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APRESENTAÇÃO
O Software Uniloc está voltado especialmente para Administração de Locação de Imóveis e se
define como software atual e prático. Visando a comodidade de seus usuários, o sistema atende a
inúmeras necessidades, firmando-se como uma ferramenta indispensável na rotina imobiliária, já
que foi desenvolvido e testado “in loco” por profissionais do ramo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS













Administração de Imóveis.
Impressão de Contratos, Acordos e Aditamentos e Rescisões (mesclagem com
documentos do Word).
Emissão de recibos, boletos bancários ou arquivos padrão CNAB.
Repasse Proprietário: emissão de recibos e extratos.
Controle de Caixa e Movimentação Bancária.
Controle de lançamentos diversos, cauções, bonificações, seguro fiança e seguro
incêndio – mesmo depois do imóvel desocupado.
Controle de IPTU dos imóveis/garagens, deduzindo e creditando automaticamente do
inquilino, proprietário e/ou imobiliária conforme a localização do carnê.
Permite o rateio do aluguel para vários proprietários e favorecidos.
Cadastro de Notificações e Ações Judiciais e Acordos/Aditamentos de aluguéis.
Agenda de Compromissos.
Consulta fácil e precisa.
Relatórios, Listagens e Documentos do Word.

REQUISITOS MÍNIMOS:
Servidor
Processador: Core 2 Duo;
Memória RAM: 4 GB;
HD, Disco SATA 7200 RPM ou disco SAS (10k, 15k RPM) ;
Placa rede Gigabit;
Switch Padrão Gigabit;
Sistema Operacional Windows Server 2012 (ou superior) ou Linux;
O servidor deve ser obrigatoriamente dedicado para o banco de dados;
 A quantidade de usuários e tamanho do banco de dados influência diretamente na
velocidade do software, para melhorar desempenho tenha um HD rápido, processador e
memória compatível com o uso;
Indicamos placa de rede velocidade 1000.
Estação
Processador: Dual Core;
Memória: 4 GB;
Sistemas operacionais compatíveis: a partir do Windows XP;
Placa de Rede 100/1000.
Verificar em cada computador com Windows 7 se a opção 'Arquivos Offline' no painel de
controle está desativada. Quando esta opção está ativa, o Windows acaba criando um
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'cache' dos dados do Uniloc na rede e acaba danificando o banco de dados.

Infraestrutura
Usar rede interligada por cabeamento estruturado.
Switch com portas 100/1000;
Cabo gigabit para ligar o servidor ao switch;
Usar uplink no caso de switchs cascateados;
No-break para servidor e switchs.
Conectores e cabeamento padrão CAT 5 ou superior
Não utilizar rede wireless para uso do sistema.
Internet, Firewall e Proxy – Para servidor e estação
Internet compatível com o número de usuários;
Liberar portas 3069 e 21 para entrada e saída;
Liberar acesso à Internet dos programas da pasta de instalação do Uniloc;
Liberar os seguintes IP’s:
200.219.228.228
187.17.67.229
187.103.46.74
Verificar via ping todas as placas de rede se não ocorre perca de pacote e também no
Switch.
Antivírus
No servidor e estações, configurar para que não faça varredura nos arquivos tipo: *.dbf \
*.cdx\ *.fpt e os arquivos exe da pasta de instalação do sistema;
Adicionar de preferência a pasta Uniloc (C:\Program Files\Uniloc), para que não seja
feita a varredura;
Adicionar a pasta Dados, no servidor, para que não seja feita a varredura;
Caso o antivírus não esteja configurado adequadamente, pode comprometer drasticamente
o desempenho do Uniloc.
Administração
Nunca utilize a opção de Arquivos Offline, do Windows;
Desabilitar o UAC (exceto para Windows XP ou Inferiores);
Ficar
atento
ao
espaço
em
disco
do

servidor

e

estações;
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PRIMEIROS PASSOS
- Dados da Empresa
Quando o programa for executado pela primeira vez, será solicitado ao usuário, os dados
cadastrais da empresa detentora do registro do software, estas informações são de vital
importância ao sistema e não poderão ser alteradas posteriormente.
- Acessando o Programa
Ao executar o programa, será solicitados o nome do usuário e a sua respectiva senha,
caso você esteja executando o programa pela primeira vez e/ou não cadastrou nenhum
usuário, você poderá acessá-lo através do usuário : “UNION” e a senha : “UNION”. Para
maiores detalhes e informações veja o capítulo tabelas e configurações

8

Tela Inicial
Segue abaixo uma ilustração da tela principal, com uma breve descrição dos seus componentes.
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CADASTROS
“Olhe para o seu trabalho como se ele tivesse sido
realizado por seu inimigo. Se você olha para admirá-lo,
então está perdido.”
Samuel Butler

No módulo Gerenciador de Cadastros, você manterá todas as informações cadastrais relativas aos
signatários, imóveis e contratos. Você poderá cadastrar, atualizar e consultar as informações.
Essas informações são imprescindíveis para que a administração seja feita corretamente, por isso,
deve-se dar uma maior atenção a essa etapa, adotando-se regras e critérios no cadastramento.
Imóveis
1. Conhecendo a Tela de Cadastro de Imóveis
Você administrará e manterá todas as informações dos imóveis, mesmo que desocupados
(contratos rescindidos), cadastrando-os uma única vez. Essas informações são de vital importância
para cobrança e repasse, sendo utilizadas nos contratos rescindidos e nos ativos. O primeiro
passo será o cadastramento de imóveis. Para acessar estes cadastros selecionem a opção Imóvel
em Cadastros:
Segue abaixo uma ilustração das opções genéricas disponíveis nesses cadastros:
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Barra de ferramentas: Segue abaixo as opções da barra de ferramentas e suas funções
Novo: Exibe a ficha para inclusão de um imóvel.
Gravar: Grava as informações do imóvel corrente.
Cancelar: Cancela (desfaz) as alterações efetuadas, exibindo os dados originais do
cadastro antes das alterações.
Excluir: Exclui o imóvel corrente, eliminando-o permanentemente do banco de dados (não
será possível excluir um imóvel vinculado a qualquer contrato de locação).
Procurar : Exibe a janela de procura, solicitando informações para a pesquisa
(código, nome do proprietário, endereço, etc.).
Detalhes: Exibe uma tela com mais informações relativas ao cadastro corrente,
esses detalhes podem variar de acordo com o tipo do cadastro (imóvel).
Sair : Abandona a tela de cadastro, retorna a tela anterior.

2. Cadastrando um Imóvel
a) Pressione o botão Novo.
b) Será exibida uma tela solicitando o proprietário do imóvel e a sua respectiva porcentagem de
recebimento (repasse de aluguel), que geralmente é de 100%, quando não houver proprietários
secundários e favorecidos.
c) Para informar o proprietário pressione o botão Procurar, você poderá procurar o proprietário
através da tela de procura (selecione-o e tecle enter), ou cadastrar um novo proprietário
pressionando o botão Cadastrar. Veja a ilustração abaixo:
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d) Após informar o proprietário e a sua porcentagem de recebimento, pressione o botão Avançar
se necessário, o sistema solicitará o (s) proprietário (s) secundário (s) do imóvel, caso exista (m)
selecione-o (s) ou cadastre-o (s) através do botão Procurar e pressione o botão Adicionar.
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e) O sistema também solicitará informações do (s) favorecido(s), proceda da mesma maneira do
(s) proprietário (s) secundário(s). Esta informação é imprescindível para o cálculo o IRRF.
Para prosseguir pressione o botão Avançar.

f) Informe os dados do imóvel (você pode utilizar o botão de colagem do cadastro de logradouros)
e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:
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g) Você está quase terminando, caso o (s) imóvel (is) tenha (m) garagem (ns), você poderá
informá-la (s). Para isso digite os dados da(s) garagem (ns) nos campos disponíveis e pressione o
botão Adicionar, assim você estará simplificando o seu controle de cobrança do IPTU, para gravar
o imóvel pressione o botão Finalizar.

Obs.: Não esqueça de informar se o imóvel está disponível para locação.
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Contrato Imóvel

1. Conhecendo a Tela de Cadastro de Contratos
Depois de cadastrar os imóveis e os proprietários, esta é a última etapa para a conclusão de uma
locação. Selecione a opção Contrato Imóvel no Gerenciador de Cadastros. Segue abaixo uma
ilustração das opções genéricas disponíveis nesses cadastros:
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Barra de Ferramentas: Segue abaixo as opções da barra de ferramentas e suas funções:



Novo : Exibe a tela para inclusão de um contrato.



Gravar : Grava as informações do contrato corrente.



Cancelar: Cancela (desfaz) as alterações efetuadas, exibindo os dados originais do
cadastro antes das alterações.



Excluir: Exclui o contrato corrente, eliminando permanentemente do banco de dados,
juntamente com outros lançamentos: diversos, seguro fiança, IPTU, etc.



Procurar: Exibe a janela de procura, solicitando informações para a pesquisa (código,
nome do proprietário, endereço, etc.).



Notas: Exibe a janela de notas e observações, onde você poderá fazer anotações e
imprimi-las na Cobrança (recibo personalizado) e no Repasse (modelo personalizado).



Imprimir: Exibe a janela com duas opções de impressão, você poderá imprimir o Contrato
de Locação (ver opção Modelos de Documentos do Word) ou Relatório (dados do
contrato).



Detalhes: Exibe uma tela com mais informações relativas ao cadastro corrente, esses
detalhes podem variar de acordo com o tipo do cadastro (imóvel).



Sair : Abandona a tela cadastro, retorna a tela anterior.
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2. Cadastrando um Contrato de Locação
a) Pressione o botão Novo.
b) Informe o objeto da locação pressionando o botão Procurar (selecione-o através da tela de
procura e pressione Enter), pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:

c) Informe o inquilino titular pressionando o botão Procurar (você poderá procurar ou cadastrar o
inquilino titular), informe o (s) inquilino (s) secundário (s) pressionando o botão Adicionar (através
deste botão você poderá procurar ou cadastrar o (s) inquilino (s) secundário(s)) e pressione o
botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:
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d) Descreva o tipo de garantia e pressione o botão Avançar. Veja as opções na ilustração abaixo

Tipos de fiança:



Nenhum.


Fiador (es): Selecione-o(s) ou cadastre-o(s) através do botão Adicionar.
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Seguro à vista: Pago na assinatura do contrato.
Seguro parcelado: Pago junto com as parcelas do aluguel.
Exemplo:
Seguro fiança = (Aluguel + Encargo) x Porcentagem (definida pela imobiliária).
R$ 120,00 = R$ 1000,00 + R$ 200,00) x 10%




Caução: Defina a caução, que pode ser em dinheiro ou bem.
 Título de Capitalização: Pago para a corretora de seguros e pode ser resgatado no
término da locação.
 Carta Fiança: Carta apresentada para a imobiliária representando a garantia da locação.

e) Informe os dados do contrato e pressione o botão Avançar. Veja as opções dos dados do
contrato nas ilustrações abaixo:

Dados







do Contrato:
Finalidade: Residencial/Comercial/Industrial/Rural.
Início Contrato: Data de início do contrato.
Valor Inicial: Valor inicial do aluguel no contrato.
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Prazo: Prazo do contrato.
Reajuste: Período (meses) para o reajuste do aluguel.
Índice para Reajuste: Índice informado pelo governo para reajuste de aluguéis (ver
tabelas e configurações - índices percentuais).
Garantia de Aluguel: Sim/Não – Determina a emissão do repasse do aluguel mesmo
que o inquilino esteja inadimplente.


