)

Aqui você poderá gravar o mapa no local e zoom adequado da área onde se
localiza o imóvel.
Após posicionar corretamente o mapa e gravar o cadastro, ao voltar neste imóvel,
o mapa abrirá sempre na mesma posição.
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5ª Aba (Documentação)

Nesta aba cadastra-se todas as documentações do imóvel, tais como número do
relógio de luz, de água, o número da matrícula e do CDC. Há o campo
“financiamento” onde você poderá inserir o saldo devedor, valor da prestação,
agente financeiro…
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6ª Aba (Anúncios):
Nessa aba, será cadastrado os anúncios relacionados aos imoveis, onde você
pode definir os portais para os seus imóveis que iram ser divulgados.

Para cadastrar um anúncio clique no símbolo de “+” que se encontra do lado
direito da tela.

Para apagar um anúncio clique com o botão direito do mouse e logo após em
“Apagar anúncio” ou “Apagar todos os anúncios” para apagar tudo.

66

7ª Aba (Histórico)

A aba histórico permite visualizar todos os contratos de locação e venda que o
imóvel possui, além das reservas, visitas e temporada. Também é possível abrir o
contrato clicando duas vezes sobre a linha que indica o contrato.
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8º Aba (Divulgação no Site)

Caso você possua o Imobzi Site (integração do Imobzi com seu o site), você
poderá utilizar esta aba para alterar as configurações de divulgação do imóvel no
site.
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Cadastro de Proprietários
Cadastro > Proprietário

1°Aba (Principal)
Essa é a tela onde todos os proprietários devem estar cadastrados para que se
possa criar o cadastro de imóvel e posteriormente o cadastro da locação e ou
venda.
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Principais campos

•

Honorários > Administração: Define a porcentagem da taxa de
administração mensal sobre o aluguel recebido.
Exemplo: Aluguel no valor de 1.000,00 x 10% (porcentagem administração)
= 100,00 (valor da taxa de administração retida pela imobiliária).

•

Honorários > 1º Aluguel: Define a porcentagem do 1º aluguel, que ficará
retido, a título de comissão.
Exemplo: Aluguel no valor de 1.000,00 x 100% (porcentagem da comissão
sobre o 1º aluguel) = 1.000,00 (valor da comissão sobre o 1º aluguel).

•

Honorários > Venda: Define a porcentagem da comissão de venda de um
imóvel.
Exemplo: Venda de um imóvel no valor de 100.000,00 x 6% (porcentagem
da comissão de venda) = 6.000,00 (valor da comissão de venda).

•

Honorários > Repasse: Define ao espaço de dias entre o recebimento do
aluguel e o repasse.
Este campo é usado pelo departamento de administração da imobiliária,
possibilitando prazo suficiente, para a localização do aluguel pago (que
geralmente ocorre via boleto bancário) e o repasse do aluguel.
Exemplo: Aluguel com vencimento em 01/Jan com 05 dias de prazo para
repasse, nesse caso o repasse ocorrerá em 06/Jan.
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2º Aba (Contas bancárias)
Nesta aba, cadastra-se as contas bancárias que receberão os respectivos
repasses de aluguel.
Quando cadastrados, os dados bancários são exibidos no relatório de repasse.

Nota: Não é necessário preencher os campos “Favorecido” e “CPF/CNPJ”, desde
que o titular da conta seja o próprio proprietário cadastrado.
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3ª Aba (Cônjuge):

Você pode cadastrar os dados do cônjuge do proprietário. Esses dados serão
utilizados na impressão de contatos.

72

4ª Aba (Histórico):

Esta aba exibe automaticamente, uma relação de todos os imóveis que aquele
proprietário possui, e os acessos a Área do cliente.

Para acessar o cadastro do imóvel, clique duas vezes sobre o imóvel que será
apresentado na lista.
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Cadastro de Inquilino e Compradores
O cadastro de Inquilino & Comprador, é um cadastro unificado para inquilinos e
compradores de imóveis.
Procure cadastrar o máximo de dados possíveis, lembrando que alguns dados são
imprescindíveis em outras telas do Imobzi.
1° Aba (Principal)

O cadastro de Inquilino e Compradores, é utilizado para cadastrar as
Locações/Vendas e para gerar o Contas a Receber e Contas a Pagar.
Campos obrigatórios: Nome ou Razão Social
Nota: Recomendamos o preenchimento de todos os campos possíveis, para se
criar um cadastro completo.
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2° Aba (Dados comerciais & Outros)
A tela de dados comerciais servirá para que se possa cadastrar um comércio
daquele inquilino ou comprador, além de ter a possibilidade de acrescentar
filiações.

Principais campos:
Site Senha: Definirá a senha que será utilizado pelo seu cliente para que ele
possa acessar a área do cliente (Vinculada ao Imobzi Site)
Veículo de Comunicação: Definirá por qual portal ou por qual meio de
comunicação esse inquilino ou comprador se tornou o seu cliente.
Exemplo: Viva Real, OLX, Google, entre outros.
Cadastrado por (corretor): Definir quem foi o corretor que realizou aquele
cadastro.
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3° Aba (Cônjuge)

Acrescentar os dados do cônjuge assim como dados comerciais, essas
informações do cônjuge poderão sair na impressão dos contratos parametrizados
no Imobzi.
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4° Aba (Sócios, procuradores e representantes)

Essa parte servirá caso se tenha sócios, procuradores e representantes.

Para adicionar um novo sócio, por exemplo, basta clicar sobre o “+” em verde e
preencher as informações a qual será solicitado (Nome ou Razão, CPF/CNPJ,
endereço, etc…)
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5° Aba (Histórico)

Em histórico é possível visualizar todos os contratos que pertencem a aquele
inquilino ou comprador.
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Cadastro de Corretor
O cadastro de “Corretor”, é utilizado na Fila de Corretores, locação e na venda de
imóvel. Utilize-o para cadastro de corretor, indicador e captador de imóveis.
Procure cadastrar o máximo de dados possíveis, lembrando que alguns dados são
imprescindíveis em outras telas do Imobzi.

1ª Aba (Principal):
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Principais campos
•

Comissão > Locação (%): refere-se a porcentagem da comissão de
locação, sobre o 1º aluguel.
Ao alugar um imóvel, o sistema gera automaticamente a comissão do
corretor nas contas a pagar.
Exemplo: aluguel no valor de 1.000,00 x 35% (porcentagem da comissão
de locação) = 350,00 (valor da comissão de locação).

•

Comissão > Venda (%): refere-se a porcentagem da comissão de venda,
sobre a venda de um imóvel.
Ao vender um imóvel, o sistema gera automaticamente a comissão do
corretor nas contas a pagar.
Exemplo: venda no valor de 100.000,00 x 2% (porcentagem da comissão
de venda) = 2.000,00 (valor da comissão de venda).

•

Comissão > Captação (%): refere-se a porcentagem da comissão de
captação, sobre um imóvel.
Ao vender um imóvel, o sistema gera automaticamente a comissão de
captação nas contas a pagar.
Exemplo: venda no valor de 100.000,00 x 1% (porcentagem da captação) =
1.000,00 (valor da captação).

•

Comissão > Indicação (%): refere-se a porcentagem da comissão de
indicação, sobre um imóvel.
Ao vender um imóvel, o sistema gera automaticamente a comissão de
indicação nas contas a pagar.
Exemplo: venda no valor de 100.000,00 x 0,5% (porcentagem da indicação)
= 500,00 (valor da indicação).

•

Comissão > Ajuda de Custo: refere-se a ajuda de custo mensal, para as
despesas do corretor. Este campo é meramente informativo.
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Cadastro de Contrato
Menu Cadastro > Contratos

O “Assistente de Contratos” possibilita a inserção de contratos de Venda, Locação,
Cartas Gerenciais e etc.

Crie contratos personalizados de acordo com o modelo de sua imobiliária, você
poderá criar contrato de locação residencial, contrato de locação comercial,
contrato de locação com dois inquilinos e etc. No caso de vendas, proceda da
mesma forma.

Para aprender um pouco mais sobre os contratos, visualize e use os modelos já
cadastrados no Imobzi.

Como o Imobzi suporta contratos personalizados?

O contrato personalizado é cadastrado substituindo os dados do contrato por
parâmetros.
Exemplo de uso:
“O Sr. José da Silva, RG: 22.222.222-22 proprietário do imóvel situado a Rua
Albertina nº 500”
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No Imobzi deve-se ser cadastrado assim:

“O Sr(a). #Proprietario 1 – Nome ou Razao Social#, RG: #Proprietario 1 – RG/IE#
proprietário do imóvel situado a #Imovel 1 – Endereco, nr – Complemento#”

Fazendo isto, o Imobzi substituirá o parâmetro #Proprietario 1 – Nome ou Razao
Social# pelo nome do proprietário automaticamente, na hora da impressão do
contrato.
Ao gerar um contrato, o Imobzi abrirá no editor escolhido que pode ser definido no
menu “Ajuda > Configurações”. Você pode usar o Microsoft Word, Open Office,
WordPad, o Editor do Imobzi (para isso basta deixar o campo em branco), ou
outro de sua preferência que suporte o formato .RTF”.

Nota: após a geração do contrato pelo Imobzi, é permitido alterações no texto.
Na imagem que visualizamos acima, observe que eles pertencem a uma árvore,
ou seja, o “Contrato de Locação” pertence a “Locação de Imóvel” e a locação
de imóvel não pertence a ninguém, sendo este, o “nó” raiz.

Esta árvore, que é semelhante a árvore que visualizamos no “Windows
Explorer”, em inglês recebe o nome de “treeview”. Por sua vez um “nó” é onde
aparece um quadrado e dentro dele o sinal de “+” quando não está expandido e
“-” quando expandido, sendo assim, clique no “+” para expandir e no “-” para
recolher a árvore.

Como você poderá verificar, a treeview facilitará bastante o cadastro de novos
contratos e ramificações.
É possível excluir tudo e começar tudo de novo, pode-se criar hierarquias do tipo
“Locação > Contratos > Locação com Fiador”. Clicando sobre a treeview, com o
botão direito do mouse, aparecerá um menu popup com opções para a treeview.
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Para inserir um item na treeview, que fique junto com “Locação e Fiador”, como
no exemplo deste parágrafo, selecione o item “Contratos” e clique em inserir no
menu popup ou pressione a tecla “F5”.
Opções da treeview (clique com o botão direito do mouse sobre a treeview):
•

Expandir: Ao clicar sobre o quadrado com sinal de “+” é expandido
somente aquele “nó”. Ao clicar em “Expandir” no menu popup, todos os
“nó's” pertencentes aquela árvore, será expandido.

•

Recolher: Ao clicar sobre o quadrado com sinal de “-” é recolhido somente
aquele “nó”. Ao clicar em “Recolher” no menu popup, todos os “nó's”
pertencentes aquela árvore, será recolhido.

•

Redigir Contrato: Clique duas vezes sobre um item da treeview para
redigir um contrato ou no menu popup no clique em “Redigir Contrato”.

•

Inserir: Pode-se inserir um item na treeview, selecionando um item e logo
após pressionando a tecla F5 ou no menu popup, clique em “Inserir”.

•

Alterar: Pode-se alterar o nome de um item na treeview, selecionando o
item e logo após pressionando a tecla F6 ou no menu popup, clique em
“Alterar” ou clicando apenas uma vez com o botão esquerdo mouse sobre
o item.

•

Apagar: Pode-se apagar um item na treeview, selecionando o item e logo
após pressionando a tecla F7 ou no menu popup, clique em “Apagar”.

•

Inserir Raiz: Quando houver necessidade de criar uma árvore que seja
“mãe” de todas as outras, pressione a tecla F8 ou no menu popup, clique
em “Inserir Raiz”.

•

Redigir contrato: O editor de textos do Imobzi, é bem simples e bastante
parecido com os editores de textos existentes no mercado como o Word,
Open Office.Org, WordPad e Etc. Salientamos que o editor de textos do
Imobzi, não tem todas as opções, que um editor de textos como o Word,
pode oferecer.
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Para redigir um contrato, é possível criá-lo diretamente no seu editor de
textos padrão (Word). Depois salve o modelo de contrato, no formato .rtf,
logo após abra no editor de textos do Imobzi, para parametrizá-lo.
Importante lembrar, que o editor de textos do Imobzi, não suporta
cabeçalho ou rodapé, sendo que o cabeçalho e rodapé deverá ser feito
manualmente antes e após o texto.

Parametrizando um contrato:

Selecione o texto que deseja parametrizar, escolha o tipo de cadastro no campo
“Tela” na barra de parametrização e em seguida o tipo de dado no campo
“Dados”. O campo “Nº.” permite parametrizar dois ou mais proprietários, inquilino
& comprador e fiador & avalista em um único contrato.
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Menu Administração
A administração da imobiliária, pode ser feita basicamente por este menu. Aqui é
possível reservar, locar ou vender imóveis e ir mais além gerenciando essas
vendas e locações.
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Central de Relacionamento
A “Central de relacionamento” centraliza e o ajuda a controlar todas as
anotações feitas no Imobzi e informa um resumo dos contratos de locação e de
venda.

1ª Aba (Anotações)

Nesta aba é apresentado as anotações entre os usuários, com controle de leitura,
status e ocorrência. Ou seja, você poderá enviar recados para outros usuários
dentro da mesma imobiliária.
Você pode abrir um chamado como “atendimento” clicando no botão “novo”. Este
chamado permite enviar mensagens para outros usuários do Imobzi, sem precisar
registrar chamados em planilhas e papéis.
Nota: As anotações podem ser feitas em todas as telas que possuir o botão
Anotações.
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2ª Aba (Notificações para corretor)

Em notificações para o corretor, é apresentado as notificações dos corretores,
aonde cada corretor pode administrar os seus contatos pendentes.
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3ª Aba (Aniversariantes)

Em aniversariantes é apresentado todos os aniversariantes cadastrados no
Imobzi.
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4ª Aba (Locações)

Na aba de locações dentro da central de relacionamento o sistema exibirá todos
os contratos de locação que precisam ser reajustados e os que serão liquidados
nos próximos 15 dias. Para abrir a administração de locação clique duas vezes
com o botão esquerdo do mouse, sobre o contrato desejado.
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5ª Aba (Vendas)

Na aba de Vendas dentro da central de relacionamento o sistema exibirá todos os
contratos de venda, que deverão ser reajustados e os que serão liquidados nos
próximos 15 dias. Para abrir a tela de contratos de venda, clique duas vezes com
o botão esquerdo do mouse, sobre o contrato de venda desejado.
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6ª Aba (Resumo do Financeiro)

Nessa aba, será exibido as parcelas de Contas a Pagar e Contas a Receber que
vencem hoje e as que já estão vencidas. Para abrir a tela de contas a receber ou a
pagar, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse, sobre a parcela
desejada. Ele também apresentará o saldo de todas as contas-correntes até o
momento.

91

Administração de Locação
Depois de locado, os contratos ficarão armazenados na tela “Contrato de
Locação”, para facilitar a administração da locação, centralizando nessa tela
todas as possíveis operações que podem ocorrer com o contrato. Exemplo:
Renegociação, Reajuste, Rescisão, Lançamento de Despesas (IPTU, Taxa de
Lixo, Condomínio, etc).

1º Aba (Principal)

Esta aba, contem 3 objetos principais que o orientarão para as demais tarefas:

•

Exibir somente os contratos (Lado superior direito): Refere-se ao status
do contrato. Automaticamente este estará preenchido como “Ativo”,
possibilitando assim apenas a visualização dos contratos ativos do sistema,
podendo ser alterado para a visualização dos demais contratos.
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•

Grade (Campo onde são listados os contratos): Refere-se aos contratos
existentes no Imobzi, que estejam com o status do campo “Exibir somente
contratos”.
Exemplificando: Campo “Exibir somente contrato” preenchido como
“Ativo”, aparecerão somente os contratos ativos, preenchido como
“Rescindido”, aparecerão somente os contratos rescindidos.

•

Status do contrato (acima da grade): é preenchido quando um contrato é
selecionado na grade. Refere-se ao status do contrato, que pode variar
entre: Liquidado, Rescindido e Ativo. Painel (Lado direito): refere-se aos
dados do contrato. Caso seja necessário uma visualização mais detalhada,
basta clicar no número do contrato (link em azul), e abrirá a tela de
“Locação”.
Nota: Os dados que estão em azul e sublinhados no painel, são atalhos
para a abertura dos respectivos cadastros.
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Como Renovar um contrato

Quando um contrato é liquidado, o imóvel pertencente a ele é automaticamente
disponibilizado para uma nova locação.

Caso haja renovação de um contrato, esta deve ser feita como uma nova locação,
com os novos parâmetros tratados entre a imobiliária e o inquilino, iniciando-se
assim um novo contrato.

Caso não queira criar um contrato novo, você poderá utilizar a opção de
acrescentar alugueis na locação ou até mesmo clicar sobre a opção de renovar a
locação (Que gerará outro código de contrato, porém com as mesmas
informações)
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2º Aba (Reajuste)
A aba de reajuste da administração de locação auxiliará a reajustar contratos que
estão com o reajuste para serem feitos, do lado direito terá algumas informações
importantes como por exemplo: índice aplicado.

Principais campos:

•

Índice aplicado (%): refere-se ao calculo dos índices anteriormente
cadastrados na tela de Índices de Reajustes (Menu “Cadastro ->
Parâmetros -> Índices de Reajustes”), podendo ser personalizado
manualmente. Ao alterar o índice aplicado, o valor do novo aluguel, será
calculado automaticamente.

•

Novo Aluguel: refere-se ao novo valor dos aluguéis, quando estes forem
reajustados. Este campo pode ser personalizado manualmente. Ao alterar o
valor do novo aluguel, o índice aplicado, será calculado automaticamente.
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•

A caixa de verificação “Reajustar / Cancelar Reajuste da bonificação”:
refere-se ao cancelamento do reajuste ou reajuste da bonificação.
Exemplificando: Caso a caixa de verificação esteja selecionada, o valor da
Bonificação de R$ 50,00, sendo reajustada com o aluguel, com o índice de
3% seria de R$ 51,50. Caso haja o cancelamento do reajuste, a bonificação
de R$ 51,50 voltaria a ser R$ 50,00. Se a caixa de verificação não for
selecionada, o valor da bonificação continuará o mesmo.

Como Reajustar um contrato?

Localize na grade o contrato que deseja reajustar, selecione-o, e a linha da grade,
ficará em azul.
Confira no painel a data do próximo reajuste (em vermelho), confira o “índice
aplicado” e o “valor do novo aluguel”, modificando-os caso necessário.
Selecione se necessário a caixa de verificação “Reajustar / Cancelar Reajuste
da bonificação”.
Clique no botão Reajustar.
Observação: Caso o contrato esteja com mais de um reajuste em atraso,
aparecerá a seguinte mensagem:

Escolhendo “Sim”: O Imobzi, reajustará apenas o intervalo até o próximo
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reajuste, ou seja, gradativamente, podendo ser modificado o índice aplicado e o
valor, conforme os reajustes. Exemplificando: A data do próximo reajuste é de
20/10/2001, sendo o reajuste deste contrato a cada 12 meses. Portanto o Imobzi
reajustará todos os aluguéis a partir do dia 20/10/2001 para o novo valor e
modificará a data do próximo reajuste para dia 20/10/2002, possibilitando assim
você fazer todos os reajustes atrasados até a data atual.

Escolhendo “Não”: O Imobzi, reajustará apenas o último reajuste.
Exemplificando: A data do próximo reajuste é de 20/10/2001, sendo o reajuste
deste contrato a cada 12 meses. Portanto o Imobzi reajustará todos os aluguéis a
partir do dia 20/10/2001 para o novo valor, e modificará a data do próximo reajuste
para a data atual.
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3ª Aba (Despesas)

Em despesas será possível verificar do lado direito da tela as contas a receber, ou
seja, tudo o que foi recebido do inquilino.

Principais campos:

•

Grade (a direita): refere-se a tela contas a receber, pertencente ao contrato
selecionado.
Clicando duas vezes na grade, abrirá a tela “contas a receber” (menu
“Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos”).
Caso clique com o botão direito do mouse sobre a grade, um menu popup
que é acionado. Nele há a opção “Abrir / Editar Repasse” que se refere, a
um atalho rápido, para abrir ou editar o repasse do proprietário. Observe
que o menu popup só funcionará se acionado nos campos “Aluguel”,
“Vencimento”, “Valor” e “Quitado”.
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4ª Aba (Renegociação)

Em renegociação será possível renegociar os valores do contrato de locação.

Principais campos:

•

Aluguel: refere-se ao valor total dos alugueis.
Exemplo: R$1.000,00 (valor do Aluguel) x 12 meses (vigência) = R$
12.000,00. Não é possível alterar este campo.

•

Recebido: refere-se ao valor total de alugueis pagos. Não é possível alterar
este campo.

•

A vencer: refere-se ao valor total de alugueis a vencer. Não é possível
alterar este campo.
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•

Vencido: refere-se ao valor total de alugueis vencidos que não foram
pagos, ou seja, em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

Diferença: refere-se ao valor total do campo “Diferença” na tela Contas a
Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

Outras Despesas: refere-se ao valor total do campo “Outras Despesas”
na tela Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este
campo.

•

Juros: refere-se ao valor total do campo “Juros” na tela Contas a Receber,
que estão em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

Multa: refere-se ao valor total do campo “Multa” na tela Contas a Receber,
que estão em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

Atual Monetária: refere-se ao valor total do campo “Atual. Monetária” na
tela Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este
campo.

•

Saldo a Receber: refere-se a soma dos campos “A vencer” + “Vencidos” +
“Diferença” + “Outras Despesas” + “Juros” + “Multa” + “Atual.
Monetária”. Somente será permitido a alteração deste campo, caso a caixa
de verificação “Alterar somente as novas datas de vencimento”, não
estiver selecionada.
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Forma de Recebimento

•

Nova data de vencimento: refere-se a nova data de vencimento dos
alugueis.

•

Parcelado em: refere-se em quantas parcelas o “saldo a receber” será
pago. Somente será permitido a alteração deste campo, caso a caixa de
verificação “Alterar somente as novas datas de vencimento”, não estiver
selecionada.

•

A caixa de verificação “Alterar somente as novas datas de vencimento,
gerando parcela de acerto de dias”, quando selecionada refere-se a
alteração apenas da data de vencimento de um contrato, não modificando
seus valores. Caso não esteja selecionada, fará um novo parcelamento do
“saldo a receber”, podendo assim modificar o valor conforme as condições
especificadas na Renegociação.

Como alterar a data de vencimento de um aluguel?

Selecione o contrato desejado. Confira os valores no painel de informações da
Renegociação. Altere o campo “Nova data de vencimento.”, com a data
desejada. Selecione a caixa de verificação “Alterar somente as novas datas de
vencimento”. Clique no botão “Renegociar Contrato”.

Como renegociar um contrato?

Selecione o contrato desejado. NÃO selecione a caixa de verificação “Alterar
somente as novas datas de vencimento”. Confira os valores. Altere o valor do
campo “Saldo a Receber” se necessário para o novo valor renegociado. Altere o
campo “Nova data de vencto.”, com a data desejada. Altere o campo “Parcelado
em”, pelo número de parcelas que deseja dividir o “Saldo a Receber”. Clique no
botão “Renegociar Contrato”.
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Como liquidar um contrato?

Selecione o contrato desejado. NÃO selecione a caixa de verificação “Alterar
somente as novas datas de vencimento”. Altere o valor do campo “Saldo a
Receber” para '0,00'. Altere o campo “Parcelado em” para '0'. Clique no botão
“Renegociar Contrato”.

Lembrando que os alugueis em aberto do contrato selecionado, serão excluídos
das contas a receber. Será quitado o documento, liquidado o contrato e
disponibilizado o imóvel novamente para locação.
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5ª Aba (Rescisão)
Em rescisão é possível rescindir um contrato de locação.
Exemplo: Um inquilino morou em uma determinada residência por 12 meses,
porém não quis pagar o reajuste de aluguel, então é possível utilizar a aba de
rescisão para rescindir esse contrato.

Principais campos:
Tipo de Rescisão: refere-se a causa da rescisão.

Breve motivo da rescisão: deverá ser preenchido com a descrição do motivo que
resultou na rescisão do contrato.
Nota: Quando um contrato é rescindido por “Inadimplência (imóvel ocupado)” ou
por “Antecipada (imóvel ocupado)”, pode-se modificar posteriormente se preciso,
esse “Tipo de Rescisão” para “(imóvel desocupado)”, possibilitando assim a
liberação do imóvel para uma nova locação.
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6ª Aba (Documentação)

É onde será anexado a toda a documentação do contrato selecionado, é possível
inserir os tipos de arquivos:

•

Imagem no formato (JPG)

•

Arquivo no formato (PDF)

•

Link para visualizar um conteúdo externo, como exemplo você pode inserir
o link de uma planilha do Google Docs.

104

Assistente de Locação
Menu: Administração > Locação (Botão “Novo”)

Para criar um contrato de locação é necessário clicar na opção novo como na
imagem abaixo, para que dessa forma abra o passo 1 de 6, é necessário passar
por todos os passos preenchendo todos os campos para que ao clicar em concluir
o contrato seja gerado com sucesso.

O cadastro de “Locação de Imóvel” será usado para cadastrar um contrato de
locação. Inclua, exclua ou altere o cadastro conforme a sua necessidade. Não
será permitido excluir ou alterar, caso algum pagamento de aluguel ou comissão
referente a este contrato já estiver pago, o que indica que o contrato está em vigor,
não podendo ser alterado ou excluído e sim gerenciado a partir da tela “Contratos
de Locação”.
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É importante definir os parâmetros padrões, no módulo de administração do
Imobzi, antes de iniciar uma locação. Esses parâmetros, poderão ser editados,
durante o cadastro da locação, caso seja necessário.

Ao cadastrar a locação, o Imobzi gerará automaticamente:

•

Os aluguéis a receber do inquilino. Que estarão disponíveis na tela do
Contas a Receber (menu “Financeiro > Contas a Receber >
Lançamentos”), possibilitando assim a geração de Boletos/Recibos.

•

As comissões a pagar do corretor, captador e indicador. Que estarão
disponíveis na tela Contas a Pagar (menu “Financeiro > Contas a Pagar >
Lançamentos”), e na grade com a cor azul, se o aluguel correspondente
estiver pago.

•

Os repasses dos aluguéis para o Proprietário. Que estarão disponíveis na
tela Contas a Pagar (menu “Financeiro > Contas a Pagar ->
Lançamentos”), e na grade com a cor azul, se o aluguel correspondente
estiver pago, possibilitando assim a geração do demonstrativo de Repasse.
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1º Aba (Principal)

Principais campos:

•

Código: é utilizado para inserir manualmente, o código do imóvel que irá
ser locado. Caso não saiba o código do imóvel, pode-se ainda localizá-lo,
clicando no botão pesquisar ao lado do campo, localize o cadastro e clique
duas vezes sobre ele na grade de pesquisa.
Nota: Os demais campos referentes ao grupo “Imóvel” serão preenchidos
automaticamente.
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•

Inquilino(s): refere-se ao(s) inquilino(s) do imóvel que está sendo
cadastrado.
O Imobzi aceita o cadastro, de vários inquilinos, para uma única locação.
Para isso, localize um inquilino para o cadastro de locação, clicando no
botão pesquisar ao lado da grade, localize o cadastro e clique duas vezes
sobre ele na grade de pesquisa. Lembrando que, do segundo inquilino em
diante, será meramente informativo para a impressão do contrato de
locação, pois os recibos/boletos serão gerados, com o nome do 1º inquilino
que está na grade.
É possível inserir e apagar, clicando com o botão direito do mouse e
selecionando a opção desejada no menu popup.
Nota: Para localizar um inquilino, este deverá estar previamente
cadastrado, no cadastro de Inquilino & Comprador (menu “Cadastro >
Inquilino & Comprador”), o que pode ser feito através do botão de atalho
ao lado da grade.
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2º Aba (Datas e Valores):

Principais campos:

•

Tipo de locação: refere-se tipo de contrato que ira ser gerado.

•

Data do Contrato: refere-se a data em que foi assinado o contrato.

•

Data para vigorar: Esta é a data em que o contrato começará a vigorar.
Deve ser usada em casos que, a data de assinatura do contrato é diferente,
da data em que o inquilino começará a pagar o aluguel.
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•

Valor do Aluguel: será preenchido automaticamente, com o valor
previamente informado no cadastro de imóvel (menu “Cadastro > Imóvel”),
porém você poderá alterá-lo, para o valor negociado com o inquilino.

•

Vencto. 1º Aluguel: refere-se ao dia escolhido, para a data de vencimento
dos aluguéis.

É importante lembrar que o Imobzi gerará no Contas a Receber (menu
“Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos”), o valor dos aluguéis a serem
recebidos, dentro das seguintes regras:

•

Concessão de dias: O inquilino entrou no imóvel no dia 01/09/2005 e no
dia 30/09/2005 completa um aluguel (1 mês) para pagamento. Se os dias
concedidos (previamente cadastrados no Imobzi Administração) for de 05
dias, então o vencimento do aluguel deverá ser no dia 05/10/2005, se fosse
01 dia então seria 01/10/2005.

•

Caso o inquilino queira escolher uma data de vencimento especifica e
esta não completar um aluguel (1 mês), então o calculo feito pelo
Imobzi será assim: Valor do Aluguel / 30 (mês base) = Valor por dia * dias
morados. Criando assim a primeira parcela do aluguel com valor dos dias
morados até o dia do vencimento, e uma última parcela com o valor de
acerto do aluguel.

•

Quanto a referência com concessão de 01 dia para pagamento.
Exemplificando: o contrato iniciou-se no dia 01/09/2005 e a data do
vencimento é o dia 20/09/2005. Logo teremos apenas 19 dias para a
cobrança do aluguel, pois o mesmo não completou 1 mês. Então o cálculo
feito pelo Imobzi será assim: Valor do Aluguel / 30 (mês base) = Valor por
dia * 19 (dias morados), lembrando que no recibo / boleto, saíra aluguel
referente 01/09/2005 à 19/09/2005. Repare que não foi cobrado o dia 20,
pois é o dia concedido para pagamento do aluguel.

•

Quanto a referência com concessão de 05 dias para pagamento,
conforme a lei vigente.
110

Exemplificando: o contrato iniciou-se no dia 01/09/2005 e a data do
vencimento é o dia 20/09/2005. Logo teremos apenas 15 dias para a
cobrança do aluguel, pois o mesmo não completou 1 mês. Então o calculo
feito pelo Imobzi será assim: Valor do Aluguel / 30 (mês base) = Valor por
dia * 15 (dias morados), lembrando que no recibo / boleto, saíra aluguel
referente 01/09/2005 à 15/09/2005. Repare que não foram cobrados os dias
16, 17, 18, 19 e 20, pois são os dias concedidos para pagamento do
aluguel.

•

Pela lei vigente, o pagamento do aluguel ocorre sempre 05 dias após o
fechamento de um período como no exemplo acima. Caso o padrão de sua
imobiliária não seja 05 dias, basta alterar o parâmetro, no Assistente de
locação, para que o Imobzi calcule corretamente os períodos do aluguéis.

Para um melhor entendimento acompanhe o exemplo abaixo:
Data para vigorar: 01/09/2005
Valor do aluguel: R$ 1.000,00
Dias concedido: 01
Data de Vencimento: 20/09/2005
(não completando o mês)
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Data de Vencimento: 01/10/2005
(1 mês completo)

•

Tarifa Bancária: refere-se ao valor cobrado do inquilino, pelo envio do
boleto bancário. Caso não queira cobrar a tarifa do boleto, para este
contrato, basta editá-la para '0'.

•

Vigência: refere-se ao prazo (em meses) estipulado para a duração do
contrato, ou seja, o tempo que o inquilino ocupará o imóvel.

•

Bonificação até o vencimento: refere-se ao desconto concedido ao
inquilino, para pagar o aluguel até o dia do vencimento.

•

Vencer o aluguel no último dia do mês: ira pegar a data de vencimento
de todos os alugueis e deixar no último dia do mês.
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3º Aba (Juros & Reajuste):

Principais campos:

•

Juros e Multa: refere-se às exigências aplicadas no valor total do aluguel,
caso o inquilino atrase o pagamento. Lembrando que esses parâmetros já
foram previamente cadastradas na parametrização, podendo ser alterados
se necessário.

•

Imposto de renda: refere-se a forma de calculo do Imposto de renda retido
na fonte, aonde ele pode ser calculado automaticamente sendo necessário
preencher a Tabela de imposto de renda, ou de forma manual.
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•

Reajustes: refere-se ao índice de reajuste usado para calcular o novo valor
do aluguel, após a quantidade de meses especificadas no campo “Reajuste
após”.

•

Uso do imóvel: refere-se a quantidade de pessoas, que morará no imóvel
com o inquilino responsável e a finalidade da locação (ex.: Moradia,
Comércio, Igreja, Etc...). Esses campos são meramente informativos para a
emissão do contrato de locação.
O campo “Enviar correspondências para”, refere-se ao endereço, que será
impresso nos recibos/boletos.

•

Correspondências e Forma de pagamento: refere-se aonde será enviado
as correspondências referente ao contrato, álem da forma de recebimento e
carteira para geração de boletos, caso o pagamento seja feito por boletos.
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4º Aba (Informações da Garantia):

Principais campos:
•

Tipo de Garantia: deve ser preenchido conforme a garantia combinada
com o inquilino.
Lembrando que se ele for preenchido como “Depósito” os campos “Valor
do Depósito” e “Parcelado” serão obrigatório e assim sucessivamente.
Caso o campo “Tipo de Garantia” seja preenchido com “(Nenhum)”, então
nada desta aba será obrigatório.

•

Tipo de Garantia “Fiador”: O Imobzi aceita o cadastro, de vários fiadores,
para uma única locação. Para isso, localize um fiador para o cadastro de
locação, clicando no botão pesquisar ao lado da grade, localize o cadastro
e clique duas vezes sobre ele na grade de pesquisa.
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É possível inserir e apagar, clicando com o botão direito do mouse e
selecionando a opção desejada no menu popup.
Nota: Para localizar um fiador, este deverá estar previamente cadastrado,
no cadastro de Fiador & Avalista (menu “Cadastro -> Fiador & Avalista”).

Observação:

Em caso de “depósito”, é possível administrá-lo pelo Imobzi. No campo
“Destino”, escolha uma das opções abaixo, conforme a sua necessidade:

•

“Repassar e reter honorários de administração”, refere-se ao
recebimento do depósito pela imobiliária, a retenção da taxa administrativa,
o repasse do valor depositado para o proprietário e o desconto nos últimos
meses, do valor do depósito, no aluguel. Exemplificando: O imóvel foi
alugado por 12 meses no valor de R$1.000,00 com a taxa administrativa de
10% (R$100,00). O depósito feito pelo inquilino foi no valor de R$3.000,00
(equivalente a 3 meses). É repassado para o proprietário o valor de
R$2.700,00 onde R$300,00 fica para a imobiliária referindo-se a taxa
administrativa dos meses 10, 11 e 12. Nos meses 10, 11 e 12, será
descontado do inquilino R$1.000,00 para cada mês, totalizando assim os
R$3.000,00 do depósito.

•

“Repassar e não reter honorários de administração”, refere-se ao
recebimento do depósito pela imobiliária e o repasse do valor depositado
para o proprietário ficando ao encargo deste último, no término do contrato,
a devolução para o inquilino da quantia depositada. Exemplificando: O
imóvel foi alugado no valor de R$1.000,00. O depósito feito pelo inquilino foi
no valor de R$3.000,00 (equivalente a 3 meses). É repassado para o
proprietário o valor de R$3.000,00. No término do contrato, o proprietário
deverá devolver para o inquilino o valor de R$3.000,00.

•

“Não contabilizar no financeiro”, nenhuma ação referente a depósito será
feita pelo Imobzi, deixando assim as transações serem feitas manualmente
pelo usuário.
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5ª Aba (Beneficiários do Repasse & seguros):

Principais campos:
•

Beneficiários: refere-se a outra pessoa que ira receber uma parte do valor
de repasse alem do proprietário, caso seja somente o proprietário que ira
receber o valor do repasse não será necessário inserir ele pois como o
proprietário do imóvel ele já é o beneficiário do repasse.

•

Seguros: refere-se ao seguro que o imóvel possui, para inserir um seguro
ao contrato clique no símbolo de "+" que se encontra do lado direito da
tela, ira abrir a Superpesquisa de cadastro selecione o seguro e preencha
os dados do seguro.
Nota: Para localizar um Seguro, este deverá estar previamente cadastrado,
no cadastro de outros (menu “Cadastro -> Outros”).
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6ª Aba (Taxas & Comissões):

Principais campos:

Comissões para Corretor:

•

O campo “Colaborador” é preenchido, com o nome do corretor vinculado
ao usuário, que foi especificado em usuários & grupos(menu
Administrador), podendo ser alterado se necessário, clicando no botão
alterar e digitando uma senha com privilégios de administrador. A comissão
do corretor, é mostrada no campo ao lado e pode ser alterada de acordo
com o que tenha sido combinado para este contrato.
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•

Os Campos “Colaborador” e “Tipo” serão preenchidos, de acordo com o
cadastro do imóvel (menu “Cadastro > Imóvel”). As comissões destes são
mostradas ao lado de cada campo, também, podendo ou não ser alteradas,
é possível inserir mais um colaborador clicando em “Incluir” do lado direito
da tela, ou remover um colaborador clicando em “Remover”.

Taxas para o Proprietário:

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Alterar taxa de Adm. Mensal”, o
campo “Adm. Mensal” será ativado para alteração, podendo assim
personalizar a porcentagem. Lembrando que, se houver 2 (dois) ou mais
proprietários para um mesmo imóvel com valores diferentes de honorários
de administração mensal, o novo valor especificado no campo valerá para
os dois igualmente. Caso essa caixa de verificação não seja selecionada,
então valerá o honorário que foi previamente especificado no cadastro de
proprietários (menu “Cadastro > Proprietário”).

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Alterar taxa de 1º aluguel”, o campo
"1º Aluguel" será ativado para alteração, podendo assim personalizar a
porcentagem. Lembrando que, se houver 2 (dois) ou mais proprietários
para um mesmo imóvel com valores diferentes de taxas de 1º Aluguel, o
novo valor especificado no campo valerá para os dois igualmente. Caso
essa caixa de verificação não seja selecionada, então valerá o honorário
que foi previamente especificado no cadastro de proprietários (menu
“Cadastro > Proprietário”).

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Especificar Repasse”, o campo
“Repassar após” será ativado para alteração, podendo assim personalizar
a quantidade de dias, para repassar o aluguel para o proprietário.
Lembrando que, se houver 2 (dois) ou mais proprietários para um mesmo
imóvel com quantidade de dias diferentes, a nova quantidade de dias
especificada no campo, valerá para os dois igualmente. Caso essa caixa de
verificação não seja selecionada, então valerá a quantidade de dias
previamente especificada no cadastro de proprietários (menu “Cadastro >
Proprietário”).
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•

O Campo “Adm. Mensal” refere-se a porcentagem da administração
mensal sobre o aluguel recebido.
Exemplo: Aluguel no valor de 1.000,00 x 10% (porcentagem administração)
= 100,00 (valor administração). Este campo somente poderá ser
personalizado, se a caixa de verificação “Especificar Honorários Adm.
Mensal” estiver selecionada. Caso essa caixa de verificação não seja
selecionada, então valerá o honorário que foi previamente especificado no
cadastro de proprietários (menu “Cadastro > Proprietário”).

•

O campo “1º Aluguel” refere-se a porcentagem do 1º aluguel, que ficará
retido, a título de comissão.
Exemplo: Aluguel no valor de 1.000,00 x 100% (porcentagem da comissão
sobre o 1º aluguel) = 1.000,00 (valor da comissão sobre o 1º aluguel). Este
campo somente poderá ser alterado, se a caixa de verificação “Especificar
Honorários 1º Aluguel” estiver selecionada.

•

O campo “Repassar após”, refere-se ao espaço de dias entre o
recebimento do aluguel e o repasse. Este campo é usado pelo
departamento de administração da imobiliária, possibilitando prazo
suficiente, para a localização do aluguel pago (que geralmente ocorre via
boleto bancário) e o repasse do aluguel. Exemplificando: Aluguel com
vencimento em 01/01/2005 + 5 dias de prazo para repasse, neste caso o
repasse ocorrerá em 06/01/2005. Este campo somente poderá ser editado
se a caixa de verificação “Especificar Repasse” estiver selecionada.

•

O Campo “1º Aluguel pago em", refere-se em quantas parcelas serão
pagas, a comissão “1º Aluguel”.
Exemplo: Aluguel no valor de 1.000,00 x 100% (porcentagem da comissão
sobre o 1º aluguel) = 1.000,00 (valor da comissão sobre o 1º aluguel).
Parcelado em 2 vezes de 500,00. No 1º mês será descontado 500,00 do
repasse. No 2º mês também, voltando ao valor do aluguel integral a partir
do 3º mês.

•

Modo do Repasse: Expande-se em três opções:
Imóvel Próprio (Administradora): Refere-se a imóvel próprio, que não
terá repasse de aluguel para o proprietário e também não reterá honorários.
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•

Locação Administrada pela Imobiliária: Refere-se a administração do
imóvel pela imobiliária, repassando o aluguel para o proprietário e retendo
os honorários.

Locação não Administrada: refere-se a não administração do imóvel pela
imobiliária, retendo o 1º aluguel.

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Aluguel Garantido” não será
necessário primeiro quitar o recebimento do aluguel para repassá-lo: o
repasse poderá ser pago antes do aluguel ser recebido.

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Aluguel isento de CPMF”, não será
descontado o valor referente a CPMF, no demonstrativo de repasse para o
proprietário.

•

Ao selecionar a caixa de verificação “Repasse com data Fixa”, a data dos
repasses continuará a mesma, independentemente de quando o aluguel
tenha sido recebido.
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Administração de Venda
Depois de vendido, os contratos ficarão armazenados na tela “Contrato de Venda”,
para facilitar a administração da venda, centralizando nessa tela todas as
possíveis operações que podem ocorrer com o contrato.
Exemplo: Renegociação, Reajuste, Rescisão, Lançamento de Despesas.

1º Aba (Principal)

Esta aba, contem 3 objetos principais que o orientarão para as demais tarefas:

•

1. Campo “Exibir somente os contratos” (Lado superior direito da janela)
preenchido como “Ativos” possibilita apenas a visualização dos contratos
ativos do sistema, podendo ser alterado para a visualização dos demais
contratos(Liquidados, rescindidos, etc…).

•

2. “Grade” (Listagem dos contratos): Refere-se aos contratos existentes
no Imobzi, que estejam com o status do campo “Exibir somente os
contratos”.
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Exemplificando: Campo “Exibir somente contratos” preenchido como
“Ativos”, aparecerão somente os contratos ativos, ou preenchido como
“Rescindido”, aparecerão somente os contratos rescindidos.

•

3. “Painel status do contrato” (acima da grade): É preenchido quando
um contrato é selecionado na grade. Refere-se ao status do contrato, que
pode variar entre: Liquidado, Rescindido e Ativo.

•

4. “Painel” (Lado direito): Refere-se aos dados do contrato. Caso seja
necessário uma visualização mais detalhada, basta clicar no número do
contrato (link em azul), e abrirá a tela de “Venda”.

Nota: Os dados que estão em azul e sublinhados no painel, são atalhos
para a abertura dos respectivos cadastros.

Observação:

Os contratos que não forem financiamento, não poderão ser: reajustados,
renegociados ou ter lançamentos de despesas.
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2º Aba (Reajuste)

Principais campos:

•

O campo “Índice aplicado (%)”: refere-se ao calculo dos índices
anteriormente cadastrados na tela de Índices de Reajustes (Menu
“Cadastro > Parâmetros > Índices de Reajustes”), podendo ser
personalizado manualmente. Ao alterar o índice aplicado, o valor
reajustado, será calculado automaticamente.

•

O campo “Valor Reajustado”: refere-se ao novo valor das parcelas,
quando estas forem reajustadas. Este campo pode ser personalizado
manualmente. Ao alterar o valor do novo aluguel, o índice aplicado, será
calculado automaticamente.

124

Como Reajustar um contrato?

Localize na grade o contrato que deseja reajustar, selecione-o, e a linha da
grade, ficará em azul.

Confira no painel a data do próximo reajuste (em vermelho), confira o
“Índice Aplicado” e o “Valor Reajustado”, modificando-os caso
necessário.

Clique no botão Reajustar.

Observação:

Caso o contrato esteja com mais de um reajuste em atraso, aparecerá a seguinte
mensagem:
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Escolhendo “Sim”: O Imobzi, reajustará apenas o intervalo até o próximo
reajuste, ou seja, gradativamente, podendo ser modificado o índice aplicado e o
valor, conforme os reajustes. Exemplificando: A data do próximo reajuste é de
20/10/2001, sendo o reajuste deste contrato a cada 12 meses. Portanto o Imobzi
reajustará todas as parcelas a partir do dia 20/10/2001 para o novo valor
reajustado e modificará a data do próximo reajuste para o dia 20/10/2002,
possibilitando assim você fazer todos os reajustes atrasados até a data atual.

Escolhendo “Não”: O Imobzi, reajustará apenas o último reajuste.
Exemplificando: A data do próximo reajuste é de 20/10/2001, sendo o reajuste
deste contrato a cada 12 meses. Portanto o Imobzi reajustará todas as parcelas a
partir do dia 20/10/2001 para o novo valor reajustado, e modificará a data do
próximo reajuste para a data atual.
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3º Aba (Despesas)

Principais campos:

•

A “grade” (a direita): refere-se a tela contas a receber, pertencente ao
contrato selecionado.
Clicando duas vezes na grade, abrirá a tela “contas a receber” (menu
“Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos”).

•

Botão “Lançar Despesas”: Serve para gravar os dados dos campos
“Venc. Despesa”, “Outras Desp.” e “Descrições despesas” das parcelas
da grade, caso acrescente dados a eles. Esses campos são utilizados para
lançar “outras despesas” à parcela de venda.

127

4º Aba (Renegociação)

Principais Campos:
•

O campo “Parcelado”, refere-se ao valor total do financiamento.
Exemplificando: Imóvel vendido por R$100.000,00, financiado em 10
vezes com juros de 1% ao mês dando um total de R$11.000,00 para cada
parcela. Para obter o valor total o Imobzi calcula: R$11.000,00 (Valor da
parcela) * 10 (financiamento) = R$ 110.000,00. Não é possível alterar este
campo.

•

O campo “Recebido”: refere-se ao valor total de parcelas pagas. Não é
possível alterar este campo.

•

O campo “A vencer”: refere-se ao valor total de parcelas a vencer. Não é
possível alterar este campo.

•

O campo “Vencido”: refere-se ao valor total de parcelas vencidas que não
foram pagas, ou seja, em aberto. Não é possível alterar este campo.
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•

O campo “Diferença”: refere-se ao valor total do campo “Diferença” na
tela Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este
campo.

•

O campo “Outras Despesas”: refere-se ao valor total do campo “Outras
Despesas” na tela Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível
alterar este campo.

•

O campo “Juros”: refere-se ao valor total do campo “Juros” na tela
Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

O campo “Multa”: refere-se ao valor total do campo “Multa” na tela Contas
a Receber, que estão em aberto. Não é possível alterar este campo.

•

O campo “Atual. Monetária”: refere-se ao valor total do campo “Atual.
Monetária” na tela Contas a Receber, que estão em aberto. Não é possível
alterar este campo.

•

O campo “Saldo a Receber”: refere-se a soma dos campos “A vencer” +
“Vencidos” + “Diferença” + “Outras Despesas” + “Juros” + “Multa” +
“Atual. Monetária”. Este campo pode ser personalizado com o valor que
desejar.

Forma de Recebimento:
•

O campo “Nova data de vencto.”: refere-se a nova data de vencimento
das parcelas.

•

O campo “Parcelado em”: refere-se em quantas parcelas o “saldo a
receber” será pago. Este campo pode ser personalizado com o valor que
desejar.

•

A caixa de verificação “Isentar da Taxa de Juros as parcelas A Vencer’'”,
quando selecionada refere-se ao desconto do “Saldo a Receber”, da taxa
de juros das parcelas que ainda não foram pagar e vencerão.
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Exemplificando: Imóvel vendido por R$100.000,00, financiado em 10
vezes com juros de 1% ao mês dando um total de R$11.000,00 para cada
parcela. Apenas 3 parcelas foram pagas dando um valor de R$ 33.000,00.
Existe ainda “A vencer” 7 parcelas de R$11.000,00 dando um total de R$
77.000,00 (“Saldo a Receber”). Caso a caixa de verificação esteja
selecionada o juros de 1% ao mês será retirado dando então uma parcela
de R$ 10.000,00 mensal * 7 (parcelas a vencer) = 70.000,00 (“Saldo a
Receber”).

Como alterar a data de vencimento de uma parcela?

Selecione o contrato desejado. Confira os valores no painel de dados da
renegociação. Altere o campo “Nova data de vencto.”, com a data desejada.
Clique no botão “Renegociar Contrato”.

Como liquidar um contrato?

Selecione o contrato desejado. Altere o valor do campo “Saldo a Receber” para
'0,00'. Altere o campo “Parcelado em” para '0'. Clique no botão “Renegociar
Contrato”.

Lembrando que as parcelas em aberto do contrato selecionado, serão excluídos
das contas a receber. Será quitado o documento e liquidado o contrato.
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5º Aba (Rescisão)

Principais campos:

•

As caixas de verificação “Tipo de Rescisão”: refere-se a causa da
rescisão.

•

O campo “Breve motivo da rescisão”: deverá ser preenchido com a
descrição do motivo que resultou na rescisão do contrato.

Nota: Quando um contrato é rescindido por “Inadimplência (imóvel ocupado)”,
pode-se modificar posteriormente se preciso, esse “Tipo de Rescisão” para
“(imóvel desocupado)”, possibilitando assim a liberação do imóvel para uma nova
venda.
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6ª Aba (Documentação)

É aonde será anexado a toda a documentação do contrato selecionado, é possível
inserir os tipos de arquivos:

•

Imagem no formato (JPG)

•

Arquivo no formato (PDF)

•

Link para visualizar um conteúdo externo, como exemplo você pode inserir
o link de uma planilha do Google Docs
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Assistente de Venda
Menu: Administração > Venda > (Botão “Novo”)

O cadastro de “Venda de Imóvel” será usado para cadastrar um contrato de
venda. Inclua, exclua ou altere o cadastro conforme a sua necessidade. Não será
permitido excluir ou alterar, caso algum pagamento de comissão ou parcela do
financiamento já estiver pago, o que indica que o contrato está em vigor, não
podendo ser alterado ou excluído e sim gerenciado a partir da tela “Contratos de
Venda”.

É importante definir os parâmetros padrões, na Parametrização(Menu
Administrador > Parametrização > Passo 5 de 10), antes de iniciar uma venda.
Esses parâmetros, poderão ser editados, durante o cadastro da venda, caso seja
necessário.
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Ao cadastrar a venda, o Imobzi gerará automaticamente:
As Parcelas a receber do comprador, caso o imóvel seja financiado pela
imobiliária, que estarão disponíveis na tela do Contas a Receber (menu
“Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos”), possibilitando assim a
geração de Boletos/Recibos.
Os honorários cobrados pela venda do imóvel a receber do proprietário, caso o
imóvel não seja pertencente a imobiliária (ou administradora), que estarão
disponíveis na tela do Contas a Receber (menu “Financeiro > Contas a Receber
> Lançamentos”), possibilitando assim a geração de Boletos/Recibos.
As comissões a pagar do corretor, captador e indicador, que estarão disponíveis
na tela Contas a Pagar (menu “Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos”).
1º Passo (Principal):

134

Principais campos:

•

O campo “Código”: é utilizado para inserir manualmente, o código do
imóvel que irá ser vendido. Caso não saiba o código do imóvel, pode-se
ainda localizá-lo, clicando no botão pesquisar ao lado do campo, localize o
cadastro e clique duas vezes sobre ele na grade de pesquisa.
Nota: Os demais campos referentes ao grupo “Imóvel” serão preenchidos
automaticamente.

•

O campo “Comprador”, refere-se ao(s) comprador(es) do imóvel que está
sendo cadastrado.
O Imobzi aceita o cadastro, de vários compradores, para uma única venda.
Para isso, localize um comprador para o cadastro de venda, clicando no
botão pesquisar ao lado da grade, localize o cadastro e clique duas vezes
sobre ele na grade de pesquisa. Lembrando que, do segundo comprador
em diante, será meramente informativo para a impressão do contrato de
venda, pois os recibos/boletos serão gerados, com o nome do 1º
comprador que está na grade.
É possível inserir e apagar, clicando com o botão direito do mouse e
selecionando a opção desejada no menu popup.
Nota: Para localizar um comprador, este deverá estar previamente
cadastrado, no cadastro de Inquilino & Comprador (menu “Cadastro >
Inquilino & Comprador”).
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2º Passo (Datas e Valores):

Principais Campos:

•

O campo “Data do Contrato”: refere-se a data em que o contrato entrará
em vigor.

•

O campo “Transf. Da Posse”: é a data em que o comprador receberá a
chave do imóvel, transferindo assim a posse do imóvel, do proprietário para
o comprador.

•

O campo “Correspondências”: refere-se ao endereço, que será impresso
nos recibos/boletos.
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•

O campo “Valor original do Imóvel” será preenchido automaticamente,
com o valor previamente informado no cadastro de imóvel (menu
“Cadastro > Imóvel”), não sendo permitida a alteração deste campo.

•

O campo “Valor da Venda” será preenchido automaticamente, com o “valor
do imóvel”, previamente informado no cadastro de imóvel (menu
“Cadastro > Imóvel”), porém você poderá alterá-lo, para o valor negociado
com o comprador.

•

O campo “Tarifa Bancária”, refere-se ao valor cobrado do comprador, pelo
envio do boleto bancário. Caso não queira cobrar a tarifa do boleto, para
este contrato, basta editá-la para '0'.

“Garantia”

•

O campo “Avalista(s)”: refere-se ao(s) avalista(s) do imóvel que está
sendo cadastrado.
O Imobzi aceita o cadastro, de vários avalistas, para uma única venda. Para
isso, localize um avalista para o cadastro de venda, clicando no botão
pesquisar ao lado da grade, localize o cadastro e clique duas vezes sobre
ele na grade de pesquisa.
É possível inserir, apagar e apagar todos, clicando com o botão direito do
mouse e selecionando a opção desejada no menu popup.
Nota: Para localizar um avalista, este deverá estar previamente cadastrado,
no cadastro de Fiador & Avalista (menu “Cadastro > Fiador & Avalista”).
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3º Passo (Acordo de Taxas e Comissões)

Principais campos:

“Taxas para o Proprietário”

•

O Campo “Comissão Imobiliária”: mostra o honorário que será cobrado
do proprietário, pela venda do imóvel e que poderá ser alterado de
conforme o acordo que se tenha feito.

•

O Campo “Valor” mostra qual o valor correspondente a “Comissão da
Imobiliária”

•

O Imobzi permite que a venda seja feita de 3 modos:
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1. Receber somente comissão: Refere-se a geração no “Contas a
Receber” da comissão cobrada pela venda, por parte da imobiliária para o
proprietário.
2. Imóvel próprio, não repassar: Refere-se a geração no “Contas a
Receber” do valor do imóvel, financiado pela própria imobiliária (opção
geralmente usada por administradoras de imóveis).

3. Venda Administrada pela imobiliária: repassando as parcelas para o
proprietário e retendo os honorários.

“Comissões para Corretor”

•

A grade é preenchida com os nomes do corretor vinculado ao usuário que
foi especificado no Menu Administrador > Usuários & Grupos, do
indicador e captador vinculados ao imóvel que está sendo vendido e mostra
informações sobre a comissão de cada um. Qualquer dos cadastrados
pode ser alterado assim como as respectivas informações a respeito da
comissão (botão alterar ao lado da grade ou duplo clique sobre o
nome).Pode-se excluir um nome (botão remover ao lado da grade), assim
como se pode adicionar mais nomes (botão incluir ao lado da grade).

•

O campo “Despesas a deduzir”: e onde de informar a porcentagem de
despesas diversas que possam vir a ser deduzidas do valor da comissão da
imobiliária.

•

O Campo “Descrição do Imóvel”: é utilizado para definir a descrição do
imóvel que aparecerá no “contrato de venda”.

4º Passo (Financiamento)
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Principais campos:
Nota: Os dados deste passo apenas serão editáveis caso o campo “Modo do
Repasse” esteja preenchido com a opção “Imóvel Próprio” ou “Venda
Administrada Pela Imobiliária”.
Nota: Na imagem acima o campo preenchido foi o Venda administrada pela
imobiliária

Modo de Financiamento: Há 4 modos de financiamento Tabela Quickfast,
Tabela juros compostos,
Série postecipada,
Tabela personalizada.
“Entrada”
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•

O campo “Valor da Entrada”: refere-se a um valor que o comprador
deseja dar de imediato, diminuindo assim a sua dívida quanto ao imóvel
comprado.

•

O campo “Parcelado em”: refere-se a quantidade de parcelas que será
pago o “Valor da Entrada”.

•

O campo “Vencto. 1º Parcela”: refere-se ao dia escolhido, para a data de
vencimento das parcelas referentes a entrada.

•

O campo “Saldo a pagar”, é meramente informativo, referindo-se ao valor
devido pelo comprador ao proprietário do imóvel. Este campo é o resultado
da subtração do “Valor da Venda” - “Valor da Entrada”.

“Parcelamento”

•

O campo “Vencto. 1º Parcela”: refere-se ao dia escolhido, para a data de
vencimento das parcelas.

•

O campo “Financiado em”: refere-se a quantidade de meses que será
dividido o Financiamento.

•

O campo “Taxa de Juros”: refere-se a porcetagem que representa os
juros que serão cobrados no financiamento.

•

O campo “Valor da Parcela”: refere-se ao valor calculado para cada
parcela do financiamento.

•

O campo “Valor total financiado”: é o valor total resultante do
financiamento.

Grupo Juros e Multa: refere-se às exigências aplicadas no valor total das
parcelas, caso o comprador atrase o pagamento. Lembrando que esses
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parâmetros já foram previamente cadastradas na Parametrização, podendo ser
alterados se necessário.

•

Os campos “Índice de Reajuste” e “Após”, referem-se ao índice de
reajuste usado para calcular o novo valor da parcela, após a quantidade de
meses especificadas no campo “Após”.
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Reserva de Imóvel
Menu Administração > Reserva de imóvel

Antes de se concretizar uma venda ou locação, é possível reservar um imóvel,
impossibilitando assim, a venda do imóvel ou locação para outro interessado.
Ao cadastrar uma reserva o Imobzi irá automaticamente: Mudar o status do
imóvel para '‘reservado’', impossibilitando qualquer outra operação de locação ou
venda para este imóvel.
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Principais campos:

•

Grade (a esquerda): refere-se a todas as reservas, já cadastradas.
Selecionando na grade uma reserva, é possível visualizar todos os dados,
além de alterá-los ou excluí-lo.

•

Proponente: refere-se ao Inquilino/Comprador interessado no imóvel.

•

Imóvel: refere-se ao imóvel que irá ser reservado.

•

Corretor: refere-se ao corretor que reservou o imóvel.

•

Interesse: refere-se ao que está sendo proposto pelo proponente: Alugar
ou Comprar?

•

Valor Proposto: refere-se ao valor que o proponente está disposto a pagar
pelo aluguel ou compra do imóvel.

•

Garantia: refere-se a garantia que será solicitada pelo proprietário e aceita
pelo proponente.

•

Finalidade: refere-se principalmente a finalidade da locação do imóvel (ex.:
Moradia, Comércio, Igreja, Etc…).

•

Data da Reserva: refere-se ao dia em que o imóvel está sendo reservado.

•

Reserva Válida Até: refere-se ao dia em que se encerra a reserva. Este
campo é meramente informativo, sendo que será necessário a exclusão
manual da reserva, para a liberação do imóvel.

•

Observações: é livre, e não obrigatório o seu preenchimento.
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Como locar ou vender um imóvel reservado?

•

Selecione na grade a reserva a ser concluída.

•

Clique no botão “Concretizar negocio” na parte inferior da tela.

Todos os dados cadastrados na reserva de imóvel, serão migrados para tela de
Venda ou Locação, e será excluída automaticamente a reserva deste imóvel.
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Fila De Corretores
A Fila de Corretores é ideal para controlar o atendimento e deixá-lo mais justo. O
ideal é que a Fila de Corretores seja gerenciada pela recepcionista ou por um
gerente.

1ª Aba (Filas):

Para que um corretor apareça na Fila de Corretores é necessário que ele esteja
cadastrado no Imobzi com a opção de “Platonista”, e no “Usuários e Grupos” ele
tem que estar ligado a esse cadastro. O corretor somente aparecerá na primeira
aba, caso esteja “logado”, no dia do seu plantão. Para enviar o corretor para o
final da fila, clique sobre ele e logo após com o botão direito do mouse, selecione
a opção “Enviar corretor para o final da fila”. Você também pode selecionar a
opção “Criar um Pré-cadastro para o Corretor”, neste caso o corretor selecionado
irá automaticamente para o final da fila.
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2ª Aba (Repetições e exceções do Plantão)

Aqui você pode definir os dias da semana em que os corretores estarão de
plantão. As exceções somente devem ser usadas, caso o corretor não possa
comparecer no seu dia ou não seja o seu dia (da semana).
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3ª Aba (Gerenciamento do Plantão)

Nesta aba, você poderá visualizar os corretores que estão no plantão do dia, bem
como definir uma exceção. Para que os corretores apareçam aqui, vá até a
segunda aba e defina os dias da semana em que o corretor fará o plantão.
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Menu Financeiro
O Imobzi possibilita o controle completo do seu depto. financeiro. As ferramentas
principais são o Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa e
controle/histórico das movimentações no Contas Correntes.
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Contas Correntes
O Imobzi foi projetado para que todas as suas funções fossem integradas. O
contas-correntes, por exemplo, integra as baixas do Contas a Pagar e Receber,
obtendo assim o saldo atualizado de sua Conta-Corrente ou Caixa Interno.

Note que o saldo atual da sua Conta no Imobzi, deverá ser igual ao extrato
bancário. Para que essa perfeita conciliação, esteja com seu Contas a Pagar e
Receber, sempre em dia.

Cadastrando o Caixa Interno

Como os campos “Agência”, “Banco” e “Nº da Conta-Corrente” são obrigatórios,
as dúvidas surgem ao cadastrar um Caixa Interno.
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Para este caso, recomendamos preencher os campos da seguinte forma:
•

Nº da Conta-Corrente: escreva a palavra “Caixa Interno”.

•

Agência: preencha com zeros.

•

Banco: Escolha livre (este campo é apenas informativo e não interferirá na
integração do Imobzi).

Principais campos

•

Data da Abertura: refere-se a data inicial, que a conta começará a receber
lançamentos.
Exemplo: hoje é dia 20/01/2008, mas você deseja começar os
lançamentos na nova conta a partir 01/01/2007, então coloque esta data, no
campo “Data da Abertura”.

•

Agência: refere-se ao nº da agência bancária ou '0' para caixa interno.

•

Nº da Conta-Corrente: refere-se ao nº da conta-corrente ou “Caixa Interno”
para caixa interno.

•

Saldo Inicial: refere-se ao saldo final, do dia anterior ao dia inserido no
campo “Data da Abertura”.

•

Senha: Ao inserir uma senha, a exibição do campo “Saldo Atual” e o
acesso ao botão “Lançamentos” não será permitido. Não é obrigatório
inserir uma senha, somente insira uma senha, caso deseje ter mais
segurança e o sistema ira solicitar a senha todas as vezes que você
acessar a conta.

•

Banco: refere-se ao banco da conta-corrente ou escolha “Caixa Interno”
para caixa pequeno.
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•

Moeda: refere-se a moeda em que a conta trabalha. Geralmente 'R$'.

•

Status da Conta (Inativa/Encerrada): refere-se ao status da conta, caso a
conta seja inativada ou encerrada, ela não estará mais disponível no
Contas a Pagar e Receber para baixas.
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Lançamentos
Menu: Financeiro > Contas > Botão "Lançamentos

A tela de lançamentos, permite visualizar todas as baixas feitas pelo Contas a
Pagar e Receber e os lançamentos avulsos.
É de extrema importância que os lançamentos existentes nesta tela sejam espelho
(igual e idêntica) a do extrato bancário. Inclusive o saldo atual.
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Ao manter sua Conta atualizada, você terá a conciliação completa de seu
financeiro, refletindo em:

•

Contas a Pagar e Receber.

•

Fluxo de Caixa – Realizado ou À Realizar.

•

Lançamentos de sua Conta – podendo visualizar todo seu extrato (antigo
ou recente) sem consultar o banco.

Esta tela permite o lançamento manual de débitos ou créditos. Porém, não
recomendamos utilizar este recurso, exceto em casos específicos como acerto de
diferenças de valor na conta – sempre acompanhado de nosso suporte.
Lançamentos como tarifas bancárias, tarifas de cobrança e etc. deve ser lançadas
no Contas a Pagar.
Fazendo assim, você poderá controlar os gastos por período (mês/semestre/ano)
que sua empresa tem com um determinado tipo de conta (ex.: tarifa bancária).

Ordenando as informações

Ao abrir a tela de lançamentos, o Imobzi mostrará os lançamentos dos últimos 06
meses.

Para exibir os demais lançamentos clique no campo “Selecione uma opção p/
ordenar o extrato”, escolha a ordem desejada (ascendente ou decrescente) e
logo após, a data desejada.
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Exemplo de uso:
•

Selecione uma opção p/ ordenar o extrato: Escolha “Extrato ascendente a
partir de”.

•

Data: 01/01/2009

O resultado trará todos os lançamentos POSTERIORES a 01/01/09.
•

Selecione uma opção p/ ordenar o extrato: Escolha “Extrato decrescente
até”.

•

Data: 01/01/2009

O resultado trará todos os lançamentos ANTERIORES a 01/01/09.
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Contas a Pagar
Menu: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos

A tela de lançamentos do Contas a Pagar permitirá, inserir manualmente uma
conta a pagar. Esta tela servirá para cadastrar, por exemplo, conta de luz, água,
despesas com materiais de escritório, tarifas bancárias, CPMF's ou qualquer
outra despesa (conta a pagar).
Você poderá visualizar nesta tela, os repasses para os proprietários e fazer
alguns acertos manualmente se necessário, descontar ou não a CPMF e etc.
Importante dizer, que ao quitar um aluguel, o repasse estará liberado para
pagamento, sendo identificado com a cor azul na grade.
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Para fazer a baixa de uma conta a pagar, será necessário, ter uma conta-corrente
(menu “Financeiro > Contas Correntes”), previamente cadastrada.

Para cadastrar uma nova conta a pagar, clique no botão novo e logo após,
localize o fornecedor, pelo botão de pesquisa ou setas de direção acima do
campo “Nome ou Razão Social”, digite o documento, a data de emissão,
competência, valor do documento, escolha o departamento, escolha o Plano de
contas, escolha o parcelamento e finalize clicando em gravar.

Nota Importante: Qualquer alteração nesta tela, deverá ser gravada e o status só
será atualizado, ao clicar no botão “Gravar”.

Principais campos
•

Documento: refere-se ao número ou nome da conta a pagar. Digite neste
campo, o número ou nome da nota fiscal, recibo e etc.
Exemplo: para cadastro de uma conta de luz para o ano inteiro, digite
“energia Elétrica-2005” ou “Energia Elétrica-01/2005” para somente um
mês.

•

Data emissão: refere-se a data de emissão do documento, podendo ser a
data de emissão de uma nota fiscal, recibo e etc. Usa-se também, a data
do dia, em que se cadastra a conta, estando a critério da empresa.

•

Competência: refere-se ao mês de competência de um documento.
Exemplo: conta de energia elétrica com vencimento em 10/01/2005, terá
geralmente como competência o mês 12/2004.

•

Valor do documento: refere-se ao valor total do documento.
Exemplo: financiamento de um automóvel em 12 parcelas de R$ 1.000,00.
Neste caso o valor total do documento será R$ 12.000,00.

•

Departamento: refere-se ao departamento, que está gerando a despesa.
Exemplo: compra de um computador para os corretores. Neste caso, o
departamento pode ser “Vendas & Locações” ou o nome usado
internamente, que identifica o departamento. É de extrema importância, o
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correto preenchimento deste campo, pois ele permitirá, agrupar as
despesas e a visualização de relatórios personalizados.
É possível escolher e cadastrar o departamento clicando no botão ao lado
do campo.

•

Plano de contas: refere-se a Plano de contas da despesa que está sendo
lançada, pode-se ainda seguir a recomendação do seu contador.
Exemplo: compra de material de limpeza do fornecedor fulano de tal.
Neste caso classifique como “Despesas com material de limpeza”.
É de extrema importância, o correto preenchimento deste campo, pois ele
permitirá, agrupar as contas contábeis e a visualização de relatórios
personalizados.
É possível escolher e cadastrar o Plano de contas clicando no botão ao
lado do campo.

•

Parcelamento: refere-se ao número de parcelas que a despesa terá.
É possível escolher e cadastrar um parcelamento clicando no botão ao
lado do campo.

•

A caixa de seleção “Não mostrar no fluxo de caixa” quando selecionada,
refere-se a não incluir, a conta a pagar, no fluxo de caixa a realizar.
Importante lembrar, que raríssimas vezes, isso acontecerá, ficando a
critério a inclusão ou não no fluxo de caixa a realizar. A caixa de seleção
“Enviado para cobrança” e “Enviado ao cartório” é meramente
informativa.
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Grade (Listagem das Parcelas)

A grade possibilita, visualizar todos os parcelamentos / repasses. Aqui acontecerá
a quitação das parcelas / repasses.

•

Parcela: refere-se ao número da parcela / repasse. Não é possível alterar
este campo.

•

Vencimento: refere-se ao vencimento da parcela / repasse. É possível
alterar este campo, para a conta a pagar que não seja repasse.

•

Valor: refere-se ao valor da parcela / repasse. É possível alterar este
campo, para a conta a pagar que não seja repasse. Para os repasses,
utilize o campo diferença para somar ou subtrair uma parcela.

•

Pagto: refere-se a data em que ocorreu a saída do dinheiro da conta, que
poderá ser a do pagamento, mas não obrigatoriamente.
Exemplificando: pagamento de comissão, para o corretor Fulano de Tal
de R$ 500,00, com cheque para o dia 01/01/2005, como é feriado este dia,
o corretor desconta o cheque no dia 02/01/2005, ou seja, o débito do
cheque na conta-corrente, será no dia 02/01/2005, portanto, esta será a
data que irá no campo “Pagto”, a data efetiva do débito.

•

Documento: refere-se ao número ou nome do documento que efetuou o
pagamento. Exemplificando: pagamento de comissão, para o corretor
Fulano de Tal de R$ 500,00, com cheque. Neste caso o documento
geralmente será a “série e o número do cheque”; para uma transferência,
poderia ser “transf.internet”; para um débito de tarifa bancária pode ser
“deb.c/c” e etc.

•

Operação: refere-se ao tipo de operação, sendo dois tipos possíveis:
Dinheiro ou Cheque.
Para cheque utilize como operação cheque e para os demais casos como
DOC's, Transferências, TED's, Débito em C/C e Etc. utilize a opção
dinheiro.
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•

Conta-Corrente: refere-se a conta-corrente, que ocorreu o débito. Para
selecionar uma conta, a mesma deverá estar, previamente cadastrada em
menu “Financeiro > Contas Correntes”.

•

OK: refere-se ao status da conta, sendo que selecionado significa quitado.
Após quitar uma parcela / repasse (clicando no botão gravar) não será
possível a sua alteração, exceto se fizer o estorno.

•

Diferença: refere-se, as eventuais e possíveis diferenças, entre o valor da
parcela / repasse e o valor efetivamente pago.
Exemplo: pagamento de comissão, para o corretor Fulano de Tal de R$
500,00 – R$ 50,00 de desconto,
ao baixar na conta-corrente a conta a pagar, o sistema baixará R$ 450,00.
O desconto de R$ 50,00, deverá ser lançado aqui, como um valor negativo,
colocando “-” na frente do valor. Caso fosse para acrescentar, seria
somente digitar o valor.
Nota Importante: Utilize este campo para lançar juros/multa de uma conta
atrasada e diferenças eventuais. Para outros tipos de conta a pagar,
procure abrir cadastrar uma nova conta a pagar.

•

Descrição Diferença: é livre e refere-se ao motivo da diferença (a que se
refere).

•

Multa, Juros, Atualização Monetária: refere-se ao pagamento do aluguel
com atraso.

Abas

A tela do “contas a pagar” ganhou três novas abas (localizadas abaixo da grade),
onde você poderá visualizar as parcelas, visualizar os lançamentos e inserir as
despesas cadastradas na tela “EVENTOS DE LOCAÇÃO”
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•

1ª aba (Parcelas): Nesta aba você visualizará as parcelas deste contrato e
fazer alguns acertos manualmente se necessário.

•

2ª aba (Lançamentos): Nesta aba serão armazenados todos os
lançamentos feitos para este contrato, ou seja, a despesa que for lançada
para esta parcela, você visualizará nesta aba, possibilitando uma
visualização flexível e organizada.

•

3ª aba: Nesta aba você inserirá as despesas para esta parcela, clicando
nesta aba abrirá a tela “adicionar evento”, lá estarão os eventos
cadastrados (padrões), escolha o evento coloque o valor, vencimento,
escolha para qual parcela deseja que seja cobrada a despesa e clique em
inserir. Agora não é mais necessário lançar as despesas na grade e nem
replicar lançamentos como na versão anterior, você lançará tudo que for de
um contrato somente em uma determinada tela.

Principais botões

•

Expandir: exibe alguns dados referente ao contrato de locação ou venda.
No painel expandido, ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
número do contrato, o sistema abrirá a tela de contratos de locação ou
venda.

•

Descontar CPMF: refere-se a descontar o valor, da CPMF no repasse.
Selecione a parcela e clique no botão “Descontar CPMF”.

Menu da grade
Ao clicar com botão direito do mouse em cima da grade, aparecerá um menu
popup, com as seguintes opções:

•

Imprimir Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para impressão do
demonstrativo de repasse, para o proprietário.
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•

Imprimir Cheque: que se refere, a um atalho rápido, para impressão de
cheques.

•

Replicar Lançamento: Permite replicar o valor de um campo para várias
parcelas.

•

Ordenar Pagamentos: que se refere, a ordenar pelo número da parcela,
as parcelas que estão na grade. Observe que o sistema ordena por
vencimento.

•

Estornar Pagamento: que se refere, a estornar um pagamento quitado. O
estorno de uma conta a pagar, estornará inclusive, o valor baixado em
conta-corrente, bem como atualizará o saldo.
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Lançamentos em Aberto (Contas a Pagar)
Menu: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos em Aberto

A tela de lançamentos em aberto, foi criada, para baixar vários repasses ou contas
a pagar. Em vez de baixar um a um como deveria ser feito na tela do “Contas a
Pagar – Lançamentos”, aqui poderá, ser feito todas as baixas do dia por
exemplo.

Você poderá visualizar nesta tela, os repasses para os proprietários e fazer alguns
acertos manualmente se necessário, descontar ou não a CPMF e etc. Importante
dizer, que ao quitar um aluguel, o repasse estará liberado para pagamento, sendo
identificado com a cor azul na grade.
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Para fazer a baixa de uma conta a pagar, será necessário, ter uma conta-corrente
(menu “Financeiro > Contas Correntes”), previamente cadastrada.

Nota Importante: Qualquer alteração nesta tela, deverá ser gravada e o status só
será atualizado, ao clicar no botão “Gravar”.
Grade
A grade possibilita, visualizar todos os parcelamentos / repasses. Aqui acontecerá
a quitação das parcelas / repasses.

•

Parcela: refere-se ao número da parcela / repasse. Não é possível alterar
este campo.

•

Vencimento: refere-se ao vencimento da parcela / repasse. É possível
alterar este campo, para a conta a pagar que não seja repasse.

•

Valor: refere-se ao valor da parcela / repasse. É possível alterar este
campo, para a conta a pagar que não seja repasse. Para os repasses,
utilize o campo diferença para somar ou subtrair uma parcela.

•

Pagto: refere-se a data em que ocorreu a saída do dinheiro da conta, que
poderá ser a do pagamento, mas não obrigatoriamente. Exemplificando:
pagamento de comissão, para o corretor Fulano de Tal de R$ 500,00, com
cheque para o dia 01/01/2005, como é feriado este dia, o corretor desconta
o cheque no dia 02/01/2005, ou seja, o débito do cheque na conta-corrente,
será no dia 02/01/2005, portanto, esta será a data que irá no campo
“Pagto”, a data efetiva do débito.

•

Documento: refere-se ao número ou nome do documento que efetuou o
pagamento. Exemplificando: pagamento de comissão, para o corretor
Fulano de Tal de R$ 500,00, com cheque. Neste caso o documento
geralmente será a “série e o número do cheque”; para uma transferência,
poderia ser “transf.internet”; para um débito de tarifa bancária pode ser
“deb.c/c” e etc.
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•

Operação: refere-se ao tipo de operação, sendo dois tipos possíveis:
Dinheiro ou Cheque.
Para cheque utilize como operação cheque e para os demais casos como
DOC's, Transferências, TED's, Débito em C/C e Etc. utilize a opção
dinheiro.

•

Conta-Corrente: refere-se a conta-corrente, que ocorreu o débito. Para
selecionar uma conta, a mesma deverá estar, previamente cadastrada em
menu “Financeiro > Contas Correntes”.

•

OK: refere-se ao status da conta, sendo que selecionado significa quitado.
Após quitar uma parcela / repasse (clicando no botão gravar) não será
possível a sua alteração, exceto se fizer o estorno.

•

Diferença: refere-se, as eventuais e possíveis diferenças, entre o valor da
parcela / repasse e o valor efetivamente pago.
Exemplo: pagamento de comissão, para o corretor Fulano de Tal de R$
500,00 – R$ 50,00 de desconto, ao baixar na conta-corrente a conta a
pagar, o sistema baixará R$ 450,00. O desconto de R$ 50,00, deverá ser
lançado aqui, como um valor negativo, colocando “-” na frente do valor.
Caso fosse para acrescentar, seria somente digitar o valor.
Atenção: Utilize este campo para lançar juros/multa de uma conta atrasada
e diferenças eventuais. Para outros tipos de conta a pagar, procure abrir
cadastrar uma nova conta a pagar.

•

Descrição Diferença: é livre e refere-se ao motivo da diferença (a que se
refere).

•

Multa, Juros, Atualização Monetária: refere-se ao pagamento do aluguel
com atraso.
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Principais campos e botões

•

Grupo “Exibir somente lançamentos”: Permite filtrar por data as parcelas
/ aluguéis da grade. Basta definir o período desejado e clicar em no botão
OK.

•

Expandir: exibe alguns dados referente ao contrato de locação ou venda.
No painel expandido, ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
número do contrato, o sistema abrirá a tela de contratos de locação ou
venda.
Descontar CPMF: refere-se a descontar o valor, da CPMF no repasse.
Selecione a parcela e clique no botão “Descontar CPMF”.

Menu da grade

•

Ao clicar com botão direito do mouse em cima da grade, aparecerá um
menu popup, com as seguintes opções:

Imprimir Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para impressão do
demonstrativo de repasse, para o proprietário.

Imprimir Cheque: que se refere, a um atalho rápido, para impressão de
cheques.
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Contas a Receber
Menu: Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos

A tela de lançamentos do Contas a Receber permitirá, inserir manualmente uma
conta a receber, ou seja, ela servirá para cadastrar, um recebimento eventual, sem
ser locação / venda, como por exemplo, serviço de consultoria ou qualquer tipo de
venda ou serviço prestado.

167

Você poderá visualizar nesta tela, os aluguéis dos inquilinos e fazer alguns acertos
manualmente se necessário, cobrar ou não a tarifa bancária e etc. Importante
dizer, que ao quitar um aluguel, o repasse estará liberado para pagamento, sendo
identificado com a cor azul na grade das contas a pagar.

Para fazer a baixa de uma conta a receber, será necessário, ter uma contacorrente (menu “Financeiro -> Contas Correntes”), previamente cadastrada.

Para cadastrar uma nova conta a receber, clique no botão novo e logo após,
localize o cliente, pelo botão de pesquisa ou setas de direção acima do campo
“Nome ou Razão Social”, digite o documento, a data de emissão, competência,
valor do documento, escolha o departamento, escolha o Plano de contas, escolha
o parcelamento e finalize clicando em gravar.

Nota Importante: Qualquer alteração nesta tela, deverá ser gravada e o status só
será atualizado, ao clicar no botão “Gravar”.

Principais campos

•

Documento: refere-se ao número ou nome da conta a pagar. Digite neste
campo, o número ou nome da nota fiscal, recibo e etc.
Exemplo: para cadastro de uma conta de luz para o ano inteiro, digite
“Energia Elétrica-2005” ou “Energia Elétrica-01/2005” para somente um
mês.

•

Data emissão: refere-se a data de emissão do documento, podendo ser a
data de emissão de uma nota fiscal, recibo e etc. Usa-se também, a data do
dia, em que se cadastra a conta, estando a critério da empresa.

•

Competência: refere-se ao mês de competência de um documento.
Exemplo: conta de energia elétrica com vencimento em 10/01/2005, terá
geralmente como competência o mês 12/2004.
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•

Valor do documento: refere-se ao valor total do documento.
Exemplo: financiamento de um automóvel em 12 parcelas de R$ 1.000,00.
Neste caso o valor total do documento será R$ 12.000,00.

•

Departamento: refere-se ao departamento, que está gerando a despesa.
Exemplo: compra de um computador para os corretores. Neste caso, o
departamento pode ser “Vendas & Locações” ou o nome usado
internamente, que identifica o departamento. É de extrema importância, o
correto preenchimento deste campo, pois ele permitirá, agrupar as
despesas e a visualização de relatórios personalizados.
É possível escolher e cadastrar o departamento clicando no botão ao lado
do campo.

•

Plano de contas: refere-se a Plano de contas da despesa que está sendo
lançada, pode-se ainda seguir a recomendação do seu contador.
Exemplo: compra de material de limpeza do fornecedor fulano de tal. Neste
caso classifique como “Despesas com material de limpeza”. É de extrema
importância, o correto preenchimento deste campo, pois ele permitirá,
agrupar as contas contábeis e a visualização de relatórios personalizados.
É possível escolher e cadastrar a Plano de contas clicando no botão ao
lado do campo.

•

Parcelamento: refere-se ao número de parcelas que a despesa terá.
É possível escolher e cadastrar um parcelamento clicando no botão ao lado
do campo.

•

A caixa de seleção “Não mostrar no fluxo de caixa” quando selecionada,
refere-se a não incluir, a conta a pagar, no fluxo de caixa a realizar.
Importante lembrar, que raríssimas vezes, isso acontecerá, ficando a
critério a inclusão ou não no fluxo de caixa a realizar. A caixa de seleção
“Enviado para cobrança” e “Enviado ao cartório” é meramente
informativa.

Grade (Listagem das Parcelas)
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A grade possibilita, visualizar todos os parcelamentos / aluguéis. Aqui acontecerá
a quitação das parcelas / aluguéis.

•

Parcela: refere-se ao número da parcela / aluguel. Não é possível alterar
este campo.

•

Vencimento: refere-se ao vencimento da parcela / aluguel. É possível
alterar este campo, para a conta a receber que não seja aluguel.

•

Valor: refere-se ao valor da parcela / aluguel. É possível alterar este
campo, para a conta a receber que não seja aluguel. Para os aluguéis,
utilize o campo diferença para somar ou subtrair uma parcela.

•

Recto: refere-se a data em que ocorreu a entrada do dinheiro da conta, que
poderá ser a do recebimento, mas não obrigatoriamente.
Exemplo: recebimento de aluguel, no valor de R$ 500,00, com cheque
para o dia 01/01/2005, como é feriado este dia, a imobiliária desconta o
cheque no dia 02/01/2005, ou seja, o crédito do cheque na conta-corrente,
será no dia 02/01/2005, portanto, esta será a data que irá no campo
“Recto”, a data efetiva do crédito.

•

Documento: refere-se ao número ou nome do documento que recebeu o
recebimento.
Exemplo: recebimento de aluguel, no valor de R$ 500,00, com cheque.
Neste caso o documento geralmente será a “série e o número do cheque”;
para uma transferência, poderia ser “transf.internet” e etc.

•

Operação: refere-se ao tipo de operação, sendo dois tipos possíveis:
Dinheiro ou Cheque.
Para cheque utilize como operação cheque e para os demais casos como
DOC's, Transferências, TED's, Débito em C/C e etc., utilize a opção
dinheiro.

•

Conta-Corrente: refere-se a conta-corrente, que ocorreu o débito. Para

170

selecionar uma conta, a mesma deverá estar, previamente cadastrada em
menu “Financeiro -> Contas Correntes”.

•

OK: refere-se ao status da conta, sendo que selecionado significa quitado.
Após quitar uma parcela / aluguel (clicando no botão gravar) não será
possível a sua alteração, exceto se fizer o estorno.

•

Diferença: refere-se, as eventuais e possíveis diferenças, entre o valor da
parcela / aluguel e o valor efetivamente recebido.
Exemplo: recebimento de aluguel, no valor de R$ 500,00 – R$ 50,00 de
pagamento a menor por parte do inquilino, ao baixar na conta-corrente a
conta a receber, o sistema baixará R$ 450,00. O desconto de R$ 50,00,
deverá ser lançado aqui, como um valor negativo, colocando “-” na frente
do valor. Caso fosse para acrescentar, seria somente digitar o valor.
Nota Importante: Utilize este campo, para lançar diferenças eventuais.
Para outros tipos de conta a receber, procure cadastrar uma nova conta a
receber.

•

Descrição Diferença: é livre e refere-se ao motivo da diferença (a que se
refere).

•

Multa, Juros, Atualização Monetária: refere-se ao pagamento do aluguel
com atraso.

Abas

A tela do “contas a receber” ganhou três novas abas, onde você poderá visualizar
as parcelas, visualizar os lançamentos inserir as despesas cadastradas na tela
“EVENTOS DE LOCAÇÃO”

•

1ª aba (Parcelas): Nesta aba você visualizará as parcelas deste contrato e
fazer alguns acertos manualmente se necessário.

•

2ª aba (Lançamentos): Nesta aba serão armazenados todos os
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lançamentos feitos para este contrato, ou seja, a despesa que for lançada
para esta parcela, você visualizará nesta aba, possibilitando uma
visualização flexível e organizada.

•

3ª aba: Nesta aba você inserirá as despesas para esta parcela, clicando
nesta aba abrirá a tela “adicionar evento”, lá estarão os eventos
cadastrados (padrões), escolha o evento coloque o valor, vencimento,
escolha para que parcela deseja que seja cobrada a despesa e clique em
inserir. Agora não é mais necessário lançar as despesas na grade e nem
replicar lançamentos como na versão anterior, você lançará tudo que for de
um contrato somente em uma determinada tela.

Principais botões

•

Expandir: exibe alguns dados referente ao contrato de locação ou venda.
No painel expandido, ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
número do contrato, o sistema abrirá a tela de contratos de locação ou
venda.

Menu da grade
Ao clicar com botão direito do mouse em cima da grade, aparecerá um menu
popup, com as seguintes opções:

•

Imprimir Boleto: que se refere a um atalho rápido, para impressão da
parcela selecionada.

•

Imprimir Recibo: que se refere a um atalho rápido, para impressão da
parcela selecionada.

•

Imprimir Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para impressão do
demonstrativo de repasse, para o proprietário.

•

Imprimir carnê de Boletos: que se refere a um atalho rápido, para
impressão de carnê de boletos.
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•

Abrir / Editar Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para abrir ou
editar o repasse do proprietário.

•

Replicar Lançamento: Permite replicar o valor de um campo para várias
parcelas.

•

Estornar Recebimento: que se refere, a estornar um recebimento quitado.
O estorno de uma conta a receber, estornará, o valor baixado em contacorrente, atualizará o saldo da conta e mudará o status do repasse para
não liberado.

•

Isentar de Juros, Multa e Atual. Monetária: refere-se, a isentar um
recebimento de Juros, Multa e Atual. Monetária. Para isentar somente
multa, digite '0' no campo multa e assim por diante.
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Lançamentos em Aberto (Contas a
Receber)
Menu: Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos em Aberto

A tela de lançamentos em aberto, foi criada, para baixar vários aluguéis ou contas
a receber. Em vez de baixar um a um como deveria ser feito na tela do “Contas a
Receber – Lançamentos”, aqui poderá, ser feito todas as baixas do dia por
exemplo.

Você poderá visualizar nesta tela, os aluguéis dos inquilinos e fazer alguns acertos
manualmente se necessário, cobrar ou não a tarifa bancária e etc. Importante
dizer, que ao quitar um aluguel, o repasse estará liberado para pagamento, sendo
identificado com a cor azul na grade das contas a pagar.
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Para fazer a baixa de uma conta a receber, será necessário, ter uma contacorrente (menu “Financeiro > Contas Correntes”), previamente cadastrada.

Nota Importante: Qualquer alteração nesta tela, deverá ser gravada e o status só
será atualizado, ao clicar no botão “Gravar
Grade
A grade possibilita, visualizar todos os parcelamentos / aluguéis. Aqui acontecerá
a quitação das parcelas / aluguéis.

•

Parcela: refere-se ao número da parcela / aluguel. Não é possível alterar
este campo.

•

Vencimento: refere-se ao vencimento da parcela / aluguel. É possível
alterar este campo, para a conta a receber que não seja aluguel.

•

Valor: refere-se ao valor da parcela / aluguel. É possível alterar este
campo, para a conta a receber que não seja aluguel. Para os aluguéis,
utilize o campo diferença para somar ou subtrair uma parcela.

•

Recto: refere-se a data em que ocorreu a entrada do dinheiro da conta, que
poderá ser a do recebimento, mas não obrigatoriamente. Exemplificando:
recebimento de aluguel, no valor de R$ 500,00, com cheque para o dia
01/01/2005, como é feriado este dia, a imobiliária desconta o cheque no dia
02/01/2005, ou seja, o crédito do cheque na conta corrente, será no dia
02/01/2005, portanto, esta será a data que irá no campo “Recto”, a data
efetiva do crédito.

•

Documento: refere-se ao número ou nome do documento que recebeu o
recebimento. Exemplificando: recebimento de aluguel, no valor de R$
500,00, com cheque. Neste caso o documento geralmente será a “série e o
número do cheque”; para uma transferência, poderia ser “transf.internet” e
etc.

•

Operação: refere-se ao tipo de operação, sendo dois tipos possíveis:
Dinheiro ou Cheque.
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•

Para cheque utilize como operação cheque e para os demais casos como
DOC's, Transferências, TED's, Débito em C/C e Etc. utilize a opção
dinheiro.

•

Conta-Corrente: refere-se a conta-corrente, que ocorreu o débito. Para
selecionar uma conta, a mesma deverá estar, previamente cadastrada em
menu “Financeiro > Contas Correntes”.

•

OK: refere-se ao status da conta, sendo que selecionado significa quitado.
Após quitar uma parcela / aluguel (clicando no botão gravar) não será
possível a sua alteração, exceto se fizer o estorno.

•

Diferença: refere-se, as eventuais e possíveis diferenças, entre o valor da
parcela / aluguel e o valor efetivamente recebido.
Exemplo: recebimento de aluguel, no valor de R$ 500,00 - R$ 50,00 de
pagamento a menor por parte do inquilino, ao baixar na conta-corrente a
conta a receber, o sistema baixará R$ 450,00. O desconto de R$ 50,00,
deverá ser lançado aqui, como um valor negativo, colocando “-” na frente
do valor. Caso fosse para acrescentar, seria somente digitar o valor.

•

Nota Importante: Utilize este campo, para lançar diferenças eventuais.
Para outros tipos de conta a receber, procure cadastrar uma nova conta a
receber.

•

Descrição Diferença: é livre e refere-se ao motivo da diferença (a que se
refere).

•

Multa, Juros, Atualização Monetária: refere-se ao pagamento do aluguel
com atraso.
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Principais campos e botões

•

Grupo “Exibir somente lançamentos”: Permite filtrar por data as parcelas /
aluguéis da grade. Basta definir o período desejado e clicar em no botão ok.

•

Há também um pequeno painel que mostra o total das parcelas / aluguéis
vencidos da grade, o total a receber dos mesmos e também o total da conta
selecionada na grade.

•

Expandir: exibe alguns dados referentes ao contrato de locação ou venda.
No painel expandido, ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
número do contrato, o sistema abrirá a tela de contratos de locação ou
venda.

Menu da grade
Ao clicar com botão direito do mouse em cima da grade, aparecerá um menu
popup, com as seguintes opções:

•

Imprimir Boleto: que se refere a um atalho rápido, para impressão da
parcela selecionada.

•

Imprimir Recibo: que se refere a um atalho rápido, para impressão da
parcela selecionada.

•

Imprimir Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para impressão do
demonstrativo de repasse, para o proprietário.

•

Abrir / Editar Repasse: que se refere, a um atalho rápido, para abrir ou
editar o repasse do proprietário.

•

Isentar de Juros, Multa e Atual. Monetária: refere-se, a isentar um
recebimento de Juros, Multa e Atual. Monetária. Para isentar somente
multa, digite '0' no campo multa e assim por diante.
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Fluxo de caixa
Qual a importância do Fluxo de caixa?

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta fundamental para a boa gestão de seu
negócio. Com ele é possível consolidar as entradas e as saídas de recursos,
prevendo assim, a falta ou a sobra de recursos em um determinado período,
permitindo a tomada de decisões por parte da empresa.

Exemplo: comprar ou não um equipamento / veículo, antecipar recebimentos ou
adiar pagamentos e etc.
Evite surpresas no final de um período, seja ele mês ou ano. Tenha sempre o seu
fluxo de caixa atualizado. Para isso, gerencie bem o Contas a Pagar e Receber e
o Contas Correntes.
Geralmente uma boa sobra de recursos financeiros no fluxo de caixa, significa que
seu negócio está tendo lucro.
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Mas lembre-se: o fluxo de caixa não substitui o demonstrativo de resultados,
apenas o complementa.
Muitas são as empresas que adotam o Fluxo de Caixa, e conseguem identificar o
problema da lucratividade de um negócio, respondendo a perguntas como: “Vendi
muito este mês e para onde foi o dinheiro”?

Dica: Evite sempre que possível, comprar a vista e receber a prazo.

A Realizar ou Realizado?

O Imobzi gera dois tipos de Fluxo de Caixa: A Realizar e Realizado.

•

A Realizar: é a previsão das receitas e despesas que a empresa terá no
próximo período.

•

Realizado: é a junção das receitas e despesas do período, resultando o
lucro/prejuízo da empresa.

Gerando um Fluxo de Caixa

•

Data de Início/Término: Escolha o período desejado (ex. 01/01/2009 à
31/01/2009).

•

Tipo do processamento: Defina entre Realizado(situação real do período)
ou à Realizar(previsão para o período).

•

Clique sobre o botão Processar.

Você ainda pode selecionar as contas que serão processadas no Fluxo de caixa.
Para esta opção clique no botão “Contas” e siga as instruções da tela.
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Super Pesquisa
A Super Pesquisa consiste na busca com precisão de um registro. No Imobzi há
inúmeras telas de pesquisa, mas com as particularidades referentes a cada
módulo.

A Super Pesquisa é também responsável pelo cruzamento de perfil entre PréCadastrado e Imóveis, Imóveis e Pré-Cadastro e a busca aproximada ou total de
um ou mais registros.
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Principais campos

•

Digite o texto ou a palavra que deseja procurar: refere-se a informação
que deseja obter nos resultados. O campo não diferenciará letras
MAIÚSCULAS de minúsculas, exceto, se estiver selecionado “O texto
exato…” no grupo “Pesquisar”.

•

Procurar por: refere-se ao campo que será realizada a busca.
Exemplo: busca de todos os registros da cidade de “São Paulo”. A opção
que deverá ser selecionada neste grupo, será “Cidade”.

•

Pesquisar: refere-se ao modo de pesquisa que o Imobzi realizará. São três
as opções de tipo de busca: “O texto exato”, “Começando por” e “Em
qualquer parte”.

Elas são relevantes quando o termo a ser pesquisado contém duas ou mais
palavras.
O tipo de busca representa a forma como o termo será pesquisado na base
de dados. Utilizando, por exemplo, a palavra “São Paulo” no campo
“Cidade”. O resultado da consulta será de acordo com o tipo de busca
escolhido:
- “O texto exato…”: o resultado será os cadastros que possuem no campo
“Cidade” o texto exato “São Paulo”, fazendo diferença entre letras
MAIÚSCULAS e minúsculas.

- “Começando por…”: o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que comece com a palavra “São Paulo”. Não há
diferença entre letras MAIÚSCULA ou minúscula.
- “Em qualquer parte…”: o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que tenha a palavra “São Paulo”, independente
da ordem em que ela esteja no texto. Não há diferença entre letras
MAIÚSCULA ou minúscula.
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•

Preferências: refere-se a inclusão, na pesquisa dos cadastros que estão
inativos. Caso a caixa de verificação “Mostrar inativos” esteja selecionada,
os cadastros inativos que se enquadrarem na pesquisa, aparecerão no
resultado.

•

Filtrar por data de Aniversário: Permite filtrar o resultado da pesquisa por
data de aniversário. Esta opção é habilitada quando se marca a opção
“Data de Aniversário” no grupo “Procurar por”.
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Pesquisa de Imóveis
Menu: Imóvel > Pesquisa
A utilidade da superpesquisa servirá para localizar os imóveis que estão
cadastrados no sistema, existem vários filtros que podem ser utilizados, abaixo
tem um detalhamento desses campos.
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Principais campos:

•

Digite o texto ou a palavra que deseja procurar: refere-se a informação
que deseja obter nos resultados. O campo não diferenciará letras
MAIÚSCULAS de minúsculas, exceto, se estiver selecionado “O texto
exato…” no grupo “Pesquisar”.

•

Tipo de Imóvel: refere-se a classificação do imóvel a ser encontrado,
podendo ser selecionado 1 ou mais itens.

•

Subtipo do Imóvel: refere-se ao subtipo do imóvel a ser encontrado. É
habilitado quando selecionamos itens no grupo “Tipo do Imóvel”.

•

Procurar por: refere-se ao campo que será realizada a busca.
Exemplo: busca de todos os registros da cidade de “São Paulo”. A opção
que deverá ser selecionada neste grupo, será “Cidade”.

•

Pesquisar: refere-se ao modo de pesquisa que o Imobzi realizará. São três
as opções de tipo de busca: “O texto exato”, “Começando por” e “Em
qualquer parte”. Elas são relevantes quando o termo a ser pesquisado
contém duas ou mais palavras. O tipo de busca representa a forma como o
termo será pesquisado na base de dados. Utilizando, por exemplo, a
palavra “São Paulo” no campo “Cidade”. O resultado da consulta será de
acordo com o tipo de busca escolhido:
- “O texto exato…”, o resultado será os cadastros que possuem no campo
“Cidade” o texto exato “São Paulo”, fazendo diferença entre letras
MAIÚSCULAS e minúsculas.
- “Começando por…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que comece com a palavra “São Paulo”. Não há
diferença entre letras MAIÚSCULA ou minúscula.
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- “Em qualquer parte…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que tenha a palavra “São Paulo”, independente
da ordem em que ela esteja no texto. Não há diferença entre letras
MAIÚSCULA ou minúscula.

•

Preferências: refere-se a inclusão, na pesquisa dos imóveis que estão
inativos. Caso a caixa de verificação “Mostrar inativos” esteja selecionada,
os imóveis inativos que se enquadrarem na pesquisa, aparecerão no
resultado.

•

Pesquisa avançada e Opções Área: só permite o preenchimento caso o
grupo “Procurar por”, estiver com a caixa “Pesquisa avançada” selecionada.
Estes conjuntos referem-se as características do imóvel procurado. A
pesquisa será feita somente dos campos preenchidos com valores maior
que '0', ignorando os demais.
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Pesquisa de Imóveis Locados
Menu: Locação > Pesquisa
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Principais campos:

•

Digite o texto ou a palavra que deseja procurar: refere-se a informação
que deseja obter nos resultados. O campo não diferenciará letras
MAIÚSCULAS de minúsculas, exceto, se estiver selecionado “O texto
exato…” no grupo “Pesquisar”.

•

Tipo de Imóvel: refere-se a classificação dos imóveis a ser encontrado,
podendo ser selecionado 1 ou mais itens.

•

Pesquisar: refere-se ao modo de pesquisa que o Imobzi realizará. São três
as opções de tipo de busca: “O texto exato”, “Começando por” e “Em
qualquer parte”. Elas são relevantes quando o termo a ser pesquisado
contém duas ou mais palavras. O tipo de busca representa a forma como o
termo será pesquisado na base de dados. Utilizando, por exemplo, a
palavra “São Paulo” no campo “Cidade”. O resultado da consulta será de
acordo com o tipo de busca escolhido:

- “O texto exato…”, o resultado será os cadastros que possuem no campo
“Cidade” o texto exato “São Paulo”, fazendo diferença entre letras
MAIÚSCULAS e minúsculas.
- “Começando por…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que comece com a palavra “São Paulo”. Não há
diferença entre letras MAIÚSCULA ou minúscula.
- “Em qualquer parte…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que tenha a palavra "São Paulo”, independente
da ordem em que ela esteja no texto. Não há diferença entre letras
MAIÚSCULA ou minúscula.

•

Preferências: refere-se ao status das locações que estarão na pesquisa,
sendo eles “Ativos”, “Liquidados”, “Rescindido” ou “Todos”.
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•

Procurar por: refere-se a que campo a informação procurada está.
Exemplo: Estou em busca de todos os registros da cidade de “São Paulo”.
A caixa que está selecionada neste grupo será a caixa “Cidade”.

•

Pesquisa avançada e Opções Área: só permite o preenchimento caso o
grupo “Procurar por”, estiver com a caixa “Pesquisa avançada”
selecionada. Estes conjuntos referem-se as características do contrato
procurado. A pesquisa será feita somente dos campos preenchidos com
valores maior que '0', ignorando os demais.
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Pesquisa de Imóveis vendidos
Menu: Venda > Pesquisa
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Principais campos:

•

Digite o texto ou a palavra que deseja procurar: refere-se a informação
que deseja obter nos resultados. O campo não diferenciará letras
MAIÚSCULAS de minúsculas, exceto, se estiver selecionado “O texto
exato…” no grupo “Pesquisar”.

•

Tipo de Imóvel: refere-se a classificação dos imóveis a ser encontrado,
podendo ser selecionado 1 ou mais itens.

•

Pesquisar: refere-se ao modo de pesquisa que o Imobzi realizará. São três
as opções de tipo de busca: “O texto exato”, “Começando por” e “Em
qualquer parte”. Elas são relevantes quando o termo a ser pesquisado
contém duas ou mais palavras. O tipo de busca representa a forma como o
termo será pesquisado na base de dados. Utilizando, por exemplo, a
palavra “São Paulo” no campo “Cidade”. O resultado da consulta será de
acordo com o tipo de busca escolhido:

- “O texto exato…”, o resultado será os cadastros que possuem no campo
“Cidade” o texto exato “São Paulo”, fazendo diferença entre letras
MAIÚSCULAS e minúsculas.
- “Começando por…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que comece com a palavra “São Paulo”. Não há
diferença entre letras MAIÚSCULA ou minúscula.
“Em qualquer parte…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que tenha a palavra “São Paulo”, independente
da ordem em que ela esteja no texto. Não há diferença entre letras
MAIÚSCULA ou minúscula.

