GUIA DE ETAPAS E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Bingo! Laboratório de Inovações Ltda.

Neste passo a passo você
entenderá mais sobre o
funcionamento do sistema
amO e como cadastrar um
empreendimento, dando
início ao gerenciamento e
acompanhamento através
dos usuários.
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PASSO 1

/ ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Unidades Privativas

De acordo com o plano que
você escolheu, informe o número
de unidades disponíveis no
empreendimento.
A licença para Síndico e Subsíndico
é gerada automaticamente, e não tem
relação com as unidades privadas.
Desta forma, indique apenas as
unidades privativas.
Exemplo: Se em um
empreendimento existem 40
apartamentos e 2 lojas. Você deve
indicar 42 unidades privativas. E o
sistemas gerará 44 licenças (sendo as 2
a mais para o síndico e subsíndico).
Não devem ser consideradas as
vagas de estacionamento.
Digite o número de unidades no
campo e clique em PRÓXIMO.
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PASSO 2 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Garantias

Escolha o tipo de garantia que irá
gerir seu empreendimento.
É através da garantia escolhida
que gerará os controles e prazos
relacionados ao seu empreendimento.
Selecione no menu a opção
adequada ao seu empreendimento.

Para avançar ao passo seguinte,
clique em PRÓXIMO.
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PASSO 3 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Empreendimento

Nesta etapa você irá cadastrar os
dados referentes ao empreendimento.
Atente para o número correto de
ítens a serem inseridos.
Da mesma forma, verifique que
o número de apartamentos/lojas/
salas será o mesmo número de
unidades cadastradas anteriormente
no Passo 1 e que terão as 2 licenças
a mais automáticas para o síndico e
subsíndico.
A contagem de garagens se dá
pelo número total, independente da
unidade pertencente.
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PASSO 3 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Empreendimento

Dando continuidade ao Passo
3, você precisa criar um Usuário
Padrão, o qual ficará responsável por
gerenciar as manutenções e atividades
pendentes de unidades que ainda
não foram entregues ou não possuem
proprietário.
Geralmente, este usuário é alguém
da construtora/incorporadora, o qual
será o responsável pela manutenção
das unidades até a sua entrega.
Preencha um email ativo e um CPF
para o responsável.
Clique em PRÓXIMO para o
seguinte passo de cadastro.
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PASSO 4 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Contratante

No passo anterior, cadastramos
um Usuário Padrão para que
possa gerenciar as unidades ainda
não entregues pela construtora/
incorporadora.
Neste momento você irá cadastrar
os dados dessa construtora/
incorporadora utilizando o CNPJ da
mesma.
Note que se a empresa já possuir
um cadastro no sistema, basta inserir
o CNPJ que todos os dados cadastrais
serão reconhecidos e preenchidos
automaticamente.
Preenchido os dados, clique em
PRÓXIMO para avançar.
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PASSO 5 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Administração da Conta

Chegamos na parte que você vai
cadastrar uma pessoa para administrar
a conta no sistema.
Esta conta engloba todos os
empreendimentos que você cadastrar
utilizando este mesmo email e senha.
Desta forma, caso precise cadastrar
outros empreendimentos futuramente,
neste mesmo passo, você precisará
apenas indicar seu email e senha que
está criando agora.
Se não possuir uma conta até o
momento, basta preencher os campos
de “Quero criar uma nova conta!” e
clicar em PRÓXIMO para a verificação
dos dados cadastrais e finalizar as
etapas.
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PASSO 6 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Confirmação

Esta é a etapa de confirmação dos
dados cadastrados até o momento.
Desde as unidades, o empreendimento
e dados da empresa, assim como do
administrador da conta.
Confira com atenção se estão todos
corretos. Caso haja a necessidade
de alteração, você pode clicar
diretamente nos ícones circulares de
cada etapa que estão localizados no
início da tela, fazer a alteração, clicar
em próximo para salvar e poder voltar
para esta etapa de conferência e
confirmação.
O passo seguinte e último é o
pagamento. Para avançar, clique em
PRÓXIMO.
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PASSO 7 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Pagamento

Estamos no passo final, e aqui você
terá a conferência novamente do valor
de compra e escolherá a forma de
pagamento desejada.