Dia da Cobrança Inquilino: Data que será emitida a cobrança para o inquilino, podendo
ser antes do período, durante o período e após o período.
Exemplo:
Início do período: 1 = de 01/05 a 31/05 dia da cobrança inquilino: 5 = durante o período (a
cobrança será emitida dia 05/05)

Dia do Repasse Proprietário: Data que será emitido o repasse para o proprietário,
podendo ser antes do período, durante o período, após o período ou “x” dias úteis após
recebimento do aluguel.
Exemplo:
Início do período: 1 = de 01/05 a 31/05
Dia do repasse proprietário: 10 = após o período (o repasse será emitido dia 10/06)






Início do Período: Define o período entre os aluguéis.
Exemplo:
1 = 01/05 a 31/05
10 = 10/05 a 09/06.
Taxa Administrativa: Pode ser calculada de duas maneiras:
- por percentual: é determinada uma porcentagem que será deduzida do aluguel e
repassada para a imobiliária.
- por valor: é determinado um valor fixo que será deduzido do aluguel e repassado
para a imobiliária. Esse valor poderá ser calculado proporcional ao período em que
o imóvel foi locado.
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Multa por Atraso: Aplica-se a porcentagem da multa no recebimento do aluguel após o
seu vencimento. A multa poderá ser aplicada de três formas:
- após o vencimento: será calculada através do percentual informado;
- diária até 30 dias após o vencimento: será calculada através do percentual
informado diariamente até 30 dias após o vencimento.
- será calculada através do percentual informado: até N dias (definir número de
dias) após o vencimento, após o vencimento (que é o número de dias informado)
cobrar N% (definir a porcentagem).
- Cobrar após: (definir o número de dias) do vencimento.




Juros de Mora: Poderá ser aplicado da seguinte forma:
Juros de Mora: (definir porcentagem) % ao mês/dia.
Cobrar após: (definir o número de dias) do vencimento.




Cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte): Somente é aplicado quando o (s)
proprietário (s) for (em) pessoa(s) física(s) e o inquilino jurídica, conforme tabela IR
informada (ver tabelas e configurações), e poderá ser calculado de duas maneiras:
- De acordo com o percentual de recebimento: Quando cadastramos um imóvel, é
solicitado o percentual de recebimento do proprietário, do(s) proprietário(s) secundário(s) e
do(s) favorecido(s), sendo assim, o IRRF calculado de acordo com o percentual de
recebimento de cada um.
Exemplo:
Um imóvel que possua 2 proprietários, sendo que 1 proprietário recebe 80% e o outro
proprietário 20%, onde o valor do aluguel é de R$ 2.000,00.
A base de cálculo será de R$ 1.600,00 para o proprietário que recebe 80% e de R$ 400,00
para o proprietário que recebe 20%.
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- Dividindo pelo número de proprietários: Quando cadastramos um imóvel, é solicitado o
proprietário, o (s) proprietário(s) secundário(s) e o(s) favorecido(s), sendo assim, a base de
cálculo será fornecida pelo número de proprietários.
Exemplo:
Um imóvel que possua 3 proprietários e o valor do aluguel = R$ 1500,00 a base de cálculo
será de R$ 500,00 para cada proprietário.





Cláusula Pintura: Indica se o inquilino pintará o imóvel quando desocupá-lo.
Cláusula Meses: Indica se o inquilino pagará multa se desocupar o imóvel antes do fim
do contrato.

f) Você está prestes a finalizar o cadastramento do contrato, para isso verifique a data de início do
contrato, caso o contrato em pauta não seja recente (ou seja, já estiver em andamento), você
poderá iniciar a movimentação financeira a partir de uma data mais atual. Informe a data e
pressione o botão Finalizar, veja a ilustração abaixo:


Além disso, defina o Supervisor deste contrato, ou seja, quem será o responsável pelo contrato.

g) Confira os períodos e vencimentos do contrato, caso queira fazer alguma alteração, pressione o
botão Voltar, para finalizar pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:
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Supervisor do Contrato

Através do Cadastro do Contrato é possível definir um funcionário que irá Supervisioná-lo.
É possível na penúltima tela do cadastramento do contrato, veja abaixo:
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1. Definindo um Supervisor
Através do Cadastro do Contrato é possível definir qual funcionário(a) será o Supervisor daquele
contrato.

Para isso acesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cadastros
Contratos de Imóveis
Localize o contrato desejado
Clique na Opção Supervisor
Escolha o(a) funcionário(a) em questão
Clique no botão Gravar
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2. Consultando um Supervisor
Através da Consulta é possível localizar os contratos de cada Supervisor, para isso siga os
procedimentos abaixo:
1. Clique na Opção Consultas
2. Clique no botão Procurar
3. Informe o Supervisor desejado
4. E clique no botão Procurar
Veja a imagem abaixo:
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Modelos de Documentos do Word 
No programa Uniloc, você poderá emitir vários documentos como: contratos, acordos e
aditamentos, rescisões, cartas, etc. As informações do programa serão transferidas para um
documento do Word . Você poderá criar quantos modelos de documentos desejarem, com
cláusulas e dizeres específicos.
1. Personalizando os Modelos de Documentos
Nesta etapa você preencherá modelos existentes com os dizeres do seu contrato, esses modelos
foram predefinidos para facilitar a sua iniciação. Entretanto, você pode incluir o número modelos
que achar necessário.
a) No menu Gerenciador de Cadastros, selecione a opção Modelos de Documentos do Word..
b) Informe o tipo de documento que deseja personalizar (Contrato, Acordos e Aditamentos, Cartas,
etc.). Veja a ilustração abaixo:
Obs. Nesta opção é necessário identificar a localização do Word.
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c) Selecione o modelo desejado.
d) Pressione o botão Editar Modelo. Veja a ilustração abaixo:
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Obs.: Utilize o campo Observações para orientar o usuário na escolha do documento mais
adequado.

e) Pressione o botão Editar Modelo do Word.
f) Neste momento o Word estará sendo executado, digite o documento na tela exibida,
completando com os campos dos modelos disponíveis. Veja as ilustrações abaixo:

Modelo personalizado:
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Obs.: Caso você já tenha os documentos no Word, copie-os para o novo modelo
utilizando-se o recurso de Copiar e Colar e insira os campos disponíveis. Os campos em
vermelho foram destacados para demonstrar a mesclagem

2. Imprimindo um Contrato
a) No menu Gerenciador de Cadastro, selecione a opção Contrato Imóvel.
b) Pressione o botão Imprimir.
c) Selecione a opção Word e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:
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d) O programa abrirá uma tela com os modelos disponíveis, selecione o modelo mais adequado e
pressione o botão Editar Contrato. Veja a ilustração abaixo:

Obs.: Adicione quantas combinações de modelos você achar necessário.

e) Nesse momento, o Word será executado com as informações mescladas no modelo de contrato
desejado. Veja a ilustração abaixo:
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f) Para finalizar, imprima o documento ou salve como um novo documento sem vínculos.
Veja a ilustração abaixo:

Obs.: Os campos estão em vermelho para facilitar a visualização.
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Signatários

1. Conhecendo as Opções de Signatários

Proprietário: Como seu próprio nome diz, é o dono do imóvel a ser locado, geralmente é ele quem
recebe seus créditos (definido no cadastro de imóveis), para isso se deve informar o local e a
forma do recebimento - imobiliária em cheque, imobiliária em dinheiro, depósito bancário ou
transferência eletrônica (via EDI ou Doc. Eletrônico).
Proprietário Secundário: Quando existir mais de 1 (um) dono do objeto de locação, será
necessário cadastrar os demais proprietários, com essa classificação, o sistema poderá ratear os
repasses e calcular corretamente o imposto de renda (IRRF).
Favorecidos: São pessoas que recebem os aluguéis dos imóveis, mas não são proprietários dos
mesmos. As informações relativas à porcentagem de recebimento serão definidas no cadastro de
imóveis.
Obs.: Você poderá cadastrar o proprietário, o (s) proprietário (s) secundário (s) e o (s) favorecidos,
quando estiver cadastrando um imóvel.
Inquilinos: O cadastro do inquilino é de vital importância para a cobrança, neste cadastro contém
as informações relativas ao endereço de correspondência, imposto de renda (IRRF), referências
comerciais, contatos, opções de cobrança (recibo, boleto bancário, via EDI), etc.
Fiadores: O cadastro de fiadores contém todas as informações necessárias para que o fiador seja
acionado quando necessário (endereço, referências comerciais, cônjuge, etc.).
Obs.: Você poderá cadastrar os inquilinos e fiadores, quando estiver cadastrando um contrato.

2. Conhecendo a Tela de Cadastro dos Signatários

Você terá acesso ao cadastro dos proprietários, proprietários secundários, favorecidos, inquilinos e
fiadores através da opção Signatários. Segue abaixo uma ilustração das opções genéricas
disponíveis nesses cadastros:
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Botões de Navegação: Você poderá navegar no seu cadastro através destes botões,
saltando de registro a registro em ordem alfabética.



Botões de Colagem: Você poderá colar informações de outros cadastros usando esta
opção, por exemplo: logradouros, agências bancárias, etc.




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.
Segue abaixo as opções da barra de ferramentas e suas funções :
Novo : Solicita o número do documento do cliente para a inclusão do novo signatário.
Gravar : Grava as informações do signatário corrente.
Cancelar: Cancela (desfaz) as alterações efetuadas, exibindo os dados originais do
cadastro antes das alterações.
Excluir: Exclui o signatário corrente, eliminando-o permanentemente do banco de
dados.
Procurar: Exibe a janela de procura, solicitando informações para a pesquisa
CPF, CNPJ, Nome).

(Código,

Imprimir: Imprime as informações do signatário corrente.
Detalhes: Exibe uma tela com mais informações relativas ao cadastro do signatário
corrente, esses detalhes podem variar de acordo com a pessoa (física ou jurídica).
Sair: Abandona a tela de cadastro, retorna a tela anterior.

33

3. Cadastrando um Signatário
a) Pressione o botão Novo.
b) Será exibida uma tela solicitando o tipo de pessoa (física ou jurídica) e o número do documento
(CPF ou CNPJ), informe-os e pressione o botão OK. Veja a ilustração abaixo:

c) Informe todos os dados do signatário, para finalizar o cadastramento pressione o botão Gravar.
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LANÇAMENTOS
“O que faz de um homem um gênio não são suas novas
idéias. É sim, a idéia de que ele está dizendo algo ainda não
dito o bastante.”
Eugene Delacroix

Lançamentos Contratos – contas, bonificações, descontos, cauções, etc....

Você poderá debitar ou creditar valores aos proprietários, inquilinos e a imobiliária através da
opção lançamentos diversos. Este recurso é extremamente útil e poderoso, permitindo que você
faça cobranças, reembolsos, descontos e bonificações, etc.
1. Conhecendo a Tela Lançamentos Contratos

2. Cadastrando um Lançamento
a) No menu Lançamentos selecione a opção Lançamentos Contratos.
b) Pressione o botão Novo e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
c) Pressione o botão Avançar, descreva o novo lançamento e pressione o botão Finalizar.
Veja a ilustração abaixo:
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Grupo: Grupo do lançamento (ver tabelas/grupos).

Descrição: Campo de descrição do lançamento.

