Ficha de Atendimento
Para cadastrar uma nova Ficha de Atendimento ou editar uma já existente, clique no botão de
atalho “Ficha Atend.” ou no menu Recepção -> Ficha de Atendimento.

Clique na opção “Nova” ou busque por Data ou Nome uma ficha já existente (para edição).
Preencha a ficha com as informações solicitadas.

Número da Ficha: Informação inserida automaticamente (sequencial).
Data/Hora: Informações inseridas automaticamente pelo sistema.
Comprador: Dados do comprador (ver instruções abaixo no item “Cadastro de Compradores”).
Ao selecionar um comprador, o sistema vai preencher automaticamente os campos Renda,
Recursos e Fgts.
Lançamento: Dados do lançamento. Ao selecionar um lançamento, o sistema vai preencher
automaticamente o campo Valor.

Entrada/Financ: Informar os valores de entrada e financiamento.
Obs.: Informações adicionais sobre o atendimento.
Corretor: Corretor que está fazendo o atendimento.
Veículo: Local onde o comprador viu o anúncio do lançamento.
Imprimir Ficha: Selecionar para imprimir a ficha (após clicar em OK).
Ativa/Inativa: Selecionar se o atendimento está ativo ou inativo.
Deseja: Selecionar preferências do comprador, como tipo de imóvel, quantidade de quartos,
etc.

Para consultar uma ficha de atendimento cadastrada, clique no botão de atalho “Pesquisa
Ficha Atend.”, no menu Pesquisas -> Fichas, ou no menu Recepção -> Ficha de Atendimento.
Para gerar um relatório completo em PDF, acesse o menu Listagens -> Fichas de Atendimento.

Cadastro de Compradores
O cadastro de compradores pode ser realizado junto ao preenchimento da Ficha de
Atendimento ou através do menu Cadastros -> Compradores.

Independente da opção escolhida, clicando na seta lateral da Ficha de Atendimento ou
diretamente no menu Cadastros, o sistema exibirá uma tela para selecionar um comprador já
existente ou cadastrar um novo.

Digite o nome do comprador, clique em “Novo” e preencha a ficha com as informações
solicitadas.

Nome Completo/CPF/CNPJ/Fone/Email/Etc: Inserir os dados gerais do comprador, como
nome completo (ou Razão Social em caso de proprietário jurídico), CPF ou CNPJ,
nacionalidade, etc.
Sexo Masc.: Caso seja do sexo feminino, tirar a seleção “Sexo Masc.” (todas as concordâncias
do contrato dependerão dessa opção. Por exemplo, “casada”, “solteira”, etc).
Endereço/Compl/Bairro/Cidade/Estado/CEP: Inserir informações de contato do proprietário.
No endereço, ao digitar o CEP, o sistema fará o preenchimento automático do endereço,
bastando apenas conferir as informações e inserir a numeração. Ao clicar na seta lateral, o
sistema exibirá uma lista de endereços pré-cadastrados (solicitar junto a JBI a tabela de

endereços da sua cidade; padrão dos Correios com nome de ruas/avenidas, CEP, Cidade,
Estado). A busca pelo endereço deve ser realizada sem as palavras “Rua”, “Avenida”, etc. O
usuário pode buscar o endereço por palavra-chave, digitando-a e clicando em Pesq.
Cadastramento: Informação inserida automaticamente (data do cadastro).
Renda Formal e Informal/FGTS/Rec. Próprio: Valores das rendas formais e informais (salários,
comissões, etc), FGTS e outros recebimentos próprios do comprador.
Financiamento: Selecionar caso o comprador já tenha um financiamento ativo.
Moradia/Residência no município: Informar se reside em imóvel próprio, alugado (informar
valor do aluguel) ou de outro tipo, e período de residência no município.
Comprador/Fornecedor/Investidor: Informar se o cadastro realizado é de um comprador,
fornecedor, etc.
Ativo/Cancelado/Comprou: Infomar o status do comprador, se Ativo, Cancelado, se comprou
o imóvel, etc.
Dependentes: Quando houver a necessidade do esposo(a)/procurador(a)/responsável pela
empresa/sócio assinar o contrato, os mesmos deverão ser cadastrados no campo
Dependentes. O sistema oferece opções para cada caso. Selecionar a opção “Representante”
em caso de Proprietário Jurídico e “Inventariante” em caso de espólio. Caso apenas o
proprietário assine, esse campo deverá permanecer em branco.

Algumas informações não são de preenchimento obrigatório, porém, aconselhamos o
preenchimento da forma mais completa possível. Após o cadastro das informações, clique em
“OK” para salvar os dados.

Para consultar um comprador cadastrado, acesse o menu Pesquisas -> Compradores. Para
gerar um relatório completo em PDF, acesse o menu Listagens -> Relatórios Especiais ->
Compradores.

Troca de Corretor

Caso seja necessário, o usuário MANAGER tem permissão para alterar o corretor em
determinada ficha de atendimento. Para isso, acesse o menu Recepção -> Troca de Corretor.
Selecione a ficha via Número, Data ou Nome e faça a alteração desejada.

