Gerencie e compartilhe imóveis em tempo real.
Sua imobiliária a qualquer hora, em qualquer lugar.
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Apresentação
O Univen foi desenvolvido especificamente para corretores autônomos e
imobiliárias com o objetivo de agilizar e personalizar o atendimento do corretor,
simplificando a administração da carteira de imóveis para venda ou locação.
Através de telas simples e objetivas, você cadastra e consulta seus imóveis,
agenda compromissos, acompanha negociações, os anúncios, emite relatórios,
gráficos estatísticos e muito mais...
A preocupação com o treinamento dos usuários à distância, como prioridade nesta
etapa, mobiliza esforços para que o software e o manual caminhem juntos, com
uma mesma linguagem.

Principais Características
 Online: os cadastros são feitos via internet.
 Cadastro de imóveis para venda, locação ou permuta
 Inclusão de inúmeras fotos por imóvel;
 Foto Show;
 Consulta de imóveis no banco de dados da imobiliária e na internet;
 Integração com o Google Maps;
 Ranking de Captações;
 Registro de negócios;
 Captação de dados para envio de mailings;
 Gerenciador de status dos usuários;
 Notas pessoais;
 Agenda do corretor;
 Gráficos estatísticos de acordo com as permissões de cada usuário;
 Compatível com Internet Explorer 7 ou Superior, Mozilla Firefox, Google
Chrome;
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Requisitos Mínimos Exigidos
 Navegador Internet Explorer 7;
 Internet Banda Larga;

Tela Inicial do Novo Univen
a) Confira abaixo imagens da tela principal do Perfil do Administrador:
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Obs: a tela do Perfil do Supervisor tem as mesmas opções do Administrador

b) Confira abaixo imagens da tela principal do Perfil do Corretor:
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Obs: a tela do Perfil de Usuário tem as mesmas opções do Corretor

c) Confira abaixo imagens da tela principal do Perfil da Recepcionista:
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ARQUIVO
No módulo Arquivo você manterá (cadastrar, atualizar, excluir e consultar) todas
as informações cadastrais dos imóveis e clientes. Essas informações são
imprescindíveis para que o gerenciamento seja feito corretamente, por isso, devese dar uma maior atenção a essa etapa, adotando critérios no cadastramento.

Cadastro de Imóveis
a) Conhecendo a tela Cadastro de Imóveis
Naturalmente, você começará a utilizar o programa a partir do cadastro dos
imóveis, pois as consultas baseiam-se nos seus imóveis cadastrados. Veja nas
ilustrações abaixo a tela do cadastro de imóveis e seus principais detalhes:
Cadastro: Exibe a ficha de cadastro do imóvel.
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Botão de Colagem de endereço: você poderá procurar o endereço do imóvel
através do botão “lupa”, assim serão preenchidas todas o endereço, inclusive o
CEP.
Barra de ferramentas: A barra de ferramentas oferece um meio fácil de executar
as tarefas, sem que seja necessário guardar combinações de teclas, opções de
menu, etc. Basta você clicar na opção desejada que ela aparecerá na tela. Veja a
ilustração abaixo:

Novo: Adiciona um novo imóvel ao cadastro.
Editar: Edita a ficha do imóvel corrente para efetuar alterações. Pressionando o
botão Editar aparecerá os botões Gravar e Cancelar, veja a ilustração abaixo:
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Gravar: Grava as alterações efetuadas.
Cancelar: Cancela (desfaz) as alterações efetuadas, exibindo os dados originais
do cadastro antes das alterações.
Excluir: Exclui o imóvel corrente, eliminando permanentemente do banco de
dados.
Imprimir: Imprime o(s) relatório(s) conforme a(s) opção(ões) selecionadas.
Sair: Abandona a tela Cadastro.

Possíveis Interessados: Exibe uma lista com os interessados do imóvel corrente.

Visitas/Negociações: Exibe uma lista com as visitas/negociações realizadas ao
imóvel em questão, sendo possível também registrar a visita/negociação.