Débito: Imobiliária/Inquilino/Proprietário.
Crédito: Imobiliária/Inquilino/Proprietário.

Vencimento: Data de vencimento do lançamento.
Vencimento Inquilino: Data de vencimento do lançamento para o inquilino.

Vencimento Proprietário: Data de vencimento do lançamento para o proprietário.
Número de Parcelas: Número de parcelas que serão lançadas.
Valor: Valor do lançamento.

Indexado (SIM/NÃO): Define se o valor informado é indexado pôr algum índice.
Índice: Índice conforme campo indexado.
Num. Documento: Identificação do lançamento informado pelo usuário.
 Comissionar o lançamento para a imobiliária em: Define se será cobrada taxa
administrativa do lançamento em questão.
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 Informe de Rendimentos: Define se o lançamento será incluído no informe de
rendimentos e em qual opção. É aconselhado que esta informação seja retirada com o
contador de sua imobiliária.



o
o
o
o

Não incluir
Incluir como Aluguel
Incluir como Comissão
Incluir como IRRF

 Dimob: Define se o lançamento será incluído no Dimob e em qual opção. É aconselhado
que esta informação seja retirada com o contador de sua imobiliária.
o
o
o
o

Não incluir
Incluir como Aluguel
Incluir como Comissão
Incluir como IRRF

d) Finalizando: dependendo do crédito e débito atribuído, o sistema ainda solicitará mais algumas
informações.




Débito = Proprietário / Crédito = Inquilino : Informe se o lançamento incide na comissão
da imobiliária e no cálculo do IRRF, conforme ilustração abaixo :



Crédito = Imobiliária: Você poderá incluir automaticamente este lançamento no
módulo de contas a pagar, para isso informe o favorecido e o valor a pagar. No caso de o
débito ser do proprietário você terá a opção Debitar do Proprietário somente se o aluguel
estiver quitado. Veja a ilustração abaixo:
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3. Excluindo Lançamentos
a) No menu Lançamentos selecione a opção Lançamentos Contratos.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
c) Selecione o lançamento em questão com um clique na lista de lançamentos.
d) Pressione o botão Excluir.

4. Visualizando e Alterando Lançamentos
a) No menu Lançamentos selecione a opção Lançamentos Contratos.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
c) Selecione o lançamento em questão com um clique na lista de lançamentos.
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d) Pressione o botão Detalhes, altere os campos desejados e confirme as alterações pressionando
o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:

Lançamentos I.P.T.U. - Cadastramento de Carnês e Parcelas
O Uniloc controla a cobrança IPTU dos imóveis e garagens deduzindo e creditando
automaticamente do inquilino, proprietário e imobiliária conforme a situação e a localização do
carnê. Você poderá atribuir diversos carnês para o mesmo imóvel, respeitando ano de
competência e sua (s) unidade (s) (imóvel/garagens).

1. Conhecendo a Tela de Lançamentos I.P.T.U.
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2. Cadastrando o Carnê de IPTU
a) No menu Lançamentos selecione a opção Lançamentos IPTU.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o imóvel em questão através da tela de procura.
c) Pressione o botão Novo, verifique os dados do imóvel e pressione o botão Avançar.
Obs.: O sistema permitirá o cadastramento do carnê para imóveis inativos, somente
quando o carnê estiver em poder da imobiliária.
d) Selecione a unidade em questão e Pressione o botão Avançar.
e) Informe o ano de competência, isento (SIM/NÃO) e a localização do carnê. Veja a
ilustração abaixo:
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A definição da cobrança do carnê dependerá de sua localização:

Imobiliária: As parcelas serão cobradas do inquilino ativo e creditadas a imobiliária.
Futuramente se o contrato for rescindido e existirem parcelas a serem pagas, o sistema
debitará automaticamente do proprietário.




Proprietário:
proprietário.

As parcelas serão cobradas

do inquilino ativo e creditadas ao

Inquilino: Não haverá lançamentos.
Obs.: Caso o campo isento for igual a SIM, o sistema registrará a informação e não
lançará nenhum lançamento na conta corrente do inquilino/proprietário.
f) Finalizando: de acordo com os dados anteriores, o sistema solicitará mais informações
sobre o IPTU, descreva os lançamentos e pressione o botão Finalizar. Veja a ilustração
abaixo:
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Dados













do Lançamento:
Vencimento: Data de vencimento do carnê (que será lançado no contas a pagar).
Vencimento Inquilino: Data de vencimento do carnê, a ser cobrado do inquilino.
Vencimento Proprietário: Data de vencimento do carnê, a ser cobrado do proprietário.
Número de Parcelas: Número de parcelas que serão lançadas.
Valor Cobrado: Valor a ser cobrado.
Valor do Carnê: Valor que será enviado às contas a pagar da empresa.
 Cobrar Taxa Administrativa do Lançamento: Porcentagem de taxa administrativa que
será cobrada sobre a parcela de IPTU (além da taxa que já é cobrada no contrato).
 Inquilino: cobrar o lançamento separadamente do aluguel: Será gerada uma cobrança
avulsa/separada do aluguel.














Indexado (SIM/NÃO): Define se o valor informado é indexado por algum índice.
Índice: Índice conforme campo indexado.
Multa: Multa pôr atraso em porcentagem.
Juros de Mora Diária: Juros de mora diária em porcentagem.
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3. Excluindo Carnê de IPTU
a) No menu Lançamentos selecione a opção Lançamentos IPTU.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o imóvel em questão através da tela de procura.
c) Selecione o carnê em questão com um clique na lista de lançamentos.
d) Pressione o botão Excluir.
Obs.: O carnê não será excluído, caso alguma parcela estiver quitada.

1. Visualizando e Alterando Parcelas de IPTU








Opções do Lançamento:

Nova Parcela: Inclusão de uma nova parcela no carnê. O débito e crédito das novas
parcelas serão definidos conforme a localização do carnê. Se a localização do carnê for
com o proprietário teremos um Débito = Inquilino e um Crédito = Proprietário, se for com a
imobiliária teremos um Débito = Proprietário e um Crédito = Imobiliária.
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Gravar: Grava as alterações feitas no lançamento.

Excluir: Exclui a parcela selecionada.
Editar Carnê: Altera a localização do carnê.
Sair: Sai da tela.

e) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.

Seguro Incêndio
Conhecendo a Tela Seguro Incêndio

2. Cadastrando o Seguro
a) No menu Lançamentos selecione a opção Seguro Incêndio.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
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c) Pressione o botão Novo, verifique os dados do imóvel e pressione o botão Avançar. O sistema
não permitirá o cadastramento do seguro para contratos rescindidos. Informe os dados do seguro e
pressione o botão Finalizar. Veja a ilustração abaixo:

Dados do Seguro:

Seguro Feito por Terceiros: Indica que o seguro não foi feito na imobiliária e não entrará
na cobrança do inquilino.


Data de Vencimento: Data que será cobrado o seguro do inquilino.


Valor do Imóvel: Valor do imóvel em questão.


Valor do Prêmio: Valor que será cobrado.


Valor Seguradora: Valor que será repassado para a seguradora (ver Contas a
Pagar e Tabelas/ Parâmetros).

3. Excluindo o Seguro
a) No menu Lançamentos selecione a opção Seguro Incêndio.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
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c) Selecione o seguro em questão com um clique na lista de lançamentos.
d) Pressione o botão Excluir.

4. Visualizando e Alterando Parcelas do Seguro Incêndio
a) No menu Lançamentos selecione a opção Seguro Incêndio.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de procura.
c) Selecione o seguro em questão com um clique na lista de lançamentos.
d) Pressione o botão Detalhes. Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a
ilustração abaixo:

Encargos Seguro Fiança – Seguro fiança parcelado

Você poderá mudar o valor do encargo do seguro fiança através desta opção. Veja os
procedimentos abaixo:
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1. Conhecendo a Tela Encargo Seguro Fiança

Realiza a procura

Grava as informações
Grava as informações
Cancela a Pesquisa

Sai da tela

2. Alterando o Valor do Encargo

a) No menu Lançamentos selecione a opção Encargos Seguro Fiança.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em questão através da tela de

procura.

c) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:
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2. Forma de Cálculo Seguro Fiança Parcelado
Seguro Fiança = (Aluguel + Encargo) x Porcentagem definida pela imobiliária
Exemplo : R$ 120,00 = (1.000,00 + 200,00) x 10%

Reajuste de Aluguéis
Esta operação deverá ser feita mensalmente, o Uniloc detectará os contratos para reajuste e
definirá os futuros aluguéis, de acordo com os índices mensalmente informados ou através do
percentual informado na tela. Para uma maior precisão, verifique anteriormente se os índices estão
atualizados (ver Tabelas/Índices Percentuais). Caso o valor do aluguel reajustado pelo índice não
for conveniente, você poderá alterá-lo através da opção Acordos (ver fazendo Acordos e
Aditamentos).

1. Conhecendo a Tela Reajuste de Aluguéis
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2. Reajustando pelos Índices de Correção de Preços (Automático)

a) No menu Lançamentos selecione a opção Reajuste de Aluguéis.
b) Informe o mês corrente, forma de cálculo Automático e pressione o botão Avançar.
c) Neste momento o sistema exibirá uma lista dos aluguéis para reajustar, pressione o botão
Reajustar e confirme a operação. Veja a ilustração abaixo:
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Obs.: O sistema não reajustará os aluguéis que não possuírem os índices atualizados.

3. Reajustando pelo Percentual Informado
a) No menu Lançamentos selecione a opção Reajuste de Aluguéis.
b) Informe o mês corrente, a porcentagem desejado (pode-se usar o índice acumulado ou para
manter o valor informe 0% ) e pressione o botão Avançar.
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c) Neste momento o sistema exibirá uma lista dos aluguéis para reajustar, pressione o botão
Reajustar e confirme a operação. Veja a ilustração abaixo:
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Acordos/Aditamentos de Aluguéis

1. Conhecendo a Tela Acordos/Aditamentos de Aluguéis

Dados
do
Contrato
Dados do
Acordo

2. Fazendo Acordos e Aditamentos

a) No menu Lançamentos selecione a opção Acordos/Aditamentos de Aluguéis.
b) Pressione o botão Novo, selecione o contrato em questão através da tela de procura e
pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo :
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c) Neste momento o sistema exibirá os aluguéis do contrato em pauta, informe o período do acordo
e o novo valor do aluguel, caso o acordo altere a data de reajuste selecione ‘Data Base = SIM’ e
pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:

d) Finalizando: faça as alterações necessárias, pressione o botão Finalizar e confirme a operação.
Veja a ilustração abaixo:
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Obs.: Você poderá fazer observações relativas ao acordo/aditamento para futuras consultas e
acertos.
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CONSULTA

“Não é o grande que come o pequeno, e sim o rápido que
engole o lento.”
Alvin Toffler


Através desse Módulo, você poderá verificar as informações de sua carteira de imóveis, a conta
corrente do inquilino e do proprietário, as cobranças e os repasses efetuados, o saldo do
proprietário, os dados cadastrais dos signatários, os acordos/aditamentos, as notificações, as
ações judiciais, emissão de extratos, etc.

1. Conhecendo a Tela de Consulta
Para consultar um contrato, selecione-o através da tela de procura e clique na opção desejada :
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1. Conhecendo as Opções de Consultas
























Informações sobre o Contrato: Exibe uma tela com detalhes sobre o contrato em pauta
(início, último reajuste, valor inicial, dia da cobrança inquilino, dia do repasse proprietário,
etc.).
Conta Corrente do Inquilino: Visualiza os lançamentos e dados da cobrança Aluguel, IPTU, IRRF, seguros, multa, situação, número do recibo/boleto, data de
baixa, etc. Pressionando o botão Detalhes Recebimento, visualiza mais detalhes
sobre o recebimento do aluguel (caixa da empresa).
Conta Corrente do Proprietário: Visualiza os lançamentos pertinentes ao repasse do
contrato e mês em pauta.
Repasses Efetuados: Exibe os repasses emitidos para os proprietários e seus
favorecidos no período informado, permite a impressão de extratos. Pressionando o botão
Detalhes Pagto, visualiza mais informações sobre o(s) pagamento(s) efetuado(s) ao
proprietário (caixa da empresa).
Saldo Atual do Proprietário : Informa o saldo atual dos proprietários e de seus
favorecidos, permitindo a impressão de extratos.
Dados do Proprietário : Exibe os dados cadastrais do(s) proprietário(s) e favorecido(s)
do contrato em pauta.
Dados do Inquilino: Exibe os dados cadastrais do(s) inquilino(s) em pauta.
Dados do Fiador: Exibe os dados cadastrais do(s) fiador (es) em pauta.
Acordos Efetuados : Visualiza os acordos/aditamentos efetuados no contrato em pauta.
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Notificações e Ações Judiciais : Visualiza as notificações e ações judiciais efetuadas
no contrato em pauta.
I.P.T.U. : Exibe os carnês cadastrados do imóvel em pauta, oferecendo a opção de
visualização dos valores e da situação das parcelas.
Agenda de Compromissos : Visualiza os compromissos referentes ao contrato em
pauta, oferecendo as opções de cadastramento, edição e impressão (ver capítulo agenda).

3. Conhecendo a Tela de Procura

Importante: Caso a opção Somente contratos ativos esteja marcada o resultado de sua procura
serão somente contratos ativos, ou seja, os contratos inativos não serão localizados.
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AGENDA/NOTIFICAÇÕES
“A verdade é filha do tempo e não da autoridade”
Bertold Brecht

Agenda de Compromissos
A Agenda de Compromissos é uma ferramenta de grande utilidade para a organização da sua
carteira de imóveis, através dela você poderá controlar seus compromissos do dia-a-dia e enviar
memorandos para outros usuários.
1. Conhecendo a Tela Agenda de Compromissos

2. Cadastrando um Compromisso

a) No menu Agenda e Notificações, selecione a opção Agenda de Compromissos.
b) Informe o usuário e pressione o botão Novo.
c) Selecione o contrato de locação relacionado com o compromisso através da tela de procura e
pressione o botão Avançar.
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d) Descreva o compromisso (data, assunto e observações) e pressione o botão Finalizar.
Veja a ilustração abaixo:

3. Visualizando e Encerrando um Compromisso

a) No menu Agenda e Notificações, selecione a opção Agenda de Compromissos.
b) Informe o usuário, selecione o assunto em questão e pressione o botão Detalhes.
c) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.
Obs.: Caso o compromisso tenha sido encerrado, selecione o campo encerrado e informe a data.

4. Excluindo um Compromisso
a) No menu Agenda e Notificações, selecione a opção Agenda de Compromissos.
b) Informe o usuário, selecione o assunto em questão e pressione o botão Excluir.

59

5. Imprimindo os Compromissos de um Determinado Usuário
a) No menu Agenda e Notificações, selecione a opção Agenda de Compromissos.
b) Informe o usuário, selecione o assunto em questão e pressione o botão Imprimir.
Obs.: Caso queira imprimir os compromissos encerrados, selecione a opção Visualizar os
Compromissos Encerrados.

Notificações, Ações Judiciais ou Acordos

1. Conhecendo a Tela de Notificações, Ações Judiciais e Acordos.
No cadastro de Notificações, Ações Judiciais e Em Acordo você manterá (cadastro, atualização,
exclusão e consulta) esse tipo de informação, tornando-se uma fonte de referências dos seus
clientes.
Para
acessar
esta
opção
entre
em:
1. Agenda e Notificações
2. Ações e Notificações Judiciais
Segue abaixo uma ilustração das opções disponíveis neste cadastro:
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2. Cadastrando uma Ação, Notificação ou Acordo
a) Pressione o botão Novo.
b) Informe o tipo do cadastro (Ação, Notificação ou Acordo), informe também o contrato em pauta e
pressione o botão Avançar, você poderá selecionar o contrato através da tela de procura acionada
pelo botão do botão Procurar.
c) Digite as informações do cadastro (assunto, data e descrição) e pressione o botão Finalizar.

Obs.: Caso a Ação, Notificação ou Acordo tenha sido concluída, selecione o campo “concluída” e
informe a data da conclusão.

3. Visualizando as Ações/Notificações/Em Acordo
Através da Consulta é possível visualizar as Ações, Notificações ou Em Acordo.
É
possível
visualizar
estas
informações
no
contrato
de
duas
formas.
A primeira é visualizando se as opções Ação Judicial, Notificação ou Em Acordo estão marcadas,
conforme
imagem
abaixo:
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Caso estejam marcadas significa que foram cadastradas Ações, Notificações ou Acordos para este
contrato.

A segunda forma de visualização é do lado esquerdo da tela, no quadro de avisos, veja a imagem
abaixo:

Para visualizar mais detalhes de cada tipo acesse a opção Notificações e Ações Judiciais e clique
em Avançar, conforme imagem abaixo:
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4. Conhecendo as Notificações, Ações ou Acordos através da Consulta
Através da Consulta é possível Criar, Alterar e Visualizar as Notificações, Ações ou Acordos para o
contrato.
ara criar, alterar visualizar consulte a opção Cadastrando uma Ação/Notificação/Em Acordo na
página 34.
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FINANCEIRO
“Quem tem muita pressa não vive direito, não vê as coisas
direito, não ouve direito, não ama sua mulher, seus filhos,
seus irmãos direito. Civilizado vive sempre apressado.
Difícil conhecer civilizado sem pressa.”
Umeru - índio Bororó

Cobrança (Recebendo do Inquilino)
1. Conhecendo a Tela de Cobrança
O módulo de Cobrança é um dos mais utilizados dentro da locação imobiliária, pois é através dele
que você controla toda emissão de cobrança e recebimento de aluguéis. A emissão da cobrança
(pode ser feita por recibos, boletos ou remessas) é imprescindível para que o repasse do aluguel
seja executado, pois a cobrança “prepara” o sistema para o pagamento do proprietário,
respeitando os aluguéis com garantia e os inadimplentes. Segue abaixo uma ilustração das opções
disponíveis nesse módulo:

Emissão ou baixa das cobranças

Botões de Procura
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2. Tipos de Cobrança
O Uniloc dispõe de 3 (três) tipos diferentes de cobrança, que serão definidos no cadastro de
inquilino:


Recibo: Emissão de recibos personalizados para cobrança na imobiliária.


Boleto bancário: impressão integral de boletos para cobrança bancária.


Via EDI (arquivo de cobrança): Criação de arquivo padrão CNAB para transferência
eletrônica (ver cessão de direitos e licença de uso).
Obs.: Toda cobrança emitida recebe um número de identificação, que segue a seqüência
numérica.

Emissão e Baixa de Cobrança
1. Emitindo a Cobrança para um Inquilino
a) No menu Cobrança, selecione a opção Emissão e Baixa da Cobrança.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em pauta através da tela de procura. Veja a
ilustração abaixo:
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c) Selecione o aluguel desejado e pressione o botão Emitir Cobrança.
d) Informe o tipo de cobrança (recibo, boleto bancário ou arquivo de cobrança) e pressione o botão
Avançar.

e) Neste momento o sistema apresentará um resumo do que está sendo cobrado, confira os
lançamentos e acréscimos (altere-os caso necessitar) e pressione o botão Avançar. Veja a
ilustração abaixo:
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f) Você está preste a emitir a cobrança, pressione o botão Imprimir para abrir a tela com opções de
recibos (você poderá imprimir mensagens do contrato através do campo Notas no Cadastro de
Contratos), veja a ilustração abaixo:

Confirme a impressão do boleto e em seguida anote o diretório e nome do arquivo remessa
gerado. Após a confirmação no sistema não se esqueça de enviar o arquivo remessa para o banco
registrar o boleto.
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2. Emitindo 2º via de um boleto para um Inquilino
a) No menu Cobrança, selecione a opção Emissão e Baixa da Cobrança
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em pauta através da tela de procura
c) Clique sobre o boleto em questão
d) Clique no botão Emitir Cobrança
e) Clique no botão Avançar
f) Clique no botão Imprimir Boleto
g) Confira as informações na tela e clique no botão Imprimir
h) Será exibida uma mensagem de que o boleto já foi impresso, veja figura abaixo:

i) Basta clicar em Sim

3. Baixando a Cobrança de um Inquilino

a) No menu Cobrança, selecione a opção Emissão e Baixa da Cobrança.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o contrato em pauta através da tela de procura. Veja a
ilustração abaixo:
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c) Selecione o aluguel desejado e pressione o botão Baixar Cobrança.
d) O sistema apresentará os lançamentos e o valor total da cobrança, confira os valores e altere-os
caso necessitar, para finalizar pressione o botão Baixar. Caso aluguel esteja em atraso, o sistema
calculará automaticamente a multa, a correção monetária e os juros, baseado nas informações do
contrato e na data atual.
Você poderá alterar esses valores e atribuí-los ao repasse do proprietário. Veja a ilustração abaixo:
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e) Nesse momento será solicitado o local para onde será enviado o recebimento da cobrança
(Caixa ou Conta Bancária) e a forma de recebimento da cobrança (Dinheiro ou Cheque), informeas e pressione o botão OK para finalizar a baixa. Veja a ilustração abaixo:





3. Postergando o vencimento de um boleto
Para postergar/prorrogar o vencimento de um boleto que já foi emitido basta mudar a data de
referência do novo boleto.
a) No menu Cobranças selecione a opção Emissão e baixa da Cobrança
b) Para localizar o inquilino/contrato clique no botão Procurar
c) Selecione a cobrança em questão. Veja ilustração abaixo:
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d)
e)
f)
g)

Clique no botão Emitir Cobrança
Escolha Boleto Bancário com impressão total pelo banco de sua preferência
Clique no botão Avançar
No campo Data Referência informe a nova data de vencimento do boleto. Veja a ilustração
abaixo:
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h) Para cobrar multa sobre o boleto em questão basta manter o valor da multa e marcar a
opção Creditar ao proprietário. Caso não seja cobrada multa basta informar valor 0,00
no campo multa. Veja ilustração abaixo:

i)
j)

Clique no botão Avançar
Confira na tela que a opção no Sistema de Multa para a cobrança ficou escolhida como:
Contabilizar Multa e Adiar vencimento até a data de referência. Veja ilustração abaixo:
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k) Para finalizar a emissão do novo boleto basta clicar no botão Imprimir e registrar a
cobrança.
Anote o diretório e nome do arquivo remessa gerado. Após a confirmação no sistema não se
esqueça de enviar o arquivo remessa para o banco registrar o boleto.
Importante: Para postergar o vencimento do boleto é necessário que o usuário tenha permites
para o mesmo. Consultar Configurações/Cadastro de Usuários.

