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CORRESPONDÊNCIAS

MENSAGENS

iMODULO CONDOMÍNIO
TUDO QUE VOCÊ PRECISA 

NA PALMA DA MÃO

Conheça o aplicativo iModulo Condomínios, da Inspetor.com. Ele
oferece diversas facilidades para que você tenha mais autonomia e

praticidade no seu dia a dia dentro e fora do seu lar.
Veja como funciona:

Você pode mandar mensagem para o administrativo do
condomínio e também a portaria, pessoas cadastradas no
software como síndico, subsíndico, zelador,
administração/gerência tem autonomia no app de mandar
mensagem em grupo para todos os moradores ao mesmo
tempo, ou individuais.

Essa opção traz muitas facilidade para liberar o acesso
de seus convidados. Aqui é possível fazer o cadastro do
visitante, autorizar a sua entrada e saída, determinando
dia e horário. Após o cadastro basta gerar o QR Code e
encaminhar via mensagem para o seu convidado, assim
ele terá total autonomia para entrar e sair do
condomínio.

Com opção MEU QR CODE você consegue liberar
o seu acesso em até 2 segundos. Clique no
símbolo do QR Code, que aparece no Leitor Facial
e aponte o seu celular para que o equipamento
faça a leitura do QR Code e pronto!

Na opção cadastro é possível cadastrar todos os moradores da
sua residência, visitante (editar e autorizar entrada), ocorrências
(reclamações e sugestões),realizar reservas das áreas comuns e
registrar o seu veículo.

Nessa opção é possível consultar relatórios de acionamentos (horário
de entrada por dispositivos dos integrantes da sua unidade somente),
histórico de visita (relatório de todos os visitantes cadastrado para a
sua unidade hora de entrada e hora em que a portaria encerrou a
visita), histórico de reserva (registo de todas as reservas de área
comum já realizada pelo seu apartamento), histórico de ocorrência
(todas as ocorrências abertas pelo app e também ocorrência que
administração abriu relacionado a sua unidade), portas/portões caso
o condomínio tenha sensor de porta aberta morador consegue
consultar status da porta aberta.

Nessa opção você pode acessar todas as correspondências registradas
para a sua unidade, assim que houver uma entrada você recebe uma
notificação no item “Mensagem” e fica em correspondência em quanto o
item não for retirado e dado baixa.

IMPORTANTE
 

O aplicativo iModulo Condomínio gera um QR Code por uso,
então é necessário gerar um novo QR Code sempre que

desejar utilizar essa ferramenta como acesso ao condomínio.
 

Veja como funcionam as facilidades do aplicativo 
iModulo Condomínio oferece a você clicando AQUI e AQUI

2º PASSO

CADASTROS

CONSULTAS

OCORRÊNCIAS

AUTORIZAR VISITAS

Baixe o aplicativo iModulo
Condomínio para Android ou IOS

Você pode cadastrar a ocorrência e ainda registrar imagem
caso necessário. Logo a administração receberá via software
essa ocorrência para iniciar as tratativas.

Entre em contato com a Inspetor.com via  
WHATSAPP (13) 99692-2855 

e Iniciei o seu cadastro com a
central de monitoramento

Faça login com o seu e-mail ou número de
telefone e insira a senha que recebeu via SMS

ou e-mail cadastrado

LIBERAÇÃO DE ACESSO VIA QR CODE

 A sua primeira linha de defesa

@inspetorcom

(13) 99663-7963

https://inspetor.com/
https://www.instagram.com/inspetorcom/
https://www.facebook.com/inspetorcom
https://br.linkedin.com/company/inspetorcom
https://inspetor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GMEej0VKayk
https://www.youtube.com/watch?v=lEFI53pJptA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513996637963
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.imodulo&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/imodulo/id1269816486
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513996922855
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513996922855
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513996922855
https://api.whatsapp.com/send?phone=5513996637963

