Integração Jornal Liberal (Liberal Imóvel)
Quando o usuário cadastra ou edita um imóvel no JBI Corretor, ele é automaticamente
atualizado e enviado para o Jornal Liberal. Porém, é necessário realizar alguns passos para que
essa integração aconteça.

Cadastro do Imóvel
Primeiramente, para que um imóvel seja enviado para o Jornal Liberal, seu cadastro deve
seguir as seguintes regras:
- A opção “Web” deve ser selecionada
- O texto a ser integrado com o imóvel é o “Texto Web”
- As fotos deverão ser selecionadas corretamente

As rotinas referentes ao Jornal Liberal são encontradas em Diversos -> Jornal Liberal.

Importante: Nenhum outro usuário além do MANAGER pode estar logado no sistema quando
as rotinas abaixo forem realizadas.

Liberação
As informações do formulário “Liberação (Jornal Liberal)” deverão ser solicitadas diretamente
com a equipe do Jornal Liberal através do telefone 19 3471-0310ou do email
digital@liberal.com.br (Lucas Bovilini).

Lembrando que essas informações são necessárias apenas para a primeira integração.

Carga Inicial
Para fazer o primeiro envio de informações, o usuário deve acessar o menu Diversos -> Jornal
Liberal -> Carga Total.

Essa opção enviará todos os imóveis cadastrados para o Jornal Liberal. O usuário deverá clicar
em “Sim” quando o sistema exibir a pergunta abaixo:

Após clicar em Sim, o sistema exibirá a seguinte pergunta:

Nessa etapa, o usuário tem duas opções:

Sim
Clicando em Sim, o usuário diz ao sistema que deseja enviar para o Jornal Liberal todos os seus
cadastros de imóveis. É necessário que os nomes dos bairros cadastrados no sistema JB sejam
exatamente iguais aos do site do Jornal Liberal. Por exemplo: se no Jornal Liberal o bairro
Guanabara aparece como “Jardim Guanabara”, no sistema JB ele deverá ser escrito
exatamente da mesma forma. Se ele estiver como “Jd. Guanabara”, por exemplo, o sistema JB
exibirá uma janela para que o usuário selecione o bairro correspondente, exatamente como
está escrito no site do Jornal Liberal. Isso também acontece quando o bairro está em branco
no cadastro do imóvel. Portanto, ao clicar em Sim na pergunta “Somente dos SEM BAIRROS
SELECIONADOS do Jornal Liberal?”, o sistema exibirá uma janela com os bairros do Jornal
Liberal para que o usuário selecione os que forem necessários.

Essa ação só será necessária na primeira integração. Após selecionar um bairro compatível ao
do Jornal Liberal, o sistema o reconhecerá automaticamente na próxima integração.

Não
Se o usuário clicar em Não, o sistema enviará apenas os cadastros de imóveis com bairros
compatíveis ao Jornal Liberal. O usuário poderá enviar os demais imóveis quando for
conveniente, acessando o menu Diversos -> Jornal Liberal -> Carga Total.

Após essa etapa, o sistema exibirá a pergunta abaixo:

Se o usuário clicar em Sim, o sistema enviará para o Jornal Liberal todos os imóveis de Vendas.

O sistema fará a mesma pergunta para os imóveis de Locação.

Se o usuário clicar em Sim, o sistema enviará para o Jornal Liberal todos os imóveis de Locação.

Nova Tabela Bairros
Para atualizar a tabela de bairros existentes (“baixar” a lista de bairros do Jornal Liberal), o
usuário deve acessar o menu Diversos -> Jornal Liberal -> Nova Tabela Bairros e clicar em “Sim”
quando o sistema exibir a pergunta abaixo:

Imóveis Não Integrados
Essa ação gera um relatório e envia para o Jornal Liberal os imóveis que ainda não foram
enviados. Ao acessar o menu Diversos -> Jornal Liberal -> Imóveis Não Integrados, o sistema
exibirá a pergunta abaixo:

Ao clicar em Sim, o sistema exibirá um relatório com os imóveis que ainda não estão no Jornal
Liberal.

Ao fechar o relatório, o sistema iniciará automaticamente o envio dos imóveis faltantes para o
Jornal Liberal, solicitando, se necessário, a confirmação dos bairros.

