Envio de SMS via sistema JBI Locador
A rotina de envio de SMS do sistema JBI Locador funciona de forma simples e rápida. Através
dela, é possível enviar diferentes tipos de SMS:

-> SMS especial;
-> Para Inquilinos com aluguéis em atraso;
-> Para Proprietários com repasses realizados;
-> Para Inquilinos com aluguéis que vencem no dia;
-> Para Inquilinos com aