BR1-SGC: Sistema Gerenciador de Condomínios

MANUAL DO USUÁRIO
(Guia rápido de utilização)
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1.Tela: Principal / Painel de monitoramento

1.1. Barra inferior (1): É separado em 4 painéis:
Condomínio: Nome do condomínio, configurado na instalação.
Usuário:
Usuário em que foi realizado o login (entrada) no sistema.
Hoje:
Mostra a data e hora atual
Legenda:
Mostra os três status existentes:
Normal (Verde Claro):
 Apartamento não contêm registros de visitantes nem recados;
Visitante / Manutenção (Vermelho):
 Existe visitante na unidade, ou existe área comum em manutenção;
Correspondência/Recado/Em uso (Verde Escuro):
 A unidade tem correspondência a ser retirada, ou recado geral da portaria, ou a área
comum está em utilização pelo morador;

1.2.Avisos do sistema (2): Mensagens onde o sistema apresenta irregularidades:
Exemplos: “Existem visitantes em aberto...” – Significa que há visitantes que estão a mais de 24 horas
dentro do condomínio. Entre outras mensagens.
 O item acima pode ser fechado (x) a qualquer momento para ampliar a área de visualização;
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1.3.Painel de monitoramento / Layout do condomínio (3): Nesta área é apresentada em forma gráfica a
estrutura do condomínio, todas as unidades podem ser acessadas pela portaria. As seguintes informações
podem ser obtidas e registradas:
 Cadastro dos morados / inquilinos – incluindo telefone de contato;
 Cadastro de veículos;
 Visitantes na unidade;
 Cadastro de recados/correspondências e acesso ao histórico de recados (portaria);
 Indicação visual do status da unidade (Verde Claro, Vermelho e Verde Escuro);

1.4.Botões de acesso - Menu (4): Menu de acesso aos módulos do sistema:
 Entrada, ou tecla F1: Acesso ao registro de visitantes;
 Saída, ou tecla F2: Registro de saída do visitante (baixa);
 B.O, ou tecla F3: Acesso ao registro de ocorrências das unidades e condomínio;
 Funcionários, ou tecla F4: Registro de entrada e saída de funcionário (Livro de ponto);
 Agendamentos, ou tecla F5: Agendamentos de áreas comuns e mudanças para os moradores;
 Cadastro, ou tecla F6: Módulo de cadastros gerais (Moradores, veículos, visitantes, funcionários,
usuários do sistema, dados do condomínio, cartões, fornecedores e áreas comuns);
 Relatórios, ou tecla F7: Acesso aos relatórios operacionais e gerenciais disponíveis no sistema;
 Documentos, ou tecla F8: Cadastro/Agenda das manutenções obrigatórias do condomínio
(AVCB, Limpeza de caixa, Extintores, Desratização, etc...);
 Sistema, ou tecla F9: Acesso as informações do sistema (versão, configuração das contas de
email, manutenção do sistema);
 Estoque, ou tecla F10: Registro e movimentações dos materiais do condomínio;
 Lupa, ou tecla F11: Busca rápida de moradores (Nome) e veículos (Placa);
 Ajuda do sistema;
 Logoff do sistema;

DICA: Utilize as teclas de atalho para ser mais rápido (F1, F2, F3...).
A tecla ESC fecha qualquer janela aberta!.
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2.Tela: Apartamentos

2.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Cadastrar: Cadastra informações digitadas no item (2) pela da portaria. Caso a opção “Enviar
para morador” estiver marcada, a informação gravada será enviada via email caso o morador esteja
habilitado a recebê-la.

 Botão Excluir: Exclui as informações registradas para o apartamento. A exclusão não apaga
definitivamente as informações gravadas, elas ficam guardas no histórico do apartamento.

 Botão Histórico: Exibe as informações de correspondência e recados excluídos (antigos) do
apartamento.