Emissão da Cobrança em Lote

1. Emitindo todas as cobranças no período
a) No menu Cobrança, selecione a opção Emissão da Cobrança em Lote.
b) Informe o tipo de cobrança, o período de vencimento dos aluguéis e pressione o botão
Avançar.
Veja a ilustração abaixo:
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Ao avançar surgirá a tela abaixo:
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Obs.: Para emitir um resumo da cobrança ou relatório de conferência, pressione o botão Imprimir
Listagem

c) Clique no botão Imprimir Boletos e aparecerá a tela abaixo:

d) Você está prestes a emitir a cobrança, para isso pressione o botão Avançar, aparecerá a tela
abaixo:

e) Clique em Ok para confirmar a criação do arquivo remessa
Não se esqueça de anotar o nome do arquivo e diretório onde foi criado para que ele seja
transmitido através do site do banco.
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f) Se o boleto foi impresso corretamente clique em SIM para que o número do boleto seja
registrado no sistema.
Caso clique em Não o número do boleto não será registrado, e conseqüentemente não será
localizado no sistema.

EDI – Baixa via Arquivo CNAB
Você poderá reduzir consideravelmente os erros de operação utilizando o sistema de baixa de
aluguéis via arquivo retorno, além de ganhar tempo por ser uma baixa automática para isso basta
acessar o site do seu banco e baixar o arquivo padrão de retorno (chamado de CNAB)
Dentro do arquivo virão todos os inquilinos que pagaram no dia, o Uniloc rastreará e baixará
automaticamente os aluguéis (ver Cessão de Direitos e Licença de Uso).
1. Baixando os Boletos Via Arquivo Retorno
a) No menu Cobrança, selecione a opção Baixa automática via arquivo CNAB.
b) Informe a localização do arquivo retorno e selecione-o.
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c) Pressione o botão Avançar
d) Caso existam alugueis pagos com multa o sistema irá exibir a mensagem “Existem cobranças
com multa, deseja repassá-las ao proprietário”?
Caso positivo clique em Sim e para não repassar clique em Não
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Neste momento será exibido uma lista com todos os aluguéis recebidos
Você só conseguirá baixar nessa tela se última coluna estiver com Status = OK, os demais com
Status = ERRO deverão ser baixados individualmente para verificação de cada caso.
Veja a imagem abaixo:

No botão Alterar Multa você poderá visualizar o motivo do Erro de cada recebimento:
Status OK: São todos os alugueis pagos com valor correto.
Status ERRO: São todos os alugueis pagos com alguma divergência.
Exemplo:
Boleto pago menor ou maior que o boleto
Boleto pago depois do vencimento sem multa ou juros a
Número de Boleto não encontrado: São todos os boletos gerados diretamente pelo
banco ou gerados e não registrados no sistema.

Confira todos os recebimentos e para finalizar clique no botão Imprimir para gerar o relatório de
conferência e por fim pressione o botão Baixar.
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Repasse (Pagando o Proprietário)
No módulo Repasse, você poderá controlar a emissão e baixa dos pagamentos dos proprietários.
Você poderá emitir cheques, recibos, extratos personalizados, etc.

Repasse Avulso
1. Emitindo o Repasse de um Determinado Proprietário
a) No menu Repasse, selecione a opção Repasse Avulso.
b) Informe a data de vencimento do (s) aluguel (éis), pressione o botão Lupa para selecionar o
proprietário em pauta através da tela de procura e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração
abaixo:

c) O sistema fará os cálculos, exibirá uma tela com nome do (s) favorecido (s), o (s) valor (es) a
receber (em) e a forma do recebimento (ver Cadastro de Proprietário - Campo Recebimento),
selecione o (s) favorecido (s) e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:
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d) Neste momento será exibida uma tela com os dados do favorecido selecionado, para imprimir o
extrato/recibo do proprietário, pressione o botão Imprimir Extrato/Recibo e pressione o botão
Finalizar (dependendo da forma de recebimento, você terá a opção de imprimir cheques
formulários – ver Configurando Impressora) e confirme a emissão do repasse. Veja a ilustração
abaixo:
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Obs.: Serão considerados no repasse, apenas os aluguéis que tiverem sua cobrança emitida.
Caso o repasse seja negativo, a baixa do repasse resultará num crédito em caixa ou conta
bancária.

2. Baixando o(s) Repasse(s) Emitido(s) de um Determinado Proprietário
a) No menu Repasse, selecione opção Baixa Repasse Avulso.
b) Pressione o botão Procurar e selecione o proprietário em pauta através da tela de procura.
c) O sistema exibirá os repasses que não foram baixados, selecione-o e pressione o botão
Baixar. Veja a ilustração abaixo:

d ) Para finalizar confirme a descrição do lançamento, informe a data da baixa, escolha uma
das
opções (caixa ou conta bancária) de onde será dada à baixa e pressione o botão OK para
confirmar a baixa. Veja a ilustração abaixo:
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Repasse em Lote

1. Emitindo todos os Repasses no Período

a) No menu Repasse, selecione a opção Repasse em Lote.
b) Informe a data limite, a forma de recebimento e o local do recebimento dos aluguéis (serão
selecionados apenas os favorecidos/proprietários que receberem conforme a forma de
recebimento informada e até a data informada), para prosseguir pressione o botão Avançar.
Veja a ilustração abaixo:
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Obs.: Caso você não cobre a taxa de expediente no repasse mantenha o valor em zero (ver
Parâmetros em Tabelas e Configurações).
d ) Confirme a data do crédito e/ou número de cheque atual. Veja a ilustração abaixo:

e ) Finalizando: para imprimir o extrato/recibo, pressione o botão Imprimir Extrato/Recibo e escolha
o modelo desejado. Pressione o botão Finalizar, para imprimir cheques ou criar o arquivo de
pagamento, pressione o botão OK e confirme a emissão do repasse. Veja a ilustração abaixo:

83

2. Baixando os Repasses Emitidos no Período
a) No menu Repasse, selecione opção Baixa Repasse em Lote.
b) Informe o período e a forma que os repasses foram gerados e pressione o botão Avançar. Veja
a ilustração abaixo:
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c) Informe a data da baixa e confirme a operação indicando se o pagamento saiu do Caixa ou
Conta Bancária.
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Controle de Caixa

1. Conhecendo a Tela Controle de Caixa
O módulo Controle de Caixa oferece a você uma maneira simples de administrar os débitos e
créditos de sua empresa. Através dele você poderá fazer diversos lançamentos em caixa, e até
mesmo transferi-los para o banco. As cobranças e os repasses efetuados poderão refletir em seu
controle de caixa (se na hora de baixá-los você escolher a opção Caixa).
Segue abaixo uma ilustração das opções genéricas disponíveis no Controle de Caixa e na
Movimentação Bancária:











Lançamentos: São todos os lançamentos debitados ou creditados no caixa. As
cobranças e os repasses efetuados poderão ser debitados ou creditados em seu caixa,
para que isso ocorra, quando for emiti-los escolha a opção Caixa.
Botão Conferido: Para fazer a marca de conferência nos lançamentos, selecione-o e
pressione o botão Conferido. Aparecerá (ao lado esquerdo) do lançamento a letra C
(conferido).
Botões de Navegação: Você poderá navegar nos seus lançamentos através dos botões
de navegação (Anterior e Próximo), saltando de lançamento em lançamento.
Barra de Ferramentas: Na Barra de Ferramentas você encontrará as seguintes opções;
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Lançar: Solicita os dados para um novo lançamento.
Excluir: Exclui o lançamento selecionado, eliminando-o do caixa.
Detalhes: Exibe uma tela com mais informações relativas ao lançamento
selecionado.
Imprimir:





Imprime

as

informações

dos

lançamentos

correntes.

Botões de visualização: Permitem que você visualize os débitos e créditos (+_),
somente os créditos (+) e somente os débitos (-).
Ordem dos lançamentos: Permite que você ordene os lançamentos pôr data, número,
grupo ou descrição.

2. Transferência de Valores do Caixa para a Movimentação Bancária
É possível transferir valores/recebimentos do caixa para a movimentação bancária.
Estas transferências podem ser acertos de caixa/movimentação bancária ou lançamentos que
foram baixados incorretamente no Caixa.
Para isso basta fazer um lançamento no mesmo valor do lançamento, e marcar a opção:
Transferência, veja a imagem abaixo:

Escolha a conta que a transferência está sendo realizada, basta clicar em ok conforme figura
abaixo:
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Movimentação Bancária

2. Conhecendo a Tela Movimentação Bancária
No módulo Movimentação Bancária você poderá administrar os débitos e créditos em uma ou mais
contas bancárias. Suas funções são semelhantes às do controle de caixa.
As cobranças e os repasses também poderão refletir nas contas bancárias, se na hora de emiti-los
você escolher a opção Conta Bancária.
Além das funções genéricas citadas na figura acima, a Movimentação Bancária, possui uma opção
diferente, o botão C/R (Conferido/Reconciliado), como mostra a figura abaixo:
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 Lançamentos:
Você visualizará todos os lançamentos recebidos, pagos e o Saldo.
Pode conferir, reconciliar, imprimir, exportar entre outras opções.
Saldo do Extrato Bancário (lançamentos reconciliados)
Valor disponível no extrato bancário e consequentemente foram reconciliados no
Uniloc.
 Saldo da Empresa (lançamentos até hoje)
Valor disponível até a data de hoje.
 Saldo Conferido
Valor de todos os lançamentos que foram conferidos, porém ainda não
compensados/reconciliados.
 Saldo da Empresa (todos lançamentos)
Valor disponível em conta inclusive os futuros (já recebidos).

 Contas a Pagar e Repasses Pendentes
Através dessa guia será possível visualizar as Contas a Pagar ou Repasses que estão
pendente de baixa, veja um exemplo abaixo:
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 Saldos:
Através dessa guia será possível visualizar os saldos das contas administradas.
Empresa:
Inconsistente:
Ou
seja,
Extrato

é

Saldo
de
a diferença entre
os
lançamentos

Bancário:

Saldo

do

Banco,

o

todos
os
Saldo do Extrato
e
que
não
foram

ou

seja,

os

lançamentos

lançamentos.
da empresa.
reconciliados.
reconciliados.

Bloqueado: é possível digitar o saldo que está bloqueado no banco.
Disponível: é o saldo do extrato bancário (reconciliado) e o Bloqueado
Exemplo: 1.700,00 – 1.000,00 = 700,00

Lançamentos Futuros: é possível gerar lançamentos futuros entre contas.
Para isso basta clicar no botão Lançamentos Futuros (transferência) preencher os dados
do lançamento e informar qual é a conta origem.
Disponível + Futuros: soma do saldo disponível + lançamentos futuros
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 Botão Conferido/Reconciliado: Para você fazer a marca de conferência em um
lançamento, selecione-o e pressione apenas uma vez o botão Conferido. Para fazer a
marca de reconciliação com seu extrato bancário em um lançamento, selecione-o e
pressione o botão C/R apenas uma vez para os lançamentos que estiverem conferidos
(com a letra C) e duas vezes para os lançamentos que não estiverem conferidos (sem a
letra C).