Detalhes: Exibe a ficha com os Detalhes do imóvel de acordo com o Tipo do
Imóvel escolhido.
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Localização e Placas: Exibe a ficha com informações para o controle de placas,
estadias

e

exibe

o

mapa

com

a

localização

do

Imóvel.
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Captação: Exibe a ficha com informações sobre o captador do imóvel e o valor da
comissão, contrato de exclusividade, valor do IPTU. e condomínio, local das
chaves, etc.
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Confidencial: Exibe a ficha com informações sobre proprietário, documentação,
cadastro prefeitura, etc.
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Internet e Anúncios: Exibe a ficha com campos para descrição do anúncio do
Jornal

e

da

Internet

e

exibe

opções

para

publicar

na

Internet.

Fotos: Exibe a ficha de cadastro de fotos, você poderá adicionar, tratar ou
remover as fotos.
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VIRTUAL TOUR
a) Criando o Virtual Tour
1. Localize o imóvel em questão
2. Clique na Guia Virtual Tour
3. Clique no botão Criar um Tour Virtual conforme imagem abaixo:
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Importante: Caso não tenha acesso ao Virtual Tour será necessário liberar a
permissão
através
do
Cadastro
de
Usuários.
Para isso peça que seu Administrador marque a opção “Criar Virtual Tour para os
meus imóveis” e/ou “Criar Virtual Tour para os imóveis de outros corretores”

Em seguida será aberta uma página da internet para que as fotos sejam incluídas,
conforme
imagem
abaixo:
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4. Clique no botão Escolher
5. Informe o diretório onde as fotos tiradas com a lente foram salvas
6. Utilize o Shift de seu teclado para selecionar várias fotos ao mesmo tempo
7. Em seguida clique no botão Transferir, conforme imagem abaixo:

Será iniciado o Upload das fotos.
8. Assim que terminar clique em Próximo, conforme imagem abaixo:
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9. Renomeie as fotos logo abaixo das fotos.
10. Clique em Seguinte, conforme imagem abaixo:

11. Escolha o Som desejado
Clique no título e para ouvir clique no botão Play
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12. Caso queira inserir uma Narração clique no botão Gravar e fale em seu
microfone
13. Na guia Texto para Discurso escolha o idioma desejado, escreva o texto
desejado e clique em Gerar
14. Clique em Seguinte, conforme imagem abaixo:

20

15. Em seguida é possível Criar Plantas/Áreas
16. Renomeie o nome da Planta e a frente selecione o arquivo
17. Assim que localizá-lo clique em Upload
18. Clique em Seguinte

19. Clique em Acabado
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b) Visualizando o Tour pelo Univen
Volte para o Univen, pois
será necessário
capturar
o Tour.
Para isso clique no botão Visualizar o Virtual Tour deste imóvel, conforme
imagem abaixo:
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Veja o resultado do seu Tour Virtual:

Vídeos: É possível inserir vídeos colocados no YouTube, Mídias através de URL
(link) ou através de arquivo FLV (tipo padrão usado para vídeos)

23

Histórico: Registra automaticamente todas as modificações que foram feitas no
cadastro.

Pesquisa Rápida: Exibe a ficha solicitando informações para a pesquisa
(referência, endereço, tipo, bairro, edifício, etc.).
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a) Cadastrando um novo imóvel
1. Pressione o botão Novo.
2. Selecione a opção Cadastrar um novo imóvel e pressione o botão Avançar.
3. O programa solicitará o nome do proprietário do imóvel, selecione-o na lista de
resultado da pesquisa e pressione o botão Selecionar, para confirmar o
proprietário e depois Avançar.
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Caso não exista o proprietário, pressione o botão Novo e cadastre-o.
4. Neste momento o programa exibirá a ficha do imóvel em “branco” vinculada ao
proprietário em questão, para finalizar preencha todas as informações e pressione
o botão Gravar.
Nota: Cadastre o proprietário apenas uma vez, certifique-se que o proprietário não
existe verificando a lista de resultado.

b) Cadastrando um imóvel com as características do
imóvel atual
Opção
Exemplo:

usada
vários

para
cadastrar
vários
apartamentos
em
um

imóveis
mesmo

iguais.
prédio.