 Botão Sair: Fecha a tela apartamentos. Tecle ESC.
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2.2.Área para digitação das informações pela portaria (2): Local para registro das informações de recado
e/ou correspondências pela portaria do condomínio. Em todas as mensagens é gravado automaticamente
a data e hora no final do registro.
Acima desta janela o botão “Mais informações” exibe a existência de veículos, animais, ocorrências e se
existem pessoas com algum tipo de deficiência.

2.3.Abas de acesso (Veículos/Visitantes) (3): Na aba veículos é possível ter acesso às informações dos
veículos cadastrados para o apartamento (Modelo, cor, placa). Na aba visitantes é possível ter acesso às
informações dos visitantes que estão registrados no momento na unidade.

2.4.Informações sobre os moradores da unidade (4): Nesta área estão registrados os moradores da
unidade, assim como seus contatos telefônicos.

2.5.Botões de acesso rápido (5): Nesta área estão disponíveis os botões para acesso rápido aos seguintes
itens:
 Cadastrar moradores: Envia para a tela de cadastro de moradores.
 Cadastrar veículos: Envia para a tela de cadastro de veículos.
 Cadastrar ocorrências: Envia para a tela de ocorrências.
 Gerar senha: Gera senha automática para o morador (acesso ao site/portal).
 Bloqueia senha: Bloqueia senha (acesso) do morador ao site/portal.
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3.Tela: Cadastro/Registro de visitantes (Entrada)

3.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Cadastrar Visitante: Cadastra as informações digitadas do visitante.
Nota: Em todas as telas os campos onde os títulos estão na cor “azul” são de preenchimento
obrigatório, os campos com a cor “verde claro” são opcionais.

 Botão Registrar Visita: Registra a entrada do visitante no condomínio. Neste momento é obrigatória
a indicação do local (Bloco e Apartamento). Caso a opção de “Baixa Automática” não estiver ativada
na tela Sistema, será necessário informar o número do cartão.

 Botão Gravar Alteração: Grava as alterações realizadas no cadastro do visitante.
 Botão Excluir: Exclui registro do visitante, caso o mesmo não possuir registros de entrada (visita).
 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
3.2.Marcador: “Com Carro?” (2): Caso o visitante estiver com veículo é possível cadastrar a placa do
automóvel ao marcar esta opção.
Nota: É possível localizar placa de veículos para visitantes, neste caso digita-se a placa e clique no
botão (lupa) ao lado da caixa.
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3.3.Marcador: “Prestador de Serviço?” (3): Caso o visitante for um prestador de serviço (Técnicos,
Entregadores, etc.) é possível descrever o nome do empresa ou detalhes do prestador.
Nota: É possível localizar posteriormente estas descrições, neste caso digita-se a palavra a ser
procurada e clique no botão (lupa) ao lado da caixa.
3.4.Bloquear ou Liberar visitantes (4): Opções para bloquear ou liberar um visitante:

 Bloquear Visitante: Depois de cadastrado o visitante, o mesmo poderá ser bloqueado (Por opção do
morador ou condomínio). Ao ser bloqueado, toda vez que o mesmo aparecer na portaria e for
identificado irá aparecer a mensagem: “Atenção: Visitante Bloqueado!” – Indicando que o visitante
não pode entrar.

 Liberar Visitante: Depois de cadastrado o visitante, o mesmo poderá ser liberado permanentemente
(Insto irá indicar para a portaria que o visitante não precisa ser anunciado) – Este procedimento
somente deverá ser feito depois de um pedido formal pelo morador, caso necessite, pode ser utilizado
o recado de apartamento para ser justificado tal ato.

 Botão Foto: O botão “Foto” abre a câmera para capturar a imagem do visitante. A câmera deverá
estar devidamente instalada e configurada.

 Botão Pesquisa (Lupa): O botão “Pesquisa / Lupa” realiza a pesquisa tanto para o nome de visitante
como para o número de documento. É preciso digitar dados na caixa para habilitar a pesquisa.