 Botão Exportar: É possível que você gere arquivos .txt através deste botão.
Você pode exportar os seguintes lançamentos, conforme ilustração abaixo:






Cadastrados diretamente na movimentação
Transferências Bancárias e Caixa
Provenientes de Repasse
Provenientes de Cobrança
Contas a Pagar
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Para exportar o lançamento desejado basta marcar o lançamento e clicar no botão
Exportar. Veja ilustração abaixo:
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Contas Bancárias

1. Conhecendo a Tela de Cadastro de Contas Bancárias
O módulo Contas Bancárias, oferece um cadastro com os dados de suas contas bancárias. Nele
você poderá cadastrar diversas contas de diversos bancos. Quando uma ou mais contas forem
cadastradas, aparecerão automaticamente no seu controle Movimentação Bancária. Segue abaixo
uma ilustração genérica das opções disponíveis neste cadastro:





Botão de Colagem: Cola informações sobre as agências bancárias.
Barra de Ferramentas: Segue abaixo as opções da Barra de Ferramentas e suas
funções:
Novo: Exibe a ficha para inclusão de uma conta bancária.
Gravar: Grava as informações da conta bancária corrente.
Cancelar: Cancela (desfaz) as alterações efetuadas, exibindo os dados originais
do cadastro antes das alterações.
Excluir: Exclui a conta bancária corrente, eliminando-a permanentemente do
banco de dados.
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Obs.: Esta opção exclui todos os lançamentos de outras contas e caixa
relacionados com a conta bancária corrente.
Sair: Sai da tela cadastro de contas bancárias.






Ordem da Navegação: Ordena a navegação.
Botões de Navegação: Você poderá navegar no seu cadastro através desses botões,
saltando de registro em registro, dependendo da ordem da navegação.

2. Cadastrando uma Conta Bancária
a) Pressione o botão Novo.
b) Será exibida uma ficha em branco. Preencha com os dados da sua conta (num. banco, banco,
num. agência, agência, contatos no banco, etc.) e pressione o botão Gravar.
Veja a ilustração abaixo:

Obs.: Após gravar o cadastramento de uma nova conta, ela aparecerá automaticamente em seu
controle Movimentação Bancária.
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UNILOC WEB
O medíocre discute pessoas.
O comum discute fatos
O sábio discute idéias
Provérbio Chinês.

Consiste na consulta de extratos dos proprietários e boletos dos inquilinos (impressos pela
imobiliária) na Internet.
É possível enviar os boletos (impressos pela imobiliária) e extratos via e-mail e para o site da
imobiliária.
1. Enviar um boleto via e-mail
a) Nessa tela é possível enviar apenas um boleto para o e-mail do inquilino.
Esse processo deve ser feito após o boleto ter sido emitido pela imobiliária e registrado no banco.
Para isso é necessário que:





O e-mail do inquilino esteja definido em seu cadastro ( ver: Cadastros / Inquilinos ).
Esteja definido nos parâmetros a forma de envio deste boleto, que pode ser: via Microsoft
Office Outlook  ou via SMTP ( ver: Configurações / Configurações / Parâmetros )
O boleto ter sido gerado pelo programa e registrado anteriormente pelo banco
Não ser cobrança via do tipo Arquivo CNAB (impressão pelo banco)

Para enviar o boleto via e-mail entre em: cobrança, emissão e baixa da cobrança, clique sobre o
boleto em questão e clique no botão enviar por e-mail, conforme ilustração abaixo:
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Surgirá a mensagem:

Clique em sim, basta aguardar o envio do boleto no e-mail do inquilino.

2. Transferir informações para o Site/E-mail
a) Acesse a opção Uniloc Web, Transferir Informações para o site
Esse processo deve ser feito após o boleto ter sido emitido pela imobiliária e registrado no banco.
Na primeira guia você poderá transferir os Extratos e Boletos para o Site da Imobiliária
Basta preencher o período desejado e clicar em “Enviar informações para o Site”.
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Na segunda guia você poderá transferir os Extratos e Boletos
Basta preencher o período desejado e clicar em “Enviar informações por e-mail”.

por

e-mail.
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CONTAS A PAGAR
“Empresário: aquele que é responsável pelo bom
funcionamento da empresa.”
Segundo o dicionário Aurélio

Organizar os valores recebidos do IPTU, do seguro fiança, do seguro incêndio e dos lançamentos
diversos, nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente administrando muitos imóveis. Para isso o
Uniloc oferece o módulo Contas a Pagar, onde você controlará todas as despesas da sua
empresa.

Cadastro de Despesas
1. Conhecendo a Tela Cadastro de Despesas
Através do cadastro de despesas é possível lançar despesas de qualquer espécie para a
imobiliária. Assim como gastos com escritório, faxineiras, e outros. Veja exemplos na tela
abaixo:
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2. Cadastrando uma Despesa
a) No menu Contas a Pagar, selecione a opção Cadastro de Despesas.
b) Pressione o botão Novo.
c) Descreva a despesa (grupo, descrição, vencimento, valor e número documento) e confirme a
operação pressionando o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:

3. Excluindo uma Despesa
a) No menu Contas a Pagar, selecione a opção Cadastro de Despesas.
b) Informe o período de vencimento do lançamento em questão.
c) Selecione o lançamento que deseja excluir.
d) Pressione o botão Excluir e confirme a operação.
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4. Alterando uma Despesa
a) No menu Contas a Pagar, selecione a opção Cadastro de Despesas.
b) Informe o período de vencimento do lançamento em questão.
c) Selecione o lançamento que deseja alterar.
d) Pressione o botão Detalhes, faça as alterações necessárias e confirme a operação. Veja a
ilustração abaixo:

Pagamentos de Despesas, Lançamentos Contratos, IPTU, Seguro Incêndio e Seguro Fiança
Parcelado

1. Efetuando Pagamentos
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a) No menu Contas a Pagar, selecione Emissão de Pagamentos de Despesas (Pagamentos
Despesas, Lançamentos Contratos, IPTU, Seguro Incêndio e Seguro Fiança Parcelado).
b) Informe o período de vencimento desejado e pressione o botão Atualizar. Veja a ilustração
abaixo:

c) Selecione as parcelas desejadas através dos botões de Seleção (Selecionar ou Selecionar
Tudo).
d) Pressione o botão Pagar, informe de onde será dada à baixa (Caixa ou Conta Bancária), a data
da baixa, o número do documento e o tipo (Cheque ou Dinheiro). Pressione o botão Emitir e
confirme a operação. Veja a ilustração abaixo:
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Obs.: Caso queira imprimir cheque ou relatório, pressione os botões Imprimir Cheques ou
Relatório. Se desejar agrupar todos os pagamentos para um determinado favorecido, selecione
este campo.

Estorno de Pagamentos

1. Estornando Pagamentos
a) No menu Contas a Pagar, selecione a opção Estorno de Pagamentos.
b) Informe o período que foi realizado o (s) pagamento (s). Veja a ilustração abaixo:
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c) Selecione o documento e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração:
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d) Estornar o Pagamento: estorna apenas o pagamento da despesa, e mantém a baixa.
e) Manter o Pagamento e Estornar a Baixa: estorna o pagamento e a baixa, sendo necessário
refazer todo o processo.

RESCISÕES E ESTORNOS
“Necessita-se de dois para falar a verdade - um para falar, e
outro para ouvir.”
Henry David Thoreau

Rescisões
No Uniloc você poderá fazer as rescisões contratuais, que geralmente vem acompanhada de muita
negociação, rateios, acertos, etc. De acordo com a data da rescisão e os dias de ocupação do
imóvel, o sistema fará automaticamente os rateios, a adição de multas, correções monetárias e
juros por atraso, podendo ainda o usuário fazer lançamentos de acordo com a sua necessidade.
Nova Rescisão
1. Rescindindo um Contrato de Locação
a) No menu Rescisão selecione a opção Nova Rescisão.
b) Informe o contrato que deseja rescindir através da tela de procura e pressione o botão
Avançar.
c) Descreva a rescisão e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo:
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Dados














da Rescisão:
Data da Rescisão: Baseado nesta data são feitos os cálculos de multas, juros, etc.
Data da Vistoria : Data de vistoria do imóvel.
Mês/Ano Saída : Mês e ano da saída do inquilino do imóvel (MM/AAAA).
Dias no mês : Número de dias de ocupação no mês da saída.
Entregou a Chaves: Indica se o inquilino entregou a chaves do imóvel.
Entregou o Controle Remoto : Indica se o inquilino entregou o controle remoto.
Fazer o rateio do IPTU: Indica se o sistema fará o rateio do IPTU de acordo com o
número de dias da saída do imóvel.




Fazer o rateio de lançamentos Diversos: Indica se o sistema fará o rateio dos
lançamentos diversos de acordo com o número de dias da saída do imóvel.


Fazer o rateio das Bonificações - lançamentos com incidência no cálculo do IRRF: Indica
se o sistema fará o rateio das bonificações de acordo com o número de dias da saída do
imóvel.
d) Aguarde um momento, pois o Uniloc está fazendo os cálculos, verifique os lançamentos e
pressione o botão Avançar. Você poderá alterar manualmente apenas o valor da taxa de
expedição, taxa bancária, multa, correção monetária e juros. Veja a ilustração abaixo:
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e) Lançamentos adicionais: faça os lançamentos de débitos e créditos necessários para a
cobrança de cauções, multas contratuais aos signatários, pressione o botão Novo e descreva o
lançamento. Veja a ilustração abaixo:
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f) Para finalizar, selecione a opção de rescisão mais adequada e pressione o botão Finalizar.
Veja a ilustração abaixo:


Visualizar Lançamentos Futuros: Exibe os lançamentos que serão mantidos ou excluídos depois
da rescisão. Podem ser:
- lançamentos futuros para exclusão;
- lançamentos futuros mantidos;
Obs.: Os lançamentos de IPTU mantidos serão débito ao proprietário.


Notas e Observações : Caso deseje registrar alguma observação, pressione o botão
Notas e Observações e descreva-a.


Relatório/Recibo : Imprime os lançamentos, as notas e as observações da rescisão.




Boleto Bancário : Imprime boleto bancário.
Obs.: As informações do boleto não serão registradas na rescisão.
Word 2000 – Rescisão: Você poderá gerar um documento através dos modelos de
rescisão do Word (ver opção Modelos de Documentos do Word).


Apenas gravar as informações da rescisão (reversível): Opção usada temporariamente,
atribuindo ao contrato à situação inativo (não executa os rateios,
cauções,
etc.).
Você poderá posteriormente cancelar ou executar a rescisão através da opção Editar
Rescisão.
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Executar a rescisão (irreversível): Executa a rescisão, promovendo os rateios,
lançamentos informados e atribui ao contrato à situação inativo. Para baixar
posteriormente o pagamento do inquilino selecione a opção Baixar pagamento do
inquilino em editar rescisão.
Executar e baixar o pagamento do inquilino (irreversível): Executa a rescisão,
promovendo os rateios e lançamentos informados, atribui ao contrato à situação
inativo e baixa o pagamento do inquilino.

Editar Rescisão

1. Alterando uma Rescisão Contratual
a) No menu Rescisão, selecione a opção Editar Rescisão.
b) Informe o contrato rescindido em pauta através da tela de procura e pressione o botão
Avançar.
c) Informe os dados da rescisão e pressione o botão Avançar. Veja a ilustração abaixo :
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d) Você poderá alterar manualmente apenas os valores da taxa de expedição, taxa bancária,
multa, correção monetária e juros, para isso, pressione o botão Alterar e depois pressione o botão
Avançar. Veja a ilustração abaixo:






e) Lançamentos adicionais: faça os lançamentos de débitos e créditos necessários para a
cobrança de cauções, multas contratuais aos signatários, pressione o botão Novo e descreva o
lançamento. Veja a ilustração abaixo:
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f) Para finalizar, selecione a opção de gravação mais adequada e pressione o botão Finalizar. Veja
a ilustração abaixo:
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Cancelar a Rescisão: Opção usada para cancelar a rescisão.



