Solução de Gestão de
Ativos Imobiliários
REAL ESTATE,
EXPANSÃO E
PROPERTY MANAGEMENT

O Gerenciamento de Ativos Imobiliários é uma tarefa importante para muitas
empresas que possuem propriedades, alugadas ou próprias, que são parte
fundamental para engrenagem do seu negócio funcionar. A iQ solutions tem a
missão de elevar a informação ao nível de Excelência dispõe de uma solução
completa para uma Gestão eficiente, moderna, prática, elegante e funcional.

Sua empresa poderá agir pró-ativamente, automatizar tarefas, reduzir pagamentos indevidos e realizar controle sobre legalização de documentos.

Sistema de Gestão de
Ativos Imobiliários
REAL ESTATE,
EXPANSÃO E

A iQ solutions tem a solução para elevar a informação ao nível de Excelência

Gestão Imóveis

Gestão Documentos

Gestão Relatórios

O cadastro de Locador, Locatário, imóvel, contrato, orçamento,
pagamento, documentos vinculados (alvará, AVCB, taxas, Condomínio, IPTU, etc) e as regras de
reajuste permitem um gerenciamento rápido e eficaz.

Ajuda a manter os documentos
necessários do imóvel atualizados através de alerta para renovação de legalização e/ou aditamento de contratos.

Tarefas Automatizadas e redução
significativa de pagamentos indevidos e multas por atrasos

Soluções para Gestão
de Ativos Imobiliários

Plataforma para Elevar a Informação ao
Nível de Excelência.
Gestão de Imóveis

Gestão de Documentos

Gestão de Relatórios

 Cadastro de Imóvel
 Dados gerais: CNPJ, endereço,

 Contrato
 Workflow de Renovação: Jurídi-

 Relatórios modelados a 4 mãos entre

próprio ou alugado; espaços Físicos (Elevador, corredor, Estacionamento, etc), área Terreno, útil,
produtiva, etc;

 Locador, Locatário, Procurador
(es);

 Cadastro de Contrato
 Data de Vigência;
 Regra de Reajuste;
 Índice de Reajuste;
 Cadastro de Documentos
 Alvará;
 Taxas, AVCB, etc;
 Condomínio;
 Licenças Ambientais.

cliente e iQ solutions;

co, Financeiro, Suprimentos, etc;

 Dashboards em camadas: Executivos,

 Alerta de início de processo de

Táticos e Operacionais;

renovação com prazos configurados;

 Documentos de Legalização:
 Workflow de Renovação;
 Alerta de início de processo de
renovação;

 Custo por metro quadrado por vários
filtros: Região, Estado, Município, Bairro,
etc;

 Visão do Custo Total e projetado para
próximos 3 anos segundo regras de reajuste em contrato;

 Custo por área útil, produtiva, etc;
 Relação entre receita e custo para determinar produtividade do Imóvel;

 Detalhamento completo de cada um
dos KPIs com possibilidade de drilldown
pelos vários níveis da empresa: regional,
estado, município, etc;

 Possibilidade de extrair visões para
vários formatos: PDF, Excel, Word, etc;

Experimente em http://produtos.iqsolutions.com.br/sgi/login.asp?x=10000

Torne sua Gestão Eficiente e Eficaz

Não tenha mais dificuldades gerenciar
informações.
Priorize CONTROLE E PRODUTIVIDADE com:







Automatização de Processos;

Velocidade de Implantação;
Solução WEB;
Dados e Informações centralizados.





Relatórios elegantes e amigáveis;
Visões completamente automatizados;
Design envolvente;
Objetivo em Geração de Valor;
Informações sintéticas e dinâmicas.

Aja de forma PRÓ-ATIVA:







Acessos por perfil;

Foque no CORE BUSINESS com:







BENEFÍCIOS

Visão Orçamentária de Custo;

Ação pró-ativa com alertas para renovação de
licenças, documentos e contratos;
Controle de processo através de Workflows pré
-configurados;
Todos os campos necessários e importantes
para a especificidade do cliente mapeados e
considerados;

DIFERENCIAIS






Relatórios de Contratos a vencer;
Lista Documentação pendente;

Redução de Pagamentos Indevidos e multas
por atraso;



Plataforma Customizada para adaptar-se ao
Negócio do Cliente;
Sem custos com Licenças e limite de usuários;
Introdução do Conceito de Produtividade de
Imóvel;
Responsivo: visualizado em Tablets e Smartphones;
Fases pequenas e várias Entregas

Condições Comerciais

ESCOPO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

O escopo é desenhado e modelado junto ao cliente. O mesmo valida formalmente todo o desenvolvimento a ser feito
e quais as funcionalidades serão necessárias bem como
os relatórios.

PRAZO

O cliente pode escolher entre 3 formas a que melhor se
adapta ao seu momento:


O prazo de implantação da plataforma gira em torno de 14
semanas caso haja apenas adequações ao modelo préexistente. O cronograma é macro-dividido:







Diagnóstico e Planejamento: 3 semanas;
Desenvolvimento: 9 semanas:

Gestão de Imóveis: 2 semanas;

Gestão de Documentos: 2 semanas;

Gestão de Relatórios: 3 semanas;

Testes e Ajustes Finais: 2 semanas;
Validação e Entrega Final: 2 semanas:



Investimento durante o projeto:

30% para Mobilização da Equipe Técnica;

20% ao início do desenvolvimento;

20% após testes e ajustes finais;

30% na Entrega Final;

Manutenção por 24 meses;
Mobilização+investimento em 12 meses:

30% para Mobilização da Equipe Técnica;

70% diluídos em 12 meses;

Manutenção por 24 meses
Valor único em 12 ou 24 meses:

Valor único (Mensalidade) por 12 ou 24 meses;

Manutenção por 24 meses

Em qualquer condição comercial o sistema adquirido é do cliente. Não há limite de usuários nem custo por
licença. Após 24 meses o investimento recorrente é opcional.

Entre em contato e
agende uma visita

Pule a frente da conconcorrência ao elevar a informação ao
nível de Excelência.

Jimmy Motta da Silveira
E-mail: jmotta@iqsolutions.com.br
Telefone: (21) 96919 -9653

Lincoln Franklin Fernandes
E-mail: lfernandes@iqsolutions.com.br
Telefone: (21) 96961 -4465

Mais detalhes:
www.iqsolutions.com.br
https://www.facebook.com/iqsolutionsbr
https://www.linkedin.com/company/iqsolutionsbr

Experimente em http://produtos.iqsolutions.com.br/sgi/login.asp?x=10000

