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Acessos

Aplicativo Web

Login de acesso: CPF do 
titular do boleto.
Senha:
Base CR - Código numérico
antes do nome do titular do
boleto.
Base CH – precisa verificar 
no sistema.

Login de acesso: CPF do 
titular do boleto.
Senha:
Base CR - Código numérico
antes do nome do titular do
boleto.
Base CH – precisa verificar 
no sistema.



Acessos



Acessos

Caso não possua senha, ou a esqueceu no “Solicitar Ajuda” poderá 
solicitar “Trocar senha”, a senha será encaminhada para o e-mail já 
cadastrado.
Caso não possua login ou senha, poderá “Solicitar usuário”, após
preenchimento do formulário providenciaremos o envio dos dados.

Caso não possua senha, ou a esqueceu no “Solicitar Ajuda” poderá 
solicitar “Trocar senha”, a senha será encaminhada para o e-mail já 
cadastrado.
Caso não possua login ou senha, poderá “Solicitar usuário”, após
preenchimento do formulário providenciaremos o envio dos dados.



Assistente Virtual – Síndico e Gestor

Painel com o 
resumo das 
principais e/ou 
mais recentes 
atividades.

Painel com o 
resumo das 
principais e/ou 
mais recentes 
atividades.

Ícones de acesso ao 
painel

Ícones de acesso ao 
painel

Dados de contato 
direto do 
Gerente de
Contas do seu 
condomínio.

Dados de contato 
direto do 
Gerente de
Contas do seu 
condomínio.

Avalie seu 
atendimento. Inclua 

comentários e 
classifique seu 

gerente de contas.

Poderá efetuar busca do que 
precisa de forma rápida.



Painel - Síndicos

Poderá efetuar busca do 
que precisa de forma 
rápida.

Poderá efetuar busca do 
que precisa de forma 
rápida.



Gerenciar Portaria

Habilita o acesso da portaria.Habilita o acesso da portaria.



Unidades

O síndico e gestor terão acesso aos dados de todas as
unidades.

Ao clicar duas vezes na unidade será possível visualizar os dois
últimos docs da unidade e as reservas feitas pela mesma.

O síndico e gestor terão acesso aos dados de todas as
unidades.

Ao clicar duas vezes na unidade será possível visualizar os dois
últimos docs da unidade e as reservas feitas pela mesma.



Mensageiro

Envio de mensagens com identificação.

O síndico e gestor podem enviar mensagens 
para todas as unidades, uma única unidade 

e/ou para a portaria.
Os condôminos enviam mensagens para outras 

unidades, síndico e/ou portaria.

Envio de mensagens com identificação.

O síndico e gestor podem enviar mensagens 
para todas as unidades, uma única unidade 

e/ou para a portaria.
Os condôminos enviam mensagens para outras 

unidades, síndico e/ou portaria.

É possível 
anexar imagem 
ou PDF

É possível 
anexar imagem 
ou PDF



Mensageiro

Ficam registradas 
todas as mensagens 
enviadas (Enviados) 

e recebidas 
(Caixa de entrada).

Ficam registradas 
todas as mensagens 
enviadas (Enviados) 

e recebidas 
(Caixa de entrada).



Avisos e Circulares

Avisos e circulares 
emitidos pelo 

síndico, gestor ou 
gerente de contas. 

Ao “Registrar e 
notificar” o 

condômino receberá 
SMS, PUSH e e-mail.
Ao “Registrar” fica 

disponível apenas no 
Conecte-se

Avisos e circulares 
emitidos pelo 

síndico, gestor ou 
gerente de contas. 

Ao “Registrar e 
notificar” o 

condômino receberá 
SMS, PUSH e e-mail.
Ao “Registrar” fica 

disponível apenas no 
Conecte-se

Todos os avisos e 
comunicados 

enviados ficam 
registrados no 
Conecte-se.

Todos os avisos e 
comunicados 

enviados ficam 
registrados no 
Conecte-se.