Apenas gravar as informações da rescisão (reversível): Opção usada temporariamente,
atribuindo ao contrato à situação inativo (não executa os rateios, cauções, etc.). Você
poderá posteriormente cancelar ou executar a rescisão através da opção Editar Rescisão.







Executar a rescisão (irreversível): Executa a rescisão, promovendo os rateios,
lançamentos informados e atribui ao contrato à situação inativo. Para baixar
posteriormente o pagamento do inquilino selecione a opção Baixar pagamento do
inquilino em editar rescisão.
Executar e baixar o pagamento do inquilino (irreversível): Executa a rescisão,
promovendo os rateios e lançamentos informados, atribui ao contrato à situação
inativo e baixa o pagamento do inquilino.

Estornos

Estorno Inquilino
1. Fazendo o Estorno na Cobrança do Inquilino
a) No menu Estornos, selecione a opção Estorno Inquilino.
b) Informe o contrato em pauta através do botão Procurar ou procure pelo número do
Recibo/Boleto. Veja a ilustração abaixo:
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c) Selecione a cobrança em questão e pressione o botão Estornar.
d) Selecione o tipo de estorno mais adequado, pressione o botão Estornar e confirme a operação.
Veja a ilustração abaixo:
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Estornar recebimento: Cancela a baixa do inquilino, mantendo a cobrança emitida.
Estornar recebimento e cancelar a cobrança emitida: Cancela a baixa do inquilino e a
cobrança emitida.
Obs.: Você poderá excluir os lançamentos do caixa/movimentação bancária, para
isso basta selecionar esta opção.

Estorno Proprietário

1. Fazendo o Estorno no Repasse do Proprietário
a) No menu Estornos, selecione a opção Estorno Proprietário.
b) Informe o proprietário em pauta pressionando o botão Procurar. Clique sobre a parcela desejada
para fazer o estorno. Veja a ilustração abaixo:

c) Selecione o documento (cheque, depósito ou doc) em questão e pressione o botão Estornar.
d) Selecione o tipo de estorno mais adequado e pressione o botão Finalizar. Veja a ilustração
abaixo:
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Estornar a baixa do pagamento: Cancela apenas a baixa do repasse do
proprietário, mantendo a emissão do repasse (não há necessidade de emitir novamente o
pagamento).

Estornar o pagamento/cancelar o repasse emitido: Cancela a emissão e a baixa do
repasse (pagamento emitido), colocando-o novamente no repasse do proprietário (mantêm
os valores originalmente inclusos).

Cancelar o fechamento do repasse (refazer os cálculos): Cancela a emissão e a
baixa do repasse (pagamento emitido), colocando-o novamente no repasse do
proprietário. Esta opção poderá cancelar mais de um documento, caso haja mais de um
favorecido envolvido, pois todos os cálculos serão refeitos.
Excluir os lançamentos do caixa/movimentação bancária: Exclui o lançamento do caixa
ou movimentação bancária.
Obs.: Você poderá excluir os lançamentos do caixa/movimentação bancária, para
isso basta selecionar esta opção. Para que assim o recebimento não fique duplicado com a
próxima baixa do repasse.
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Cancelar Cobranças em Lote

1. Cancelando Cobranças em Lote
a) Para Cancelar as Cobranças em Lote informe a Data de Emissão ou Vencimento;
b) Depois informe a Faixa Numérica (número do boleto ou recibo) e clique no botão confirmar,
como demonstra a figura abaixo:

Obs: Serão canceladas somente as cobranças emitidas em aberto.
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CONFIGURAÇÕES
“O que a terminologia romântica designa de genialidade ou
talento, ou ainda inspiração, não é nada mais do que
encontrar a estrada certa seguindo o faro de alguém, só que
pegando atalhos.”
Italo Calvino

As opções encontradas em Tabelas e Configurações fornecem um meio fácil de personalizar o
programa de acordo com sua necessidade, tornando o programa flexível e atualizado para
qualquer sistema de cobrança ou repasse. Através desta opção você poderá cadastrar os
usuários, atualizar índices e tabelas de IR, cadastrar grupos de contas (ver Lançamentos
Diversos), personalizar recibos e extratos com informações e logotipo da sua empresa, definir
parâmetros de cálculo de comissão e IRRF, numeração de cheques e boletos, configurar a
impressão de cheques, boletos, recibos e extratos.

Tabelas, Índices e Feriados.

1. Índices de Correção de Preços
O cadastro de índices é de vital importância para o funcionamento do sistema, pois nele baseia-se
toda atualização de valores e reajuste de aluguéis. Os índices são divididos em duas categorias :



Índices Percentuais: Relativos aos índices em formato percentual, utilizados para
reajustar aluguéis e cálculos de correções monetárias, deve-se informar o percentual do
mês conforme tabelas publicadas nos cadernos econômicos dos jornais. Exemplo:
IGP (FGV), IPC (FIPE), etc.



Índices Moedas: Relativos aos índices expressos em moeda corrente, utilizados para
indexação do IPTU. Exemplo : UFM.

Índices Percentuais
1. Cadastrando um Índice Percentual
a) No menu Tabelas, Índices e Feriados, selecione a opção Índices Percentuais.
b) Selecione o índice em pauta, caso não exista o índice na lista adicione-o através do botão Novo.
c) Informe a data e o valor e pressione o botão Adicionar. Veja a ilustração abaixo:
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2. Excluindo um Índice Percentual
a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Índices Percentuais.
b) Informe o índice através da lista.
c) Selecione o mês em questão e pressione o botão Remover.

Índices Moedas

1. Cadastrando um Índice Moeda
a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Índices Moedas.
b) Selecione o índice em pauta, caso não exista o índice na lista informe-o através do botão Novo.
c) Informe o período e o valor e pressione o botão Adicionar. Veja a ilustração abaixo :
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2. Excluindo um Índice Moeda

a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Índices Moedas.
b) Informe o índice através da lista.
c) Selecione o dia em questão e pressione o botão Remover, caso deseje excluir tudo referente ao
índice em pauta, pressione o botão Remover Tudo.

Tabela de Imposto de Renda

1. Atualizando a Tabela de IR
a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Tabela de IR.
b) Informe o mês em questão, no formato MM/AAAA.
c) Caso os valores sejam iguais para todos os meses, marque a opção: Incluir para todos os
meses do ano.
d) Informe a faixa de rendimento, a alíquota e a porcentagem de desconto, conforme a ilustração
abaixo:
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Correção Monetária por Período
1. Fazendo a Correção Monetária de um Valor
Opção usada para simular a correção monetária (reajuste) sobre um aluguel, utilizando o índice
desejado.
a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Correção Monetária por período.
b) Informe o índice que será aplicado, o período da correção e o valor original.
Exemplo: Índice = IGPM (FGV)
Período = 01/07/2008 à 30/06/2009
Valor original = R$ 890,00
c) Pressione o botão Calcular, o Uniloc apresentará o Valor Corrigido, o Valor Aplicado e o
Percentual Aplicado. Veja a ilustração abaixo:
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Correção Monetária por Mês
1. Fazendo a Correção Monetária de um Valor
a) No menu Tabelas e Índices, selecione a opção Correção Monetária por mês.
b) Informe o índice que será aplicado, o mês da correção e o valor original.
Exemplo: Índice = IGPM (FGV)
Mês = de 05/2009 a 06/2009
Valor original = R$ 780,00
c) Pressione o botão Calcular, o Uniloc apresentará o Valor Corrigido, o Valor Aplicado e o
Percentual Aplicado. Veja a ilustração abaixo:
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Configurações
Dados da Empresa
A personalização do programa inicia-se quando você executa o programa pela primeira vez (ver
Primeiros Passos – Dados da Empresa), caso necessite mudar o seu cadastro execute esta opção,
nela estão contidas informações como endereço, referências bancárias, logotipo, etc.
O Uniloc utiliza-se de arquivos tipo BMP padrão Windows para exibir e imprimir o logotipo da
empresa em seus relatórios, recibos e extratos, para substituí-lo siga o procedimento abaixo. O
logotipo da tela principal só sofrerá mudanças através deste procedimento, se você reiniciar o
programa Uniloc.

1. Alterando o Logotipo da Imobiliária
a) No menu Configurações, selecione a opção Configurações.
b) Alterar Logomarca da Empresa. Veja a ilustração abaixo:
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c) O Uniloc abrirá a janela abaixo. Localize o diretório que o logotipo foi salvo.
Selecione o logotipo e pressione o botão Abrir. Veja a ilustração abaixo:
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Parâmetros
1. Alterando os Parâmetros do Sistema
a) No menu Configurações selecione a opção Parâmetros.
b) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:

Segue abaixo a descrição de cada item abordado nesta opção:
Repasse :
Taxa de Expediente: Taxa cobrada no repasse do proprietário. Você poderá estipular um
valor (Ex.: R$ 5,00), para ser deduzido do proprietário a cada depósito efetuado.

Não cobrar IR até: O sistema não irá calcular o IR, caso o aluguel não ultrapasse o valor
informado.

Calcular a taxa administrativa com dedução do IRRF: Será deduzido o IRRF do valor do
aluguel para o cálculo da taxa administrativa da imobiliária.
Cobrança :

Taxa de Expedição: Taxa cobrada do inquilino por recibo ou boleto emitido, refere-se
ao custo de expedição da empresa.

Taxa Bancária: Taxa cobrada do inquilino por recibo ou boleto emitido, refere se ao custo
bancário da empresa.
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Cálculo de Acréscimos p/ cobrança avulsa: Forma de cálculo da multa, juros e correção
monetária definidos na emissão e baixa do aluguel. O cálculo pode ser:
- baseado no valor do Aluguel/Bonificações (lançamentos com incidência na comissão da
imobiliária e IR);
- baseado no valor total da Cobrança.
Seguro Fiança % - base de cálculo - seguro parcelado: Percentual para cálculo do seguro
fiança parcelado (ver Seguro Fiança Parcelado em Lançamentos).

Seguro Incêndio % - comissão imobiliária: Percentual para o cálculo do valor que
será
repassado para a seguradora (ver Seguro Incêndio em Lançamentos e Contas a Pagar).

Geral


Índice: Indica o índice padrão para o cálculo da correção monetária em aluguéis.

Botão Moeda



Moeda: Informações sobre a moeda, estas informações são necessárias para emissão
de cheques e extratos.

Preferências do Contrato
1. Alterando as Preferências do Contrato
a) No menu Configurações, selecione a opção Preferências do Contrato.
b) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:
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Preferências de Impressão
1. Alterando as Preferências Impressão
a) No menu Configurações, selecione a opção Preferências Impressão.
b) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:
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Grupos
Você poderá padronizar e agilizar o cadastramento dos lançamentos diversos, utilizando os grupos
de contas, para isso informe uma breve descrição dos lançamentos freqüentemente usados
juntamente com um número de identificação (ver Lançamentos Contratos).

1. Cadastrando um Grupo
a) No menu Configurações, selecione a opção Grupo.
b) Informe o número e a descrição do grupo.
c) Pressione o botão Adicionar. Veja a ilustração abaixo:
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Numeração de Boletos e Cheques
Para emissão de boletos, recibos e cheques é necessário que o usuário defina as faixas numéricas
que serão utilizadas. Dessa maneira o sistema atribuirá automaticamente os números aos
documentos emitidos, garantindo uma maior segurança do sistema.