1. No Cadastro de Imóveis localize o imóvel já cadastrado que será usado como
base

das

características

gerais.

2. Na Guia Cadastro pressione o botão Novo.
3. Selecione a opção Cadastrar um imóvel com as características do imóvel
atual e pressione o botão Avançar.
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4. Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.

c) Cadastrando um imóvel de um empreendimento
1. Pressione o botão Novo.
2. Selecione a opção Cadastrar um novo imóvel de um empreendimento e
pressione o botão Avançar.
3. O programa solicitará o nome do proprietário do imóvel, selecione-o na lista de
resultado da pesquisa e pressione o botão Selecionar, para confirmar o
proprietário

e

depois

Avançar.

4. Em seguida será aberta a tela de Cadastro de Empreendimentos
5.

Procure

o

empreendimento

desejado

6. Selecione-o na lista e clique no botão Selecionar conforme imagem abaixo:

7. Será exibida a mensagem: deseja colar as informações do Empreendimento
na Ficha do imóvel? Clique em Ok para confirmar e colar as informações
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preenchidas no Empreendimento (tipo do imóvel, endereço, metragens, anúncio
para internet).
Caso não queira puxar as informações do Empreendimento basta clicar em
Cancelar.

d) Alterando o proprietário do imóvel corrente
1. Procure o imóvel desejado através da consulta, clique na ficha e depois guia
Confidencial e pressione o botão Editar para fazer as alterações necessárias.
2. Pressione o botão Lupa ao lado direito do nome do proprietário.
3. O programa abrirá a tela de Cadastro de Clientes, acesse a ficha Pesquisa
Rápida e procure o nome do novo proprietário, selecione-o na lista e pressione o
botão Sair, confirme a operação pressionando o botão Sim.
4. Pressione o botão Gravar para salvar a alteração efetuada.
Nota: Caso o novo proprietário não esteja cadastrado, primeiramente inclua-o no
cadastro de clientes e depois efetue a alteração.

e) Inserindo a(s) foto(s) do imóvel corrente
1. Em Cadastro de Imóveis acesse a ficha Fotos.
2. Pressione o botão Editar, depois Adicionar Foto informe a localização da foto
conforme a ilustração abaixo e pressione o botão OK.
3. A foto aparecerá na lista como Foto 01, você poderá colocar o nome que
desejar, para isso basta selecioná-la e alterar o nome.
Nota: Só é possível inserir foto com extensão .JPG
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f) Excluindo a(s) foto(s) do imóvel corrente
1. Em Cadastro de Imóveis, acesse a ficha Fotos.
2. Clique no botão Editar, selecione a foto que deseja excluir e pressione o botão
OK e depois Gravar.

g) Visualizando os interessados do imóvel corrente
1. Em Cadastro de Imóveis, selecione o imóvel em questão, clique na guia
Cadastro e depois pressione o botão Possíveis Interessados.
2. Será exibida uma lista com todos os clientes interessados naquele imóvel. Para
ver mais detalhes sobre o cliente, selecione-o na lista e pressione o botão
Visualizar Cliente.
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REGISTRO DA NEGOCIAÇÃO
Ao mudar a situação de um imóvel ele pedirá que você informe como foi feita esta
negociação.
Para isso acesse:
1. Consulta de Imóveis
2. Localize o imóvel em questão
3. Selecione o imóvel
4. Clique no botão Editar Ficha
5. Clique no botão Editar
6. Faça a alteração desejada
7. Clique em Gravar
As opções de negociação são:
1. SIM o negócio foi realizado pela minha imobiliária ou em parceira
2. SIM mas imobiliária não teve participação
3. NÃO o imóvel vai ser INATIVADO
4. NÃO o imóvel vai ser ATIVADO para venda ou locação.