DICA: No momento do registro da visita, caso a baixa automática estiver ativada, o
número do cartão é atribuído automaticamente para o visitante, realizando a baixa do
visitante depois de 24 horas automaticamente.
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4.Tela: Registro de visitantes (Saída)

4.1.Localizar número do cartão (1): Ao ler o código de barras do cartão ou digitar o número, será
localizado o registro de entrada do visitante para ser efetuada a baixa do mesmo.
4.2.Informações sobre o visitante (2): Ao localizar o cartão serão mostradas as informações do visitante
(registro de visita) neste espaço.
4.3.Comandos da barra inferior (3): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Confirmar Saída: Este botão confirma a saída do visitante depois de localizado o
cartão/visitante.

 Botão Saídas em Aberto: Este botão mostra todas as saídas em aberto, ou seja, todas as pessoas que
entraram e ainda não saíram do condomínio.

 Botão Lixeira: Realiza a baixa automática de visitantes com mais de 24h em aberto. Este processo é


realizado automaticamente toda vez que é realizado o login.
Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
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5.Tela: Registro de ocorrências

5.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Incluir: Cadastra as informações digitadas em tela.
 Botão Alterar: Altera os dados registrados, é necessário realizar a pesquisa do bloco e apartamento
antes e localizar o registro na qual deseja alterar.

 Botão Excluir: Exclui os dados registrados.
 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
 Botão Notificar: Notifica o morador sobre a ocorrência – Carta modelo pode ser impressa.
Dependendo da categoria o mesmo poderá ser enviado via email caso o cadastro estiver habilitado
para receber email.
5.2.Categorias da ocorrência (2): Esta é uma lista de opção para escolher a categoria da ocorrência a ser
registrada:

Página 12 de 29






Infração: Categoria para indicar penalidade cometida pelo morador.
Notificação: Categoria para notificar / multar morador devido às infrações registradas.
Reclamação: Reclamação de moradores com outros moradores ou problemas no condomínio.
Quebra de Bens/Equipamentos: Categoria para indicar quebra de bens e equipamentos do
condomínio.

 Outros: Para categorizar qualquer outro tipo de ocorrência / incidente.
5.3.Localizar Apartamento (3): Bloco para localizar ou indicar apartamento. Utilizados em quase todas as
telas para localizar / indicar apartamentos.
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6.Tela: Registro de Funcionários (Livro de Ponto)

6.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Registrar: Cadastra as informações digitadas em tela. 1 – Seleciona funcionário; 2 – Registra
cartão de entrada; Grava informações.

 Botão Pesquisar Registros: Possibilita a pesquisa por período para localizar registros efetuados.
 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
 Botão Registros: Possibilita ajustes / alterações nos registros gravados (Entrada e Saída dos
Funcionários).
6.2.Registrar Saída do Funcionário (2): Ao registrar a saída do funcionário é necessário digitar o número
do cartão registrado na entrada do mesmo:

 Botão Verificar: Depois de digitado, ao clicar neste botão será feita a pesquisa do funcionário
associado ao cartão. Caso localizado corretamente, irá aparecer o nome do funcionário acima do
botão.

 Botão Confirmar Saída: Confirma a saída do funcionário.
6.3.Selecionar Funcionário (3): Localiza funcionário cadastrado no sistema. Depois de localizado, insere-se
o número do cartão. Existe a possibilidade de registrar informações adicionais – Campo: Observações
(Não obrigatório).
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7.Tela: Agendamento de Áreas Comuns

7.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Incluir: Cadastra as informações digitadas / indicadas em tela. 1 – Seleciona
bloco/Apartamento; 2 – Seleciona a área comum; 3 – Escolhe a data e hora do agendamento e grava
as informações. Envia email para os envolvidos sobre a confirmação de agendamento.

 Botão Alterar: Altera as informações de agendamento. Envia email para os envolvidos sobre a
alteração de agendamento.

 Botão Excluir: Exclui / Cancela agendamento realizado. Neste caso o agendamento fica com o status
“C” – (Cancelado pelo(a) Morador(a)).

 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
 Botão Lista de Convidados: Esta opção inclui a possibilidade de adicionar convidados para o evento
registrado. Possibilita impressão de relatório para conferência da portaria no dia do evento. Os
convidados precisam estar cadastrados na tela de Entrada (F1) - O agendamento deverá estar com
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status de “Liberado”. Ao inserir o email do convidado, uma mensagem será disparada como convite
para o mesmo.

