
CARTILHA APP JNSEG

BEM VINDO AO APP JNSEG.
Esse recurso serve para visualização dos relatórios
de entradas e saídas, encomendas, fazer pedidos de
reserva de áreas comuns e mandar mensagens para
os operadores da portaria.

Login



Na tela principal do aplicativo, será inserido o seu
número de RG (apenas números e letras, se houver),
senha de acesso e número de celular com ddd. Caso
haja dúvidas, o morador pode contactar a central
para pedir informações. 

Principal



Está é a tela principal. Nela o morador pode acessar
todas as funções do aplicativo.

Consultas 

Ao acessar a tela Moradores, Visitantes ou carros, o
sistema abrirá este mesmo layout de tela onde o mo‐
rador ou síndico poderá definir condomínio e período
para o qual deseja puxar os relatórios de acesso. Uma
vez aberta a lista, pressione a visita desejada para abrir
informações, como no caso abaixo:



Correspondência 
Na tela de correspondência, após definir o período
desejado, pode-se verificar as correspondências e
entregues e pendentes:



Nas encomendas entregues, pode-se verificar as
informações referentes a entrega.





Mensagens
Essa funcionalidade serve para deixar recados Para
o operador do sistema
Tenha em mente que este recurso é limitado
a 300 caracteres.

Reserva de área comum
Após definir o período de pesquisa, no canto superior
direto da tela dos pedidos, há um símbolo de adição
para inserir novo pedido.



Isso abrirá a tela de escolha de condomínio
e apartamento.

Na tela seguinte é possível escolher a área que
deseja reservar e a data.



Tenha em mente que o aplicativo pede um intervalo
de 1 a 30 dias para realizar o pedido. Logo, pedidos
para o mesmo dia e com prazo superior ao limite
não são adicionados.



Por fim, realizando o pedido ele estará disponível para
que o síndico analise e faça a aprovação.



Para finalizar, a opção perfil permite ao usuário trocar
E apagar fotos antigas (deve haver mais de uma
foto para realizar a exclusão). E a aba Alterar senha
permite ao usuário alterar a senha automática que
é gerada no cadastro.

Considerações finais: os moradores têm acesso
somente às informações de seu(s) apartamento(s).
Somente o síndico visualiza todos os pedidos e
movimentações de todos os apartamentos.
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