Veja abaixo:
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a) Realizando negocio através da minha imobiliária ou em
parceria
Depois que o imóvel é vendido é necessário mudar a situação do mesmo.
Informe
como
foi
feita
esta
venda:
Caso tenha sido negociado por sua imobiliária ou parceira será necessário
informar quem foi o comprador, através de qual mídia, o valor negociado, a forma
de
pagamento,
o
banco
e
o
valor
da
entrada.
Veja abaixo um exemplo:
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Depois de todas as informações preenchidas clique em Registrar.
Note que ao entrar na Guia Confidencial o proprietário já estará trocado.
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b) O imóvel foi vendido por outra imobiliária
Caso o imóvel tenha sido negociado, porém por sua imobiliária não teve
participação escolha esta opção ao mudar a situação do imóvel, veja abaixo:

Em seguida clique no botão Avançar que a mudança estará registrada.

c) O imóvel não foi negociado, será inativado
Ao escolher esta situação na tela do Cadastro do Imóvel você deverá informar o
motivo pelo qual o imóvel está sendo inativado, são eles:
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1) Valor acima do mercado
2) Localização do Imóvel
3) Imóvel ocupado
4) Estado de conservação do imóvel
5) Forma de pagamento
6) Proprietário desistiu da venda ou locação
7) Outros – justifique
Veja abaixo:

Em seguida clique no botão Avançar

d) O imóvel será ativado para venda ou locação
Ao escolher esta opção a situação do imóvel será alterada para Ativo.
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CADASTRO DE CLIENTES
a) Conhecendo a tela Cadastro de Clientes
No Cadastro de Clientes há o acesso às informações dos proprietários,
interessados e os demais clientes cadastrados. Através desta opção, você poderá
cadastrar,

alterar,

consultar

seus

clientes,

fazer

anotações,

agendar

compromissos, acessar informações dos imóveis do cliente, visualizar o perfil dos
imóveis, os imóveis visitados. Veja nas ilustrações abaixo a tela de cadastro de
clientes e seus principais componentes:

Cadastro: Exibe a ficha de cadastro do cliente corrente.

Dados Pessoais: Exibe a ficha com os dados pessoais do cliente: pessoa física
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ou jurídica, data de nascimento, documentos, estado civil, renda, nome do
cônjuge, etc.

Correspondência: Exibe a ficha com os dados para correspondência: endereço
comercial e endereço residencial.
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Imóveis do Cliente: Exibe a ficha com os imóveis pertencentes ao cliente
corrente.
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Perfis de Imóveis: Exibe um breve resumo (texto digitado pelo usuário) com o
perfil

de

imóvel

do

interessado.

Possibilidade de enviar os imóveis do perfil para o e-mail do cliente interessado

Visitas/Negociação: Exibe a lista dos imóveis que foram visitados pelo
interessado

e

a

situação

da

negociação.

.
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Histórico: Exibe uma lista com o histórico das alterações feitas no cadastro
corrente.
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Follow Up: Exibe os compromissos da agenda de compromissos vinculados ao
cliente.

Documentos: Exibe os documentos que foram vinculados ao cliente (arquivos
como Word, Excel e PDF).
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Pesquisa Rápida: Exibe a ficha solicitando informações para a pesquisa, como:
nome iniciando com, qualquer nome, empresa iniciando com, e telefone.
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b) Cadastrando um novo cliente
1. Em Cadastro de Clientes pressione o botão Novo.
2. Clique em Ok para confirmar e o programa abrirá uma ficha em branco para o
novo cliente, preencha todos os dados possíveis do cliente e pressione o botão
Gravar.
3. Será exibida a mensagem: “Deseja verificar se este cliente já existe antes de
cadastrar?

Para

fazer

esta

checagem

clique

em

OK.

Caso exista o cliente o programa exibirá uma lista para conferência, veja abaixo:
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Caso seja um novo cliente realmente use a opção “Adicionar como novo cliente
assim mesmo”, caso não seja selecione o cliente em questão e clique na opção
“Atualizar os dados deste cliente para o já existente selecionado abaixo:”

Importante: Cadastre o cliente apenas uma vez, antes do cadastramento
verifique na tela de pesquisa se o cliente já existe.