Os avisos podem ser 
enviados para todas as 

unidades ou apenas para 
um bloco.

Os avisos podem ser 
enviados para todas as 

unidades ou apenas para 
um bloco.



Gerenciar Reservas

Possibilita ao 
síndico e  gestor 

visualizarem todas 
as reservas. 

É possível efetuar 
busca através dos 

filtros de períodos, 
espaços e status.

Possibilita ao 
síndico e  gestor 

visualizarem todas 
as reservas. 

É possível efetuar 
busca através dos 

filtros de períodos, 
espaços e status.



Áreas e recursos

Cadastramento pelo 
síndico ou gestor 

das áreas comuns a 
serem reservadas. 
É possível definir 
dias de utilização, 

período de 
antecedência da 
reserva, limitar 

reserva, limite de 
cancelamento, ação 
para inadimplência, 

inclusão de itens 
opcionais e inclusão 
de regulamento do 
espaço e permissão 
de lista de espera.

Cadastramento pelo 
síndico ou gestor 

das áreas comuns a 
serem reservadas. 
É possível definir 
dias de utilização, 

período de 
antecedência da 
reserva, limitar 

reserva, limite de 
cancelamento, ação 
para inadimplência, 

inclusão de itens 
opcionais e inclusão 
de regulamento do 
espaço e permissão 
de lista de espera.



Gerenciar Convidados

Os condôminos 
podem incluir 
autorizações de 
acesso, em 
período ou dia 
especifico.
O síndico, gestor 
e a portaria 
(caso o modulo 
portaria seja 
habilitado)  terá 
acesso a todas as 
listas de 
convidados das 
unidades.

Os condôminos 
podem incluir 
autorizações de 
acesso, em 
período ou dia 
especifico.
O síndico, gestor 
e a portaria 
(caso o modulo 
portaria seja 
habilitado)  terá 
acesso a todas as 
listas de 
convidados das 
unidades.



Chamados

O condômino, 
síndico e 
gestor pode 
registrar um 
chamado 
descrevendo 
uma situação, 
pode incluir 
foto ou 
arquivo.

O condômino, 
síndico e 
gestor pode 
registrar um 
chamado 
descrevendo 
uma situação, 
pode incluir 
foto ou 
arquivo.

Ao ser registrado um chamado, o síndico receberá um e-
mail informando que há um novo chamado registrado no
Conecte-se.
Caso o condomínio tenha GESTOR ICR, o gestor receberá o
e-mail.

Ao ser registrado um chamado, o síndico receberá um e-
mail informando que há um novo chamado registrado no
Conecte-se.
Caso o condomínio tenha GESTOR ICR, o gestor receberá o
e-mail.



Gerenciar Chamados

Síndico e gestor 
visualizarão em 
lista todos os 
chamados. 

Poderão filtrar 
por chamados 
ativos, status.

Poderão 
responder os 

chamados 
abertos.

Síndico e gestor 
visualizarão em 
lista todos os 
chamados. 

Poderão filtrar 
por chamados 
ativos, status.

Poderão 
responder os 

chamados 
abertos.



Adicionar Biblioteca

Síndico, gestor e 
gerente de contas 

poderão incluir 
documentos 

específicos. Os quais 
ficarão disponíveis 
para os condôminos 

no módulo 
“Documentos”

Síndico, gestor e 
gerente de contas 

poderão incluir 
documentos 

específicos. Os quais 
ficarão disponíveis 
para os condôminos 

no módulo 
“Documentos”



Documentos

Ficam disponíveis 
para os condôminos 
e síndico todos os 
documentos do 

condomínio, 
disponibilizados 

através do sistema
da imobiliária e 

através do 
“adicionar 

biblioteca”.

Ficam disponíveis 
para os condôminos 
e síndico todos os 
documentos do 

condomínio, 
disponibilizados 

através do sistema
da imobiliária e 

através do 
“adicionar 

biblioteca”.