1. Alterando a Numeração de Boletos e Cheques
a) No menu Configurações, selecione a opção Numeração de Boletos e Cheques.
b) Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:
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Comunicação Bancária via EDI
Nesta opção é possível determinar um local na rede onde os arquivos de cobrança (CNAB) serão
salvos, que pode ser no servidor da imobiliária – para isso basta clicar no botão “lupa”, escolher o
diretório e gravar.
Cadastro de Usuários
Você poderá definir os usuários e os permites de acesso utilizando-se do módulo Cadastro de
Usuários.

1. Cadastrando um Usuário e seus Permites de Acesso
a) No menu Tabelas e Configurações, selecione a opção Cadastro Usuários.
b) Pressione o botão Novo e informe o nome do usuário, a senha e a confirmação da senha (no
máximo 6 dígitos).
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c) Descreva os permites e pressione o botão Gravar. Veja a ilustração abaixo:

2. Visualizando e Alterando os Permites de Acesso
a) Selecione o usuário em questão e pressione o botão Detalhes.
b)

Faça

as

alterações

necessárias

e

pressione

o

botão

Gravar.

c) Depois disso feche o programa e entre novamente, assim a modificação será validada.
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RELATÓRIOS
“Editor : uma pessoa empregada num jornal, cuja tarefa é
separar o joio do trigo, e fazer com que o joio seja
impresso.”
Elbert Hubbard

No módulo Relatórios você poderá extrair relatórios da sua carteira de imóveis, para isso pressione
o tipo de saída desejado (listagens, documentos do Word, relatórios), selecione o modelo desejado
e informe as condições conforme necessário.
1. Conhecendo os Tipos de Listagens, Documentos do Word, Relatórios.
a) Listagens:


Listagens dos Signatários.


Listagens dos Imóveis.


Listagens dos Contratos.


Listagens dos Códigos de IPTU dos Imóveis/Garagens com Endereço Proprietário.


Exportação e Listagem dos Códigos de IPTU dos Imóveis / Garagens.

b) Documentos do Word:












Documentos para Signatários por seleção – Proprietários, Inquilinos...
Documentos para Signatários por filtro – Proprietários, Inquilinos...
Documentos para Imóveis
Documentos para Contratos
Cartas de Cobrança Inquilinos.
Cartas de Cobrança Fiadores.

c) Relatórios Operacionais:



Lançamentos - IPTU, seguros, bonificações....
- Lançamentos Contratos – parcelas no período;
- IPTU – carnês cadastrados no ano;

130

- IPTU – parcelas no período;
- Seguro Fiança – parcelas no período;
- Seguro Fiança – renovações do seguro pago a vista;
- Seguro Incêndio – parcelas no período;
- Lançamentos Contratos Excluídos;



Cobrança do Inquilino
- Aluguéis e Comissões no período;
- Previsão de Recebimento de aluguéis no período;
- Inquilinos Inadimplentes;
- Rescisões efetuadas no período;
- Aluguéis Recebidos no período;
- Cobranças recebidas no período detalhado;
- Protocolo para Entrega de Cobranças;
- Resumo das Cobranças e Comissões;




Repasse do Proprietário.
- Repasses no Período;
- Extratos de Repasses no Período e Emissão de Notas Fiscais;
- Informe de Rendimentos Individual;
- Informe de Rendimentos em Lote;
- Listagem de Alugueis e Comissões no período;
- Prazo Médio de Recebimento dos Repasses;
- Taxa Administrativa Média;
- Total de CPMF Cobrado no Período;
- Relatório / Exportação para Dimob;
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Geral – Recibos, Notas Fiscais...
- Recibo da Imobiliária;
- Recibo Avulso;
- Nota Fiscal Avulsa;


d) Relatórios Gerenciais



Demonstrativo Financeiro Resumido;












Demonstrativo Financeiro;
Previsão de Recebimento de Aluguéis;
Recebimento de Aluguéis no Período;
Aluguéis Garantidos a Serem Pagos sem o Recebimento dos Inquilinos;
Aluguéis Garantidos Pagos sem o Recebimento dos Inquilinos;
Cobranças e Repasses Emitidos no Período;

2. Visualizando e Imprimindo Relatórios dos Inquilinos Inadimplentes (exemplo)
a) No menu Relatórios Operacionais, selecione a opção Inquilinos Inadimplentes.
b) Pressione o botão Avançar, informe as condições do relatório: o período dos aluguéis, a seleção
(todos os contratos, somente os ativos, somente os inativos), a ordem que será impresso o
relatório (código do contrato, código do proprietário ou nome do inquilino) e o modelo (resumido,
detalhado, detalhado com fiador).
c) Pressione o botão Visualizar ou Imprimir.
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Visualização do relatório
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SAINDO DO SISTEMA
“A invenção vem da imaginação. E a imaginação é um
labirinto em que o difícil não é a saída, e sim a entrada.”
Rubem Fonseca

A opção Sair do Sistema vai além de abandonar o aplicativo, trazer outras opções que são de
grande importância para a manutenção e segurança do seu banco de dados. Segue abaixo a
descrição de cada uma delas:


Finalizar o Sistema : Abandona o aplicativo.



Trocar de usuário : Solicita o nome e a senha para uma eventual troca de usuário.



Ativar Modo Stand By : Fecha todos os arquivos e minimiza a janela principal (reduzindo
o risco de danificação do banco de dados por queda ou oscilação de energia), será
solicitado novamente o nome e senha do usuário após ativação do programa.


Fazer Backup do banco de dados: Ativa a tela para confecção de backup do sistema
Uniloc. Para fazer um backup informe o diretório onde deseja ser feito o backup e clique
em Iniciar Backup. Recomendamos que o backup seja feito pelo menos duas vezes por
semana, gravado no
computador e mídia externa (pendrive, HD, etc).


Reorganizar o Banco de Dados : Apaga e recria os arquivos de indexação (*.CDX).
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CONFIGURANDO A IMPRESSORA
“Do trampolim da observação precisa, parte-se para se
alcançar as estrelas.”
Emile Zola

O Uniloc dispõe de 2 tipos de impressão, o tipo normal que utiliza o driver original da sua
impressora instalada no Windows e o tipo genérico somente texto, que é utilizado para imprimir
cheques e notas fiscais (modelo genérico). Este capítulo dedica-se a orientá-lo na configuração do
driver de impressão genérico somente.
A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO GENÉRICO SOMENTE TEXTO SÓ PODERÁ SER REALIZADA
EM IMPRESSORAS MATRICIAIS.

Instalando e configurando o driver no Windows 98:
1. Selecione a opção Impressoras em Configurações/Iniciar.
2. Clique na opção Adicionar Impressora.
3. Selecione na lista de fabricantes o nome Genérico e conclua a instalação.
4. Selecione as propriedades da impressora instalada (clicando com o botão
direito).
5. Informe na opção Papel no campo “Origem do Papel” a informação : Continuo
sem quebra de página.
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PROBLEMAS GERAIS
“Cada um luta com suas armas - A nossa é essa, esclarecer
pensamento e pôr ordem nas idéias.”
Antonio Cândido

1- Sintoma: Não estou encontrando um determinado registro ou a pesquisa não é listada na
ordem estipulada.
O que fazer :
- Reorganize o banco de dados através opção Reorganizar o Banco de Dados em Sair do
Sistema.
2- Sintoma: Recebi mensagem: “INSUFICIENT MEMORY”.
O que fazer:
- Feche outros aplicativos que estejam sendo executados.
- Caso ainda não esteja conseguindo executar o programa, saia do Windows e reinicie seu
computador
(opção Iniciar, Desligar, Reiniciar o computador).
3- Sintoma: Ao inserir um logotipo da empresa, recebi a mensagem : “Error creating OLE”.
Motivo:
- Arquivo de formato não suportado ;
- Arquivo danificado ;
- Memória Insuficiente para completar a operação.
4- Sintoma: Ao acessar uma determinada tela, recebo a seguinte mensagem : “Picture too big,
corrupt, or wrong format”.
Motivo:
- Os recursos do Windows não estão disponíveis para exibir os componentes de uma tela.
O que fazer:
- Reinicie o Windows.
5- Sintoma: Estou utilizando o Uniloc em rede, quando executo o programa simultaneamente com
outro computador recebo a seguinte mensagem : “Erro número 6” ou “Too many files open”.
O que fazer :
- Ajuste/Adicione a seguinte linha de comando no AUTOEXEC.BAT
c:\dos\share.exe /F:5120 /L:500
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- Ajuste no CONFIG.SYS o número de FILES
FILES = 99
- Em redes Novell ajuste o número de arquivos abertos por usuário na configuração do
servidor e no arquivo SHELL.CFG verifique a linha de comando.
FILE HANDLES = 99

6- Sintoma: Estou utilizando o Uniloc em rede Novell, quando executo o módulo de cobrança e/ou
repasse o programa não consegue travar todos os registros necessários.
O que fazer:
- Verifique na configuração do servidor, o número de bloqueio por conexão, caso haja
necessidade aumente-o.
7- Sintoma: Estou executando o programa pela primeira vez/troquei a placa de vídeo, o programa
apresentou um ERRO GERAL DE PROTEÇÃO.
O que fazer:
- O driver da placa de vídeo utilizado pode estar danificado, corrompido ou não ser
compatível com o aplicativo. Entre em contato com seu fornecedor de Hardware e
substitua o driver de vídeo por um mais atual.
8- Sintoma: Ao executar o programa é apresentado um ERRO DE PROTEÇÃO GERAL ou
INCONSISTENCY ERROR.
O que fazer:
- Apague os arquivos com extensão *.CDX no diretórios \DADOS do aplicativo e reinicie o
programa.
Exemplo: del c: \uniloc\dados\*.cdx
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CESSÃO DE DIREITOS E LICENÇA DE USO

1. PROPRIEDADE: A Licença de Uso, nos termos previstos na Lei 7646/97 não se constitui em
transferência de Titularidade, é expressamente proibida a reprodução de todo ou parte do material
fornecido, bem como o programa objeto e manual.
2. EDI PADRÃO CNAB: Para a utilização das opções de criação de arquivos padrão CNAB
(Conselho Nacional de Automação Bancária) contidos no programa, deverá haver uma autorização
por escrito na nota fiscal emitida pela Union Desenvolvimento de Software Ltda., pois são
entendidas como opcionais sendo comercializados separadamente.
3. RESTRIÇÕES DE USO: O programa poderá ser transferido fisicamente de um computador para
outro através de desinstalação e instalação, desde que o mesmo seja utilizado em um único
computador por vez. É vedado modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia reversa, desmontar ou
criar obras derivadas baseadas no programa.
4. TRANSFERÊNCIA: É vedado, em qualquer circunstância, transferir, ceder, alugar, doar, vender,
o programa, sem consentimento por escrito da Union Desenvolvimento de Software Ltda.
5. DEFEITOS DE PROGRAMAÇÃO: O programa está garantido contra defeitos de programação.
Esta garantia está limitada à substituição do programa defeituoso por um corrigido. O problema
deverá ser relatado até 60 (sessenta) dias após a aquisição do produto. A Union Desenvolvimento
de Software Ltda. não se responsabiliza por eventuais danos causados.
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