c) Cadastrando o Primeiro Contato / Mídias
Para cadastrar novas mídias no cadastro do cliente acesse a opção:
1. Configurações
2. Para Clientes
3. Mídias
4. Clique no botão Novo
5. Clique em Ok
6. Preencha a mídia desejada, exemplo: Jornal do Bairro
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7. Clique no botão Gravar, veja um exemplo:

d) Cadastro de Categorias
Para cadastrar novas categorias no cadastro do cliente acesse a opção:
1. Configurações
2. Para clientes
3. Clique no botão Novo
4. Clique no botão Ok
5. Preencha a categoria desejada, exemplo: INVESTIDOR (A)
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e) Visualizando os imóveis do cliente
O Cadastro de Clientes permite o acesso fácil e rápido das informações dos
imóveis, basta acessar a guia “Imóveis do Cliente” o programa exibirá uma lista
com os imóveis pertencentes ao cliente em questão. Para visualizar a ficha de um
determinado imóvel, selecione-o na lista e pressione o botão Visualizar Imóvel.

f) Registrando o perfil de imóveis para o interessado
Você poderá cadastrar no sistema o interesse de imóvel (is) do seu cliente.
O interesse pode ser por imóveis que você tem em sua carteira ou não.

1. Em Cadastro de Clientes, selecione o cliente em questão e acesse a ficha
Perfis de Imóveis.
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Obs. Verifique antes se o cliente está cadastrado, caso não esteja, você poderá
cadastrá-lo.
2. Pressione o botão Consultar Imóveis. O programa abrirá a tela de Consulta de
Imóveis, informe as condições do perfil de imóvel desejado e pressione o botão
Consultar.
3. Será exibida uma lista com todos os imóveis encontrados conforme as
condições informadas, pressione o botão Registrar conforme imagem abaixo:

4. Escolha a opção Registrar o perfil do imóvel informado baseado nos filtros
da consulta, pressione o botão Avançar e descreva brevemente o interesse do
cliente.

5. Em seguida pressione o botão Registrar.
6. Clique no botão Sair
7. Ao voltar para o Cadastro do cliente você verá o perfil registrado.
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Obs. Acessando o Cadastro de Imóveis e pressionando o botão Possíveis
Interessados, o programa exibirá uma lista com os clientes que registraram o
interesse por determinado imóvel. Ver tópico “Visualizando os interessados do
imóvel corrente”.

g) Visualizando o(s) perfil(is) de um cliente
1. Em Cadastro de Clientes, selecione o cliente em questão e acesse a guia
Perfis de Imóveis.
2. Será exibida uma lista com o(s) perfil (is) do cliente em questão. Selecione uma
pretensão e pressione o botão Visualizar Perfil.
Obs. O(s) perfil(is) poderá(ão) ser(em) impresso(os) pressionando o botão
Imprimir Perfil.

h) Registrando as visitas/negociações ao imóvel
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1. Em Cadastro de Clientes, selecione o cliente em questão e acesse a guia
Visita/Negociação.

2. Pressione o botão Consultar Imóveis, o programa abrirá a tela de Consulta de
Imóveis, com o perfil de imóveis já preenchidos anteriormente pressione o botão
Consultar.
3. Selecione o imóvel que o cliente visitou e clique no botão Adicionar Imóvel –
ao lado da opção Roteiro de Visita
4. Clique em OK para confirmar
5. Clique na opção Visualizar Roteiro
6. Caso o cliente queira visitar mais de um imóvel é possível alterar a ordem do
roteiro
7. É possível enviar o Roteiro de Visitas para o e-mail do cliente interessado,
para o corretor responsável pela visita e para um terceiro e-mail desejado.
8. É possível avisar o Captador dos imóveis sobre a visita
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9. Depois de gravado será habilitado o botão para Imprimir a Declaração de
Visita e o Roteiro no Mapa.
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i) Visualizando os imóveis visitados por um cliente
1. Em Cadastro de Clientes, selecione o cliente em questão e acesse a guia
Visitados.
2. Será exibida uma lista de todos os imóveis visitados por aquele determinado
cliente.
Selecione um imóvel na lista, logo abaixo aparecerão mais detalhes sobre o
imóvel, como: proprietário, endereço, preço de venda, preço de locação, parecer
do corretor, etc.
Obs. O parecer do corretor poderá ser impresso pressionando o botão Imprimir
Parecer.

j) Agendando avisos e retornos vinculados aos clientes
1. Procure o cliente desejado através da Consulta, clique no botão Ficha e acesse
a guia Cadastro.
2. Clique no botão Novo Aviso, informe quem receberá o aviso, data do aviso,
repetir o aviso a cada (coloque o número de dias) dias e a prioridade.
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Obs. Para visualizar os compromissos agendados, acesse a opção Agenda e
escolha a opção Avisos e Retornos – (veja o capítulo Agenda).