Gerenciar Enquetes

Síndico e gestor 
poderão elaborar 

enquetes para que 
os condôminos 
expressem sua 

opinião entre as 
alternativas que 

definir.
Síndico e gestor 
terão acesso as 

respostas de cada 
unidade e de todas 

as enquetes.

Síndico e gestor 
poderão elaborar 

enquetes para que 
os condôminos 
expressem sua 

opinião entre as 
alternativas que 

definir.
Síndico e gestor 
terão acesso as 

respostas de cada 
unidade e de todas 

as enquetes.



Financeiro

Neste módulo os 
condôminos terão 
acesso aos boletos 
do condomínio.

Neste módulo os 
condôminos terão 
acesso aos boletos 
do condomínio.



Financeiro

Resumo dos saldos 
das subcontas do 
condomínio.

Resumo dos saldos 
das subcontas do 
condomínio.



Financeiro

No extrato 
analítico do 
condomínio, 

poderá 
filtrar por 
subconta.
Ou acessar 
o extrato 

consolidado 
– todas as 
subcontas.

No extrato 
analítico do 
condomínio, 

poderá 
filtrar por 
subconta.
Ou acessar 
o extrato 

consolidado 
– todas as 
subcontas.



Financeiro

Acessar o extrato 
consolidado –

todas as 
subcontas juntas.

No extrato 
consolidado é 

possível 
visualizar 

Lançamentos 
Futuros. 

Acessar o extrato 
consolidado –

todas as 
subcontas juntas.

No extrato 
consolidado é 

possível 
visualizar 

Lançamentos 
Futuros. 

PARA DISPONIBILIZAR AO 
CONDOMÍNIO 

LANÇAMENTOS FUTUROS 
É NECESSÁRIO SOLICITAR 

HABILITAÇÃO.



Financeiro

Ao acessar o 
extrato 

selecionando a 
conta principal, 

é possível 
visualizar o 
controle de 

boletos. 

Ao acessar o 
extrato 

selecionando a 
conta principal, 

é possível 
visualizar o 
controle de 

boletos. 

PARA DISPONIBILIZAR AO 
CONDOMÍNIO 

CONTROLE DE BOLETOS
É NECESSÁRIO SOLICITAR  

HABILITAÇÃO.



Financeiro

Todos (condôminos, 
síndico, gestor e 

conselho) poderão 
visualizar as notas 
pagas, ao clicar no 
ícone da câmera e 

ver imagem. 

Todos (condôminos, 
síndico, gestor e 

conselho) poderão 
visualizar as notas 
pagas, ao clicar no 
ícone da câmera e 

ver imagem. 



Gráficos Financeiros

Visualização 
gráfica das 
despesas e 

receitas 
separadas por 
subcontas do 
mês vigente.

Visualização 
gráfica das 
despesas e 

receitas 
separadas por 
subcontas do 
mês vigente.



Gráficos Financeiros

Histórico dos 
últimos 12 meses, 
considerando as 

receitas, despesas 
e saldos.

Histórico dos 
últimos 12 meses, 
considerando as 

receitas, despesas 
e saldos.



Gerenciar Ocorrências

O síndico terá 
visualização das 

ocorrências 
abertas pelos 
condôminos.

O síndico terá 
visualização das 

ocorrências 
abertas pelos 
condôminos.

Módulo criado para 
comunicação interna 

do condomínio –
entre condôminos e 

síndico.

Módulo criado para 
comunicação interna 

do condomínio –
entre condôminos e 

síndico.



Inadimplentes

Síndico, gestor e 
gerente de contas 
visualizam todas as 

unidades com 
pendências 

financeiras. Ao clicar 
duas vezes nas 

unidade aparece a 
descrição (meses e 

valores) da 
pendência.

Síndico, gestor e 
gerente de contas 
visualizam todas as 

unidades com 
pendências 

financeiras. Ao clicar 
duas vezes nas 

unidade aparece a 
descrição (meses e 

valores) da 
pendência.

É possível 
exportar 

esse 
relatório 
em excel.

É possível 
exportar 

esse 
relatório 
em excel.