Escolha a sua forma de pagamento
para dar sequência ao preenchimentos
dos dados pessoais.
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PASSO 7 / ETAPAS DE CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Pagamento

Após preencher os dados e finalizar
a compra, no caso de Boleto Bancário,
será mostrado um link para abrir o
boleto e imprimir.
Você receberá em seu email
cadastrado (administrador da conta)
a liberação de uso do sistema e o link
para acessar ao painel (Dashboard) do
sistema amO.
Nas próximas etapas mostraremos
como acessar e utilizar o painel do
sistema e seus empreendimentos.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Esta é a tela de acesso ao sistema.
Com o sistema já liberado para uso, e
informado via email cadastrado, você
pode efetuar o login preenchendo seu
email e senha.
Caso tenha esquecido a senha
de acesso, clique em “Esqueceu sua
senha?” para podermos enviar um
email e você cadastrar uma nova
senha.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Aqui você está dentro do sistema
e tem essa tela inicial com as
informações principais em destaque
para cada empreendimento.
Cada cor tem um significado
que definirá o status de seu
empreendimento.

Clique no botão Gerenciar para dar
continuidade a configuração.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Para dar início ao gerenciamento
do empreendimento, precisamos
antes que você organize alguns dados
pertinentes às suas unidades.
Você vai criar, ajustar ou remover
itens relacionados às atividades de
manutenção, prazos de garantia,
unidades de uso comum e/ou
privativas, entre outros.
Para dar início aos ajustes finais,
clique em “Ok, ir para o próximo
passo”.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Neste Passo 2 leia com atenção
a descrição explicativa para melhor
entendimento sobre o que são e
como funcionam as Atividades de
Manutenção.
A partir deste momento, você irá
manipular uma lista de atividades que
foram incorporadas automaticamente
e de acordo com a opção de Plano
escolhida no início da compra.
Você poderá acrescentar uma nova
atividade que ainda não conste na
lista. Será possível editar uma atividade
listada e também remover atividades
que não serão necessárias ao seu
empreendimento.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Caso haja a necessidade de
acrescentar uma nova atividade, basta
clicar no botão				
e preencher
os dados referentes à atividade e clicar
no botão
Na lista de atividades, você pode
editar individualmente uma atividade,
conseguindo alterar opções como:
qual o usuário que estará encarregado,
tipo de sistema que ela pertence,
categoria, prazo de execução e o
responsável pela manutenção.
Basta clicar no ícone		 e efetuar
as alterações necessárias, clicando em
seguida no botão
Para remover diretamente uma
atividade, você pode clicar no ícone
e confirmar a ação.
Ao finalizar as alterações, clique em
“Ok, ir para o próximo passo”.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Agora você precisa revisar os prazos
de garantia sugeridos pelo sistema de
acordo com a opção selecionada no
início em Passo 2 - Garantias.
Relembrando:

Desta forma, você poderá adotar
uma garantia sugerida, editar uma
garantia para adequação, excluir as
garantias que não são pertinentes ao
seu empreendimento ou criar uma
nova garantia.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Na listagem das garantias temos o
Sistema Construtivo e a Descrição, na
qual estará detalhado o assunto sobre
o que se trata a garantia; o Prazo, que
é o período de vigência da garantia;
e opções para edição e exclusão das
garantias.
Para acrescentar uma nova garantia,
basta clicar no botão
e preencher os dados necessários e
clicar em			
para adicionar a nova
garantia à lista.
Você ainda pode editar
uma
determinada garantia ou excluir		
da listagem uma garantia que não é
necessária ao seu empreendimento.
Feitas as revisões e alterações,
clique em “Ok, ir para o próximo”.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Chegou o momento de fornecer a
documentação para os usuários finais
do aplicativo.
Desta forma, os usuários
(proprietários, síndicos e inquilinos)
podem ter acesso a documentos
importantes da unidade ou
empreendimento.
Os documentos podem conter
um controle de validade, a fim de
receber um alerta quando esta estiver
vencendo e precisar ser renovada
(alvará de corpo de bombeiros, laudo
de limpeza de reservatório, etc) ou de
acordo com a necessidade. Podem
ser ainda apenas documentos para
consulta (carta de habitação, manual
de uso e manutenção, etc).
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Para inserir um novo documento é
simples! Clique no botão
e preencha os campos solicitados.
Insira uma descrição para identificar
o tipo de documento ou atividade
relacionada.
Caso o arquivo seja maior que
10mb de tamanho, você pode
hospedar o arquivo em algum serviço
online (nuvem) e inserir o link de
acesso direto ao arquivo.
Marque “Controlar a Validade” caso
necessite um alerta e renovação da
mesma.
Insira a data de validade para o
documento (ou atividade).
Clique em “Selecione..” para
procurar o arquivo no seu computador
e enviar ao sistema.
Agora basta clicar em			
para
finalizar a inserção do documento.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

O Passo 5 é referente às unidades
(áreas de uso comum e privativas).
Como padrão, o sistema já irá
apresentar as duas unidades referentes
ao síndico e subsíndico, conforme foi
demonstrado no Passo 1 - Unidades
Privativas.
Leia atentamente o texto dessa
seção para entender mais a fundo o
que é uma unidade de uso comum
e privativa, e algumas regras de
gerenciamento das unidades.
Nesta etapa você poderá criar
novas unidades, manualmente ou
gerar automaticamente; excluir
unidades ou editá-las; assim como
transferir uma unidade de um usuário
para outro e também a função de
síndico/subsíndico/responsável pela
manutenção.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

As duas licenças padrões já estão
listadas, e atreladas ao usuário padrão
até que as novas unidades sejam
definidas, podendo assim transferir a
função para outro usuário.
Enquanto a unidade não for
entregue, o gerenciamento e
manutenção permanecem como
usuário padrão (construtora/
incorporadora).
O controle de manutenção é
iniciado a partir da entrega da unidade.
Para criar uma nova unidade
manualmente, clique em
e preencha os campos conforme
informações solicitadas.
Salve a nova unidade na lista
clicando em
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Se preferir, as unidades podem ser
importadas a partir de arquivos do
Excel ou CSV. Para isso, basta clicar
no botão					
e selecionar o
arquivo em questão.
A outra forma, é gerar automático
o número desejado de unidades,
de forma a agilizar a criação de um
número maior de unidades. Clique no
botão					
para entender
como funciona o processo de geração
de unidades.
Preencha os campos conforme sua
necessidade e clique em
As unidades criadas estarão na lista
e associadas ao usuário padrão. Você
pode editar		 cada unidade para
designar um novo proprietário.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Neste Passo 6, conhecemos a
função de Eventos.
É um espaço para que se possa
registrar algum acontecimento
relacionado ao empreendimento.
Quando houver uma troca de
síndico e subsíndico, ou a transferência
de uma unidade, o sistema registrará
automaticamente esses eventos,
funcionando como um histórico e de
acesso apenas ao administrador do
sistema. Os usuários finais do aplicativo
não terão acesso aos Eventos.
Para criar um novo evento, clique
no botão				 e preencha os
campos conforme necessário.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Chegamos ao fim das configurações  
do empreendimento.
Será apresentado a você duas opções
de início.
Iniciar o controle das atividades
Nesta opção serão geradas todas as
atividades de manutenção para todas
as unidades cadastradas (ou geradas),
indiferente se estiverem atreladas ao
usuário padrão ou a usuários reais.
Gerenciar o empreendimento
Aqui você será levado para a área de
administração geral do empreendimento,
podendo posteriormente iniciar o
controle das atividades de manutenção
para cada unidade ou automaticamente
para todas. Na sequência mostraremos a
partir desta opção.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Esta é a tela em que você irá
gerenciar seu(s) empreendimento(s).
Seguindo a página anterior, optamos
por iniciar diretamente no Gerenciador,
e por isso o controle das atividades de
manutenção ainda não foi iniciado.
Você pode clicar no botão
para iniciar automaticamente, em todas
as unidades, o controle das atividades.
Ainda nesta tela, você pode
acompanhar através das guias
Atividades, Prazos de Garantia,
Documentos, Unidades e Eventos, todas
as informações cadastradas durante o
processo.
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Dashboard