CONSULTA
Este módulo permite consultar os imóveis e clientes, emitir relatórios, visualizar
consultas efetuadas pelos clientes, agendar compromissos, etc. O objetivo é
promover o atendimento ao cliente, de uma maneira eficaz e personalizada.

Consulta de Imóveis
a) Conhecendo a tela Consulta de Imóveis
A “Consulta de Imóveis” fornece todos os recursos que dizem respeito a pesquisa
de imóveis. Você poderá definir as condições da pesquisa, e pressionando o botão
Consultar será exibida uma lista com todos os imóveis conforme as condições
informadas. Veja a ilustração abaixo:

Resultado da pesquisa
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Acesso para Editar/Alterar a Ficha do Imóvel.

Registra o perfil do imóvel desejado ou a visita.

Visualiza de forma resumida os imóveis selecionados.

Acessa a ficha do imóvel selecionado e/ou o Cadastro de Imóveis.

Consulta os imóveis na internet.

Consulta os imóveis conforme as condições informadas.

Limpa as condições informadas.

Exporta o resultado da consulta para Excel ou Word.

Imprime relatórios.

Sai da Consulta de Imóveis.

1) Montando condições: informe as condições da pesquisa através dos campos
disponíveis.
2) Ordenando o resultado da pesquisa: para visualizar o resultado de uma forma
mais organizada, selecione no campo “Ordenar por”: escolha a opção mais
adequada, veja o exemplo na ilustração acima.
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3) Visualizando as informações dos imóveis: o resultado da pesquisa é
demonstrado através de uma lista, com algumas informações sobre os imóveis,
para visualizar as informações de um modo mais detalhado, selecione-o na lista e
pressione o botão Ficha.
4) Imprimindo o resultado da pesquisa: pressione o botão Imprimir e selecione o
modelo do relatório desejado, caso deseje imprimir somente um imóvel em
particular, assinale o campo “Imprimir somente o(s) registro(s) selecionado(s)”.
Veja a ilustração abaixo:
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Consulta de Clientes
a) Conhecendo a tela Consulta de Clientes
A “Consulta de Clientes” permite a seleção precisa de interessados, proprietários e
as categorias que foram inseridas, oferecendo opções de manutenção e
impressão. Este recurso mostra-se bastante eficaz na geração de relatórios.
Igual ao módulo “Consulta de Imóveis”, você também poderá definir as condições
da pesquisa, e pressionando o botão Consultar será exibida uma lista com todos
os clientes conforme as condições informadas. Veja a ilustração abaixo:

b) Imprimindo o resultado da Pesquisa:
Para imprimir o resultado da pesquisa clique no botão Imprimir, escolha o modelo
de
relatório
que
deseja
e
clique
no
botão
Visualizar/Imprimir.
Veja a imagem abaixo:
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c) Exportando e-mails dos clientes
Indica-se utilizar esta opção para criação de mailings, pois bastará importar o
arquivo XLS ou DOC em programas de E-mail Marketing ou Outlook.
Veja a imagem abaixo:
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REGISTRAR ATENDIMENTO
Este recurso foi criado para agilizar o atendimento da secretária na recepção.
Possibilitando registrar rapidamente o atendimento para um cliente já existente, ou
cadastrá-lo
no
momento
do
atendimento.