7.2.Botões de Administração (2): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Liberar Agendamento: Todo o agendamento realizado fica no primeiro momento com o
status “A” (Aguardando Liberação). Ao clicar neste botão você irá confirmar o agendamento da área
comum. Neste momento é enviado um email para o morador com a confirmação. Depois de liberado
o status do agendamento fica como “L” – Liberado.

 Botão Cancelar Agendamento: Exclui / Cancela agendamento realizado. Neste caso o agendamento
fica com o status “E” – (Cancelado pelo(a) Administrador(a)). Envia email para os envolvidos sobre a
exclusão.

 Botão Agendas Pendentes: Mostra todas as agendas pendentes de confirmação, ou seja, todas que
estão com o status “A” – Aguardando Liberação (Ordena dos mais novos para os mais antigos).
7.3.Tipo(s) de Agendamento(s) (3): São mostradas nesta opção todas as áreas comuns cadastradas em:
Menu: Cadastro > Guia: Áreas Comuns.
É preciso marcar o campo “Liberar Agendamento” para que o item seja carregado na tela de
Agendamentos.
O tipo “Mudança” vem carregado automaticamente. Nele você pode indicar as opções de
“Entrada” ou “Saída”.
7.4.Botão: Pesquisar Agenda (4): Escolha um dia no calendário e clique neste botão. Serão mostrados todos
os agendamentos registrados para o dia selecionado.
Você poderá também pesquisar agendamentos da unidade indicando Bloco e Número, logo em
seguida clique na lupa “Pesquisar” – Serão mostrados todos os agendamentos daquela unidade.
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8.Tela: Cadastro

8.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Incluir: Cadastra as informações digitadas em tela, digitando as informações obrigatórias: 1 –
Seleciona bloco/Apartamento; 2 – Nome; 3 – Indicação de Proprietário, Locatário ou Morador.

 Tipo de morador (2):
o Proprietário: Proprietário do apartamento (Opção Default) – É possível cadastrar apenas 1
proprietário por unidade, o restante dos moradores deverão ser indicados como “Morador”.
o Locatário: Responsável pelo aluguel da unidade.
o Morador: São todos os outros moradores da unidade. Ex.: Filhos, conjugue, sobrinhos,
netos, etc.

 Botão Alterar: Altera os dados registrados, é necessário realizar a pesquisa do bloco e apartamento
antes e localizar o registro na qual deseja alterar.

 Botão Excluir: Exclui os dados registrados, é necessário realizar a pesquisa do bloco e apartamento
antes e localizar o registro na qual deseja excluir.
o A exclusão dos moradores não é feita realmente de fato, os mesmo ficam registrados no
histórico da unidade e podem ser pesquisados no futuro.

 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
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8.2.Campo “Email” (3): Cadastro do email - Morador:

 Email: Apesar do campo Email não ser obrigatório ele é de importante preenchimento. Será por ele
que serão enviadas as mensagens do sistema. Ex: Correspondências / Recados; Conformação de
Agendamento; Ocorrências; Etc.
o Para autorizar o envio é preciso marcar a opção “Envio de email automático”, caso esta
opção estiver desmarcada, as mensagens não serão enviadas.
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9.Tela: Cadastro – Aba: Cartão

9.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Gerar Cartões: Você deverá digitar a quantidade de cartões que deseja na guia “Gerar
Cartões”. A numeração dos cartões seguirá adicionada de 100. Exemplo: Caso deseja gerar 50 cartões
a numeração gerada será de 101 a 150.

 Botão Imprimir: Aparecerá o relatório de cartões gerados com seus respectivos Cod. Barras, ID´s e
Flag´s mostrando se o cartão está em uso ou não. Você poderá escolher a opção individual ou
intervalo.