Inadimplentes

Ao clicar duas vezes nas unidade 
aparece a descrição (meses e 

valores) da pendência.

Ao clicar duas vezes nas unidade 
aparece a descrição (meses e 

valores) da pendência.

O síndico pode notificar a unidade que possui 
pendência financeira pelo Conecte-se. Existe 

texto elaborado “padrão”, que pode ser 
editado pelo síndico, antes do envio.

O síndico pode notificar a unidade que possui 
pendência financeira pelo Conecte-se. Existe 

texto elaborado “padrão”, que pode ser 
editado pelo síndico, antes do envio.



Dependentes

Os condôminos 
podem cadastrar 
dependentes.
Síndico e gestor 
visualizam os 
dependentes de 
todas as unidades.

Os condôminos 
podem cadastrar 
dependentes.
Síndico e gestor 
visualizam os 
dependentes de 
todas as unidades.



Fórum

Os condôminos, 
síndico e gestor 
podem criar um 
novo tópico para 

Fórum.

Os condôminos, 
síndico e gestor 
podem criar um 
novo tópico para 

Fórum.



Agendar Planos

Proporciona que o síndico e gestor programem as 
manutenções preventivas do condomínio e as 

atividades recorrentes legais, através de 
templates sugeridas.

Proporciona que o síndico e gestor programem as 
manutenções preventivas do condomínio e as 

atividades recorrentes legais, através de 
templates sugeridas.



Executar planos

Após o síndico/
gestor cadastrar 

“Agendar o 
Plano” o gestor 

ou o próprio 
síndico marcar as 

ações 
executadas a 
medida que 
estão sendo 
realizadas.

Após o síndico/
gestor cadastrar 

“Agendar o 
Plano” o gestor 

ou o próprio 
síndico marcar as 

ações 
executadas a 
medida que 
estão sendo 
realizadas.



Mural

Mural utilizado para 
divulgar produtos, 
serviços, eventos e 

avisos dos condôminos.
Após os condôminos 
criarem uma nota no 

mural o síndico/gestor 
devem publicar para ser 

visível a todos os 
condôminos.

Mural utilizado para 
divulgar produtos, 
serviços, eventos e 

avisos dos condôminos.
Após os condôminos 
criarem uma nota no 

mural o síndico/gestor 
devem publicar para ser 

visível a todos os 
condôminos.



Funcionários

Registro de todos os 
funcionários do 

condomínio.

Os funcionários poderão 
logar no Conecte-se com o 
CPF e senha cadastrados 

neste módulo.

Registro de todos os 
funcionários do 

condomínio.

Os funcionários poderão 
logar no Conecte-se com o 
CPF e senha cadastrados 

neste módulo.



PADRÃO 

Módulos 
habilitados como 

padrão para 
todos os 

condomínios que 
entram na 

Crédito Real.

Módulos 
habilitados como 

padrão para 
todos os 

condomínios que 
entram na 

Crédito Real.

PARA DISPONIBILIZAR AO 
CONDOMÍNIO OS DEMAIS 
MÓDULOS É NECESSÁRIO 
SOLICITAR AO CADASTRO.



Minha conta



Assistente - Condômino

Poderá efetuar 
busca do que 

precisa de forma 
rápida.

Ícones de acesso 
ao painel

Ícones de acesso 
ao painel

Ícones de acesso 
ao painel

Ícones de acesso 
ao painel

Dados de 
contato 

direto do 
assessor do 

seu 
condomínio.

Dados de 
contato 

direto do 
assessor do 

seu 
condomínio.



Painel - Condôminos

Poderá 
efetuar 
busca do 
que precisa 
de forma 
rápida.

Poderá 
efetuar 
busca do 
que precisa 
de forma 
rápida.



Painel - Conselheiro



Assistente – Funcionários - Portaria



Painel – Funcionários - Portaria



Painel – Funcionários - Zeladoria



• Qualquer dúvida estamos a disposição para esclarecimentos!

TJ