a) Registrando o atendimento:
1) Clique na opção Registrar Atendimento disponível na tela inicial do Univen.
2) No campo Anotações a atendente digitará as informações que o cliente lhe
passar,
inclusive
o
recado
para
o
corretor.
3) Caso o cliente passe pelo telefone a referência do imóvel desejado basta clicar
na lupa ao lado do item “Interessado no imóvel Referência”:
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4)
Localize
o
imóvel
em
questão
5) E clique no botão Selecionar
6) Logo ao lado é possível registrar no programa o interesse deste cliente, caso
ele
não
queira
um
imóvel
específico.
7) Ao lado dos campos: Nome do Cliente, Telefone Residencial, Telefone
Comercial, Celular e Telefone de Contato é possível buscar se o cliente já está
cadastrado
no
programa.
8) Caso o cliente não esteja cadastrado basta preencher diretamente na tela todos
os
campos,
inclusive
o
primeiro
contato
e
a
categoria.
Veja abaixo um exemplo:

9) Caso o cliente já esteja cadastrado localize-o através da lupa e clique na opção
“Registrar o Atendimento para o cliente encontrado (F5)”, veja abaixo:
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10) Em seguida clique em Gravar Atendimento.

É possível enviar para o cliente/interessado um cartão de visita do corretor e uma
lista de imóveis que se encaixam em seu interesse – veja abaixo:

c) Enviando o e-mail para o cliente/interessado:
Ao manter as opções “Cartão de visita do corretor” e “Lista de Imóveis” marcadas
o cliente receberá um e-mail com estas informações (desde que o e-mail do
cliente
tenha
sido
preenchido
no
cadastro).
O cartão de visita do corretor será composto pelas informações preenchidas no
Cadastro de Usuários, veja abaixo:
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d) Rodízio de corretores: definindo o corretor que fará o
atendimento:
O sistema tem um rodízio automático de corretores que é exibido de acordo com a
equipe
de
cada
corretor.
Por exemplo: a atendente informou que o cliente quer alugar uma casa então
serão exibidos os corretores desta equipe, o mesmo processo com vendas.
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e)

Corretor:

recebendo

o

aviso

da

atendente:

Depois que a secretária grava o atendimento o corretor recebe de forma
automática um aviso/retorno na tela inicial de seu Univen informando que ele tem
um cliente/interessado para retornar.
Veja um exemplo abaixo:

Ao acessar o cliente será aberta a ficha do cliente com todos os dados
cadastrados.
No campo Notas ficará registrada automaticamente a data, hora, e nome do
usuário
que
realizou
o
atendimento.
Veja abaixo:
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O corretor deverá adicionar uma Nova Nota informando o retorno que foi dado ao
cliente.
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ATENDIMENTOS REALIZADOS

Através da guia Atendimentos - disponível na tela inicial do Univen é possível
consultar os atendimentos realizados em um determinado período e visualizar se o
corretor
retornou
para
o
cliente.

a) Visualizando os atendimentos realizados:
1) Clique na guia Atendimentos
2) Informe o período desejado para consultar
3) É possível filtrar pela Situação do atendimento sendo: Com retorno ou Sem
retorno por parte do corretor
4) Clique em Pesquisar
5) Será exibido na tela todos os registros de atendimentos realizados, veja abaixo:

6) É possível exportar a lista dos atendimentos e agrupadas por mídia
Para acessar a ficha do cliente basta selecionar o cliente e clicar na opção
“Visualizar
Cliente”.
O retorno do corretor para o cliente será registrado quando o corretor acessar a
ficha
do
referido.
7) Além disso é possível Marcar como atendido e Transferir o Atendimento
para outro Corretor

62

CONFIGURAÇÕES
As opções encontradas em Configurações oferecem um meio fácil de personalizar
o programa de acordo com suas necessidades. Através dela você poderá ter
acesso aos Cadastros Auxiliares, Cadastro de Empreendimentos, alterar o
logotipo da empresa, cadastrar os usuários, atribuir suas permissões, ver os
usuários que estão logados e enviar mensagens através do Univen Life.
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Dados da Empresa

Através da guia Cadastro é possível alterar o endereço da imobiliária, telefone, email site.
Faça as alterações desejadas e clique no botão Gravar.