 Botão Imprimir Cartão: Ao escolher o campo “Finalidade” (Visitante ou Funcionário) este botão
será habilitado e serve principalmente para “imprimir” de fato o cartão. Você poderá escolher a opção
individual ou intervalo. Para utilizar o registro de funcionários, seria interessante imprimir um cartão
fixo para cada funcionário, assim os mesmos realizariam a entrada e saída sempre por um único
número.

 Imprimir (2): Habilita a guia para impressão individual / intervalo de cartões.
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9.2.Tipo / Layout de cartões (3): Para impressão de cartões existe 4 layout distintos – Caso não for
escolhido nenhum será impresso o layout padrão (Branco).
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10.Tela: Cadastro – Aba: Áreas Comuns

10.1. Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Incluir: Cadastra as informações digitadas em tela, digitando as informações obrigatórias: 1 –
Área Comum; 2 – Sigla (Para identificação); 3 – Localização (Blocos / Terreo).

 Botão Alterar: Altera os dados registrados, é necessário escolher antes a área comum que deseja
alterar no GRID de cadastro.

 Botão Excluir: Exclui os dados registrados, é necessário escolher antes a área comum que deseja
excluir no GRID de cadastro.

 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
10.2. Liberar Agendamento (2): Libera (ou não) o agendamento da área comum, ou seja, se o cadastro
estiver marcado como “Liberar Agendamento” será possível realizar o agendamento no tela de
Agendamentos.
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11.Tela: Relatórios

11.1. Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Visualizar: Visualiza em tela o relatório escolhido.
 Botão Excel: Gera o relatório em arquivo Excel – O arquivo é gravado em C:\(Nome do relatório).
11.2.Comandos de ordenação (2): Ao escolher o relatório é possível ordenar os dados por diversas opções.
Exemplos: Nome, Datas mais recentes, Datas mais antiga, Bloco/Unidade, entre outros.
11.3.Selecionar tipo de relatório (3): Neste menu, é possível escolher o tipo de relatórios que deseja
visualizar, os mesmos estão divididos em grupos:





Cadastro:
o Moradores, Veículos, Visitantes, etc...
Apartamentos:
o Agendamentos, Ocorrências, Recados.
Registros:
o Visitas, Utilização das áreas comuns.
Formulários padrões.
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11.4.Guias de relatório (Operacional / Gerencial / Dashboard) (4): Os relatórios estão divididos em 3
abas:

Operacional: Relatórios de cadastros e movimentações.

Gerencial: Mesmo do anterior, a diferença é que nestes relatórios é possível visualizar o
usuário que realizou as operações. Também existe acesso a relatórios exclusivos – Necessita de
nível Gerencial ou Administrador para acessar esta guia.

Dashboard: Informações quantitativas do condomínio. O botão Processar Informações mostra as
informações registradas do condomínio. Exemplos: Quantidade dos Registros de Visitas, Quantidade de
Moradores, etc. Também mostra as informações para o desenvolvedor: Tabelas mais utilizada e versão
do banco de dados.
A data de compilação da versão do sistema está registrada no rodapé desta tela.
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12.Tela: Documentos
Esta tela tem o objetivo de controlar as manutenções / obrigações periódica do condomínio.

12.1.Lista de manutenções periódicas (1): Neste painel localizam-se principais manutenções que o
condomínio precisa realizar de tempos em tempos.
12.2.Data de vistoria (2): Escolha a data em que a manutenção foi realizada no condomínio.
12.3.Periodicidade da vistoria (3): Escolha a validade da vistoria realiada, Ex.; Anual, Semestral, Bimestral,
etc.
12.4.Validade da vistoria (4): Ao escolher a periodicidade automaticamente será calculada a data de
vencimento da vistoria.
12.5.Emitir aviso de vencimento (5): Você poderá ajustar para que seja avisado com antecedência do
vencimento da vistoria/manutenção, escolhendo entre 60, 30, 15, etc. dias de antecedência do
vencimento.
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Quando chegar a data de aviso, o sistema emitirá um email aos responsáveis lembrando o
vencimento da manutenção.

