Novidades da versão
Março 2017

Com o intuito de oferecer uma plataforma robusta e sempre atual segue as novidades da versão que estará disponível a partir de 06/03/2017.
VERSÃO WEB SITE
01 – Dados Gerais da Unidade
Morador: Ao acessar, o morador terá uma visão geral do seu cadastro e poderá
incluir, excluir e/ou alterar os dados cadastrados que serão disponibilizados para
consulta pela portaria.
Portaria: Ao fazer uma busca rápida o porteiro terá acesso fácil a todo o cadastro da
unidade visando diminuir o tempo de abordagem.
Administração: Poderá auditar o cadastro das unidades e solicitar ao morador que
atualize seus dados evitando-se uma demora no atendimento da portaria. Este atendimento preventivo pode evitar um desconforto futuro.
02 - Configurações
Regras de mudança: Inclua as regras conforme o regimento interno do seu condomínio.
Sindicância: Gerencie e mantenha atualizados os dados da atual sindicância e um
histórico de gestores que passaram pela administração.
Ocorrências (SAC): Informe qual perfil de pessoas deve receber as ocorrências enviadas pelos moradores.
03 – Etiquetas
Ao registrar a entrada de um visitante é possível emitir uma etiqueta com os dados
da pessoa. Ao sair a pessoa deverá devolver a etiqueta para que o porteiro possa
fazer o registro de saída. Tal funcionalidade é habilitada mediante taxa específica
mensal.
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VERSÃO APLICATIVOS (iOS e Android)
Novas funcionalidades no menu principal
01 - Condomínio
Moradores agora terão acesso aos dados do condomínio e na área de sindicância
quem são os gestores do condomínio e período do mandato.
02 - Ocorrências (SAC)
Possibilidade de envio das ocorrências via aplicativo inclusive com fotos. Gestores
registrados receberão email com a categoria, área e descrição do ocorrido.
03 - Documento
Acesso rápido a galeria de documentos inseridos pela administração.
04 - Configurações
Fale conosco: envio de email pelo morador com dúvidas sobre uso do aplicativo.
Indique um amigo: indicação de amigos para adotarem a plataforma ou indicação
para participarem da lista de convênios ou MarketPlace.
Avaliar esse app: Informar para a Lalubema qual o grau de satisfação quanto ao
uso.
VERSÕES ANTERIORES:
Moradores poderão indicar através da opção “Avisar Chegada” (Sim ou Não) informar se o porteiro deverá interfonar ou não para solicitar autorização de entrada da
pessoa na unidade.
Esta também disponível a opção de incluir <Permissão de acesso> indicando quais
dias da semana, horários e período de acesso autorizado para funcionários e prestadores de serviços.
Consulte nosso site, www.connectt.com.br, e veja o que nossa plataforma pode
fazer pelo seu condomínio.
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