a) Alterando Logotipo
1. Clique na Guia Internet
2. Pressione o botão Alterar Logotipo.
3. Indique o diretório que está o logotipo e pressione o botão OK. Veja a ilustração
abaixo:
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3. Para finalizar pressione o botão Abrir.

b) Configurando a internet
Para alterar as informações do SMTP clique em Editar, altere e grave.
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c) Configurando as fotos
Exibe as configurações das fotos, como: Largura e Altura, Marca d’água de texto
ou imagem, fonte, estilo e a posição do texto na foto.

d) Alterando cor dos imóveis de Parceria
Caso a imobiliária tenha parceria com outras imobiliárias ou faça parte de uma
rede é possível alterar a cor dos imóveis que aparecerão na Consulta de Imóveis
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e) Alterando detalhes e Preferências
Exibe a ficha com os dados CNPJ, Creci, Responsável pela empresa e CPF,
permissões para acesso ao Univen Life, visualização dos imóveis por
departamento e demais opções.
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CADASTRO DE USUÁRIOS
Você poderá definir os usuários do programa e seus permites de acesso usando
esta opção. Veja as ilustrações abaixo:
Cadastro: Exibe a ficha para inclusão de um usuário ou alteração de um usuário
já cadastrado.

68

Permites: Exibe a ficha com os permites do usuário corrente, dividida nas guias:
clientes
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Imóveis:

Geral/Relatórios:
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Pesquisa: Exibe a ficha com o campo solicitando o nome (ou a letra inicial) para a
pesquisa.

a) Cadastrando um usuário
1. Clique na guia Cadastro
2. Pressione o botão Novo.
2. O programa exibirá a seguinte pergunta: “Deseja cadastrar um novo usuário
com os permites do usuário atual?” – caso queira clique em SIM, caso negativo
clique

em

NÃO

e

informe

os

permites

desejados.

3. Preencha os dados do usuário, a senha, defina seus permites e pressione o
botão Gravar.
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USUÁRIOS LOGADOS
Exibe todos os usuários que estão utilizando o sistema. Veja a ilustração abaixo:

Agenda de Compromissos
Nesta opção você pode cadastrar seus compromissos.
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a) Cadastrando um novo compromisso
Clique no botão Novo preencha os Campos da guia Compromisso e clique no
botão Gravar.
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Caso queira vincular o compromisso a um cliente, selecione a guia Cliente, clique
no botão Adicionar, selecione o cliente desejado e clique no botão Sair e ao
retornar na agenda pressione o botão Gravar.
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CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE
1. Acesse o Univen;
2. Clique em Cadastro de Imóveis
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4. Selecione um imóvel.
5. Clique na guia Captação
6. Clique no botão Editar
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7. Clique sobre o campo “Contrato de exclusividade”.

9. Clique no botão “Gravar”.
10. Clique no botão “Sair”.

CONSULTANDO IMÓVEIS DE UMA REDE
1. Clique no botão “Consulta de Imóveis”;
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2. Selecione no botão “Redes”;
3. Clique no botão “Consultar”;
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4. Selecione o imóvel que deseja consultar;
5. Clique no botão “Acessar Ficha”;
6. Para saber a qual imobiliária pertence o imóvel clique na guia “Confidencial”
clique no botão “Sair”.

NOTAS PESSOAIS
Nesta opção você poderá cadastrar as suas anotações pessoais onde somente
você terá acesso.
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Cadastro:

a) Como cadastrar uma nova anotação
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Clique no botão Novo e digite as anotações desejadas, para finalizar clique no
botão Gravar.

b) Como pesquisar uma anotação cadastrada
Clique na guia Pesquisa e digite o título da anotação que deseja localizar.

Pesquisa:
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RELATÓRIOS

Ficha de Captação de Imóvel
Na tela inicial do programa é possível imprimir a Ficha de Captação do Imóvel.
Basta escolher qual o tipo de imóvel desejado e Imprimir, veja a imagem abaixo:

Ficha de Captação do Cliente
Nesta opção você poderá imprimir a Ficha de Captação do Cliente.
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SAINDO DO SISTEMA
Clique em Sair do Sistema ou F7 no seu teclado e clique em OK.
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