12.6.Aviso via e-mail (6): Você poderá escolher os responsáveis para o recebimento dos avisos de
vencimento de cada documento/manutenção periódica. Existem duas opções:

Síndico

Gerente / Administradora
(Ambos configurados no menu Sistema > Aba: “Configurações / Contas de Email”)
12.7.Observações (7): Campo para observações gerais referente ao cadastro dos documentos / manutenções
periódicas.


É possível realizar a impressão de todos os documentos de uma única vez, o relatório pode ser extraído
em: Relatórios > Aba: Gerencial > Item: “- Cadastro de Documentos”.
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13.Tela: Sistema (Configuração)

13.1.Configuração: Nesta tela você realiza as configurações do sistema:
o WebCam: Habilita/Desabilita a opção de uso da webcam - Tela de visitantes (Entrada).
o Não utilizar cartões: Habilita/Desabilita a opção da “baixa automática”. Se não estiver habilitado
a informação do número do cartão é obrigatório. Caso estiver marcado, é atribuído ao visitante um
número automático. Depois de 24h é realizada a baixa automática.
o Pastas do Sistema: Localização das pastas do sistema. Os caminhos destas pastas estão
configuradas no arquivo “Config.ini” em C:\BR1-SGC
.
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14.Tela: Sistema (Contas de Email)

14.1.Configurações de Email (1): Neste quadro é realizada a configuração do email do condomínio. Para
que o serviço de mensagens funcione corretamente estes campos devem estar preenchidos corretamente:






Username: Email completo do condomínio. É importante que o mesmo seja do Gmail –
Provedor já homologado.
Host: Endereço SMTP do provedor, no caso do Gmail é: smtp.gmail.com
Password: Senha do email.
Port: 465 (Padrão)
Requer autenticação: Deixar marcado (Padrão)
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15.Tela: Estoque

15.1.Comandos da barra inferior (1): Neste painel localizam-se as seguintes opções:

 Botão Gravar: Cadastra as informações digitadas em tela, digitando as informações obrigatórias: 1 –
Nome; 2 – Grupo / Tipo de Material; 3 – QTDE. (Entrada / Saída).

 Botão Alterar: Altera os dados registrados, é necessário escolher antes o item que deseja alterar na
pesquisa de produtos.

 Botão Excluir: Exclui os dados registrados, é necessário escolher antes o item que deseja excluir na
pesquisa de produtos.

 Botão Cancelar: Cancela a operação atual.
 Botão Extrato: É possível pesquisar por um período específico as movimentações de entrada e saídas
de cada produto.
15.2.Estoque / Movimentação (2): Neste painel inserem-se as informações de entrada e saída de produtos. É
necessário que o produto esteja gravado previamente para realizar as movimentações.
Passo 1: Localiza-se o produto.
Passo 2: Clique no botão entrada ou saída.
Passo 3: Digite a quantidade (Valor e observações são opcionais).
Passo 4: Clique em Gravar.
15.3.Produto (3): Cadastro de produtos em geral. Os produtos deverão ser categorizados no menu “Grupo /
Tipo de Material” que estão previamente cadastrados.
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16.Tela: Pesquisa rápida de moradores

16.1.Nome (1): Ao digitar as iniciais de um nome é possível realizar a busca em todo o cadastro de
moradores. Exemplo, ao escrever “MARIA” e teclar <Enter> aparecerá uma janela com todas as
“Marias” do condomínio identificando seu apartamento.
16.2.Placa (2): A mesma pesquisa pode ser realizada por uma placa de veículo, se o automóvel pertencer ao
condomínio irá trazer os dados do apartamento vinculado aquele veículo.

Para acesso rápido a esta tela clique em F11
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17.Tela: Ajuda

17.1.Ajuda: Esta tela garante seu acesso aos seguintes itens:

Manual do usuário – SGC: Manual do sistema BR1-SGC.

Contato (Email comercial): Contato com a área comercial da BR-One Sistemas.

Visite nosso site: Acesso ao site da BR-One Sistemas

Ticket / Solicitação: Abertura de chamado para o suporte da BR-One Sistemas.