•

Preferências: refere-se ao status das locações que estarão na pesquisa,
sendo eles “Ativos”, “Liquidados”, “Rescindido” ou “Todos”.

190

•

Procurar por: refere-se a que campo a informação procurada está.
Exemplo: Estou em busca de todos os registros da cidade de “São Paulo”.
A caixa que está selecionada neste grupo será a caixa “Cidade”.

•

Pesquisa avançada e Opções Área: só permite o preenchimento caso o
grupo “Procurar por”, estiver com a caixa “Pesquisa avançada”
selecionada. Estes conjuntos referem-se as características do contrato
procurado. A pesquisa será feita somente dos campos preenchidos com
valores maior que '0', ignorando os demais.
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Pesquisa de Pré-Cadastro
Menu: Pré-cadastro > Pesquisa

Principais campos:
•

Digite o texto ou a palavra que deseja procurar: refere-se a informação
que deseja obter nos resultados. O campo não diferenciará letras
MAIÚSCULAS de minúsculas, exceto, se estiver selecionado “O texto
exato…” no grupo “Pesquisar”.

•

Tipo de Imóvel: refere-se a classificação dos imóveis a ser encontrado,
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podendo ser selecionado 1 ou mais itens.

•

Pesquisar: refere-se ao modo de pesquisa que o Imobzi realizará. São três
as opções de tipo de busca: “O texto exato”, “Começando por” e “Em
qualquer parte”. Elas são relevantes quando o termo a ser pesquisado
contém duas ou mais palavras. O tipo de busca representa a forma como o
termo será pesquisado na base de dados. Utilizando, por exemplo, a
palavra “São Paulo” no campo “Cidade”. O resultado da consulta será de
acordo com o tipo de busca escolhido:

- “O texto exato…”, o resultado será os cadastros que possuem no campo
“Cidade” o texto exato “São Paulo”, fazendo diferença entre letras
MAIÚSCULAS e minúsculas.
- “Começando por…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que comece com a palavra “São Paulo”. Não há
diferença entre letras MAIÚSCULA ou minúscula.
“Em qualquer parte…”, o resultado será os cadastros que possuem no
campo “Cidade” um texto que tenha a palavra “São Paulo”, independente
da ordem em que ela esteja no texto. Não há diferença entre letras
MAIÚSCULA ou minúscula.

•

Imóvel e Interessado: refere-se as características de um imóvel que ao ser
pesquisado, resultará os registros do pré-cadastro compatível com ele.

•

Preferências: refere-se a inclusão, na pesquisa dos cadastros que estão
inativos. Caso a caixa de verificação “Mostrar inativos” esteja selecionada,
os cadastros inativos que se enquadrarem na pesquisa, aparecerão no
resultado.

•

Pesquisa avançada: só permite o preenchimento caso o grupo “Procurar
por”, estiver com a opção “Pesquisa avançada” selecionada. A pesquisa
será feita somente dos campos preenchidos com valores maior que '0',
ignorando os demais.
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Relatórios
As telas de impressão do Imobzi são responsáveis pelos relatórios do sistema. É
possível filtrar seu relatório, para obter os resultados mais preciso das
informações.
Exemplo: imprimir relatórios financeiros com despesas e receitas estipuladas por
períodos e departamentos, além de cadastros completos ou simples, ordenados
por um ou mais campos.
Criando e Personalizando Relatórios
O Imobzi permite a criação e alteração de relatórios, deixando para o cliente um
ambiente livre e sem restrições para ele montar o relatório que se enquadre em
suas necessidades.
Tudo acompanhado por uma das maiores ferramentas de relatórios do mundo,
que disponibiliza um ambiente fácil e organizado, que o auxiliará na criação dos
novos relatórios.
Nota Importante: É necessário conhecimentos específicos para a criação de
relatórios personalizados, caso não tenha esses conhecimentos solicite a nossa a
criação desse relatório personalizado (pode ser cobrado caso a criação seja
complexa)
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Relatório de Cadastros
Menu: Cadastro > Imprimir

A lista refere-se aos tipos de relatórios disponíveis para a impressão, divididos em
grupos: “Sintético” (relatório simples), “Detalhado” (relatório completo) e
Etiquetas (modelos de etiquetas para correspondências).
Em geral, ao escolher o relatório desejado se abre uma janela, onde:
•

Pode-se escolher a ordem em que os cadastros serão visualizados.

•

Especificar quais cadastros deverão ser impressos.

Exemplo de uso
Clique sobre o relatório padrão do cadastro de proprietário. Abrirá a janela de
opções antes da visualização do relatório.
Deixe marcada a opção “Nome” na grade “Ordenar por” e posteriormente
clicando em “OK” o relatório “virá” em ordem alfabética.
Caso se queira especificar quais cadastros devem aparecer no relatório, basta
clicar no botão ao lado da grade “Selecione os cadastros que deseja imprimir”,
o que abrirá uma tela de pesquisa para localizar os cadastros desejados.
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Relatório de Contratos
Menu: Contratos > Imprimir

A lista refere-se aos tipos de Contratos disponíveis para a impressão, divididos por
padrão em grupos:

•

Venda: contratos para vendas.

•

Locação: contratos para locações.

•

Cartas gerenciais: modelo de cartas diversas.

•

Reserva: acordos para reserva de imóveis.

•

E-mail: modelos de e-mails padrões da imobiliária.

Abaixo da lista de Relatórios disponíveis, há a opção “especificar as
testemunhas”.
Marcando esta caixa, serão habilitados os campos abaixo para digitar os nomes e
RGs das testemunhas.
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Relatório do Financeiro
Menu: Financeiro > Imprimir

A lista refere-se aos tipos de relatórios disponíveis para a impressão, divididos em
4 grupos:

•

Sintético: relatórios simplificados.

•

Detalhado: relatórios completos.

•

Agrupado: relatórios compactados por Departamentos, Plano de Contas e
etc.

•

Gráfico: relatórios com imagens.
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Em geral, ao escolher o relatório desejado se abre uma janela onde se pode filtrar
os registros que serão listados no relatório. Nos relatórios padrões do Imobzi, os
principais campos do filtro são:

•

O campo “Selecione os documentos que deseja imprimir”: refere-se a
impressão de registros selecionados pelo usuário, para isso, localize um
cadastro, clicando no botão com um sinal de “mais (+)” ao lado do campo,
localize o cadastro e clique duas vezes sobre ele na grade de pesquisa. É
possível apagar, clicando no botão com um sinal de “menos (-)” ao lado da
grade. Note que quando em branco, este campo é ignorado pelo sistema,
gerando assim o relatório completo de todo o cadastro.

•

Ordenar por: Refere-se a ordem que será exibido e impresso os registros,
no relatório. Este campo permite a múltipla seleção das caixas de
verificação, possibilitando assim a ordenação dos registros entre 2 ou mais
campos. Por exemplo, marcando a opção nome, teremos um relatório
organizado em ordem alfabética.

•

Data Vencimento/pagamento/emissão: Refere-se ao período dos
registros que serão impressos no relatório e ao tipo de do período
desejado. O não preenchimento deste campo, ocasiona na impressão
completa, sem data pré determinada. Não é obrigatório alterar os 2
campos, se alterar apenas 1 “valerá”.

•

Receitas de: É onde se especifica se os registros serão relativos a venda
ou a locação. O não preenchimento deste campo ocasiona na impressão
completa incluindo lançamentos em avulso.

•

Contratos dos proprietários: Refere-se a filtrar os registros do relatório
por proprietários. Exemplo, marcando um determinado proprietário, os
registros que aparecerão no relatório serão relativos a este proprietário ou
ao inquilino amarrado a ele. É possível selecionar mais de um.
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•

Os campos status é utilizado para especificar se os registros serão de
parcelas / aluguéis quitados ou em aberto. O não preenchimento deste
campo ocasionará na impressão completa, incluindo tanto registros
quitados quanto não quitados.

•

O campo “Plano de Contas”: refere-se a impressão somente das contas
relacionadas ao Plano de contas escolhido.
Exemplo: “Plano de contas” de “Contas de Luz”, terão todas os registros
referentes a conta de luz impressos.

•

O campo “Departamentos”: refere-se a impressão somente das contas
relacionadas ao departamento escolhido.
Exemplo: “Departamento” de “Publicidade”, terão todos os registros
referentes a publicidade impressos.
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Boletos
Menu: Relatórios > Administração > Boletos Bancários

Há duas formas básicas de se imprimir boletos. Através do menu:

A outra opção é para impressões em lote:
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O Imobzi, permite a impressão de boletos para todos e quaisquer registros das
contas a receber. Para isto, é necessário que os boletos estejam previamente
configurados no Imobzi administração.

Ao imprimir um boleto o “nosso número”, será automaticamente gravado no
campo “Documento”, da conta referente ao boleto, para posteriormente, ser
conferido com o extrato bancário.

Principais campos:

•

Data Inicial: refere-se ao dia de início do período de impressão dos
boletos.
Exemplo: deverá ser feita a impressão de todo o mês de setembro/2005,
logo o campo “Data Inicial” deverá ser preenchido com a data do dia
'01/09/2005' e o campo “Data Final” com a data do dia '30/09/2005'.

•

Data Final: refere-se ao dia final do período de impressão dos boletos.
Exemplo: deverá ser feita a impressão de todo o mês de setembro/2009,
logo o campo “Data Inicial” deverá ser preenchido com a data do dia
'01/09/2009' e o campo “Data Final” com a data do dia '30/09/2009'.

•

Processar: refere-se ao tipo de cobranças a serem impressas para boleto.
Elas podem ser:
- Todos: referindo-se aos boletos de locação, venda e demais
recebimentos.
- Locação: referindo-se somente aos boletos de locação.
- Venda: referindo-se somente aos boletos de venda.
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É possível modificar a mensagem que vai no corpo do boleto, clicando no
botão “Mensagem Personalizada” (3º ícone da direita para esquerda na
parte inferior da janela).
Lembrando que esta mensagem não mudará permanentemente e valerá
apenas enquanto a tela de boletos estiver aberta. Para modificar a
mensagem permanentemente é necessário ir na tela “Boletos Bancários”
no Imobzi administração.

Observação:

Caso a empresa previamente cadastrada no Imobzi administração, seja uma
“Administradora” de imóveis o campo “Processar boletos somente deste
proprietário” será ativado. Este campo refere-se a impressão dos boletos
somente do proprietário escolhido.

O botão “Processar”, preparará os boletos para impressão, de acordo com as
especificações feitas nos campos anteriormente explicados. Lembrando que se
houver 2 ou mais boletos cadastrados no Menu Administrador > Configurar Boleto,
ao clicar no botão processar o Imobzi requererá que se escolha o cedente para
continuar o processamento dos boletos. Só poderá ser impressos boletos de um
cedente por vez.
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Recibos
Menu: Relatórios > Administração > Recibos

Há duas formas básicas de se imprimir recibos. Através do menu:

A outra opção é para impressões em lote:

O Imobzi, permite a impressão de recibos para todos e quaisquer registros das
contas a receber.
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Nota: Caso a empresa seja administradora de imóvel é possível exibir na
assinatura do recibo de aluguel / parcelamento de venda, o Nome, RG, CPF/CNPJ
do proprietário. Para isso basta especificar a opção no Imobzi administração.
Principais campos:
•

Data Inicial: refere-se ao dia de início do período de impressão dos
boletos.
Exemplo: deverá ser feita a impressão de todo o mês de setembro/2005,
logo o campo “Data Inicial” deverá ser preenchido com a data do dia
'01/09/2005' e o campo “Data Final” com a data do dia '30/09/2005'.

•

Data Final: refere-se ao dia final do período de impressão dos boletos.
Exemplo: deverá ser feita a impressão de todo o mês de setembro/2009,
logo o campo “Data Inicial” deverá ser preenchido com a data do dia
'01/09/2009' e o campo “Data Final” com a data do dia '30/09/2009'.

•

Processar: refere-se ao tipo de cobranças a serem impressas para boleto.
Elas podem ser:
- Todos: referindo-se aos boletos de locação, venda e demais
recebimentos.
- Locação: referindo-se somente aos boletos de locação.
- Venda: referindo-se somente aos boletos de venda.
É possível modificar a referência do recibo clicando no botão alterar
referência (4º ícone da direita para a esquerda na parte inferior da janela).
Lembrando que a referência é individualizada para cada recibo e é
preenchida automaticamente pelo sistema, devendo ser modificada
somente quando necessário.

•

O botão “Processar”, preparará os recibos para impressão, de acordo com
as especificações feitas nos campos anteriormente explicados.
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Repasse
Menu: Relatórios > Administração > Demonstrativo de Repasse

Há duas formas básicas de se imprimir repasse. Através do menu

A outra opção é para impressões em lote:
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O Imobzi, permite a impressão de demonstrativos de repasse, para serem
entregues ao proprietário do imóvel com a descrição mensal das movimentações
referentes a locação.

Principais campos:

•

Quais repasses deseja processar: refere-se status dos repasses que
deseja imprimir (Liberados, não-liberados, quitados, etc.).

•

Período: Refere-se ao período de impressão dos demostrativos de
repasse.

•

No grupo “Demostrativo único” há a opção de “agrupar todos os
repasses por proprietário”, que habilita o campo “proprietário” para
especificarmos o proprietário do qual se deseja imprimir os repasses.

É possível modificar a mensagem que vai no corpo do demonstrativo, clicando no
botão (4º ícone da direita para a esquerda na parte inferior da janela). Lembrando
que esta mensagem não mudará permanentemente e valerá apenas enquanto a
tela de demonstrativo estiver aberta.

O botão “Processar”, preparará os demonstrativos de repasse para impressão, de
acordo com as especificações feitas nos campos anteriormente explicados.
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Dimob
Menu Relatórios > Administração > Dimob
O Imobzi permite a impressão da Dimob (Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias.) informando os dados do imóvel, dos contratantes e os
rendimentos tributáveis para serem emitidas a Receita Federal.

Na Dimob, a data base utilizada para apresentar os valores, é a data de
recebimento da parcela.
Em casos de “aluguel garantido”, o Imobzi vai considerar a data de pagamento do
repasse para o proprietário. Caso esta data seja anterior à do recebimento.

Principais campos:
•

Proprietário: Refere-se a imprimir o informe de rendimento de somente um
proprietário, caso não selecione nenhum ira aparecer de todos.

•

Data inicial: Refere-se ao início período de impressão.

•

Data final: Refere-se ao final período de impressão.

O botão “Processar” ira preparar os informes de rendimento para a impressão de
acordo com o intervalo de data informada.

207

Final
Caso tenha dúvidas estamos disponíveis em: http://helpdesk.quickfast.com
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