/ PAINEL DE ACESSO E ADMINISTRAÇÃO

Para iniciar o controle de atividades,
você precisa entregar ao menos uma
unidade. E esta precisa estar também
vinculada ao Síndico, que fará o
gerenciamento das atividades do
empreendimento.
Após entregue e dado início ao
controle das atividades, você poderá
entregar outras unidades conforme for
necessário.
Você pode adicionar outros
empreendimentos seguindo os
mesmos passos apresentados neste
guia. Cada empreendimento será
gerenciado separadamente mas estarão
no mesmo painel de administração,
dispostos lado a lado, de forma a
facilitar o acompanhamento dos
empreendimentos.
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Aplicativo amO
/ CONTROLE MOBILE DAS ATIVIDADES

O Sistema amO dispõe de um aplicativo mobile
para acompanhamento e alertas das atividades, para
o síndico, subsíndico e usuários finais (proprietários
e locatários).
Uma forma de manter as informações sobre o
empreendimento em dia e deixando os usuários
cientes dos deveres e direitos sobre o mesmo.

CONHEÇA UM POUCO DO APLICATIVO
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.
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Aplicativo amO
/ CONTROLE MOBILE DAS ATIVIDADES
O aplicativo mobile é uma extensão
do sistema para acompanhamento dos
usuários finais.
O sistema amO gerencia as atividades
e prazos de garantia, deixando tudo
organizado para a leitura do aplicativo.
Alertas das atividades que se
aproximam são emitidos avisando o
usuário a não esquecer de executar
determinada atividade.
Um aplicativo prático e com um
visual intuitivo o que facilita o uso da
tecnologia e acompanhamento do
empreendimento.
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Aplicativo amO
/ CONTROLE MOBILE DAS ATIVIDADES
Além dos alertas das atividades,
através do aplicativo é possivel acessar
documentos que você enviou durante
o cadastro do empreendimento. Assim
como documentos enviados através da
prestação de serviços de manutenção.
A lista geral de prazos e garantia
também pode ser acessada utilizando o
aplicativo, assim como informações de
ajuda para auxílio em determinada função.
Há uma seção de Notícias, que exibirá
as notícias cadastradas no sistema,
afim de divulgar alguma informação da
construtora/incorporadora (lançamento de
novos empreendimentos).
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Aplicativo amO
/ CONTROLE MOBILE DAS ATIVIDADES
A importância da realização das
manutenções se dá também pelo registro
dos documentos da execução, como
confirmação, sempre que necessários
e posteriormente disponíveis para o
administrador do sistema acessar, sempre
que julgar necessário.
Estes documentos (Nota Fiscal, ART/
RRT indicados no aplicativo para cada
situação) serão fotografados ou anexados
no momento da confirmação da execução
da manutenção.

Bingo! Laboratório de Inovações Ltda.

Em posse dos dados de acesso, os usuários do seu empreendimento poderão
acessar o aplicativo para gerenciar as atividades de manutenção das unidades.
bingoinova@gmail.com
GUIA DE ETAPAS E CONFIGURAÇÕES
DO SISTEMA

www.aplicativoamo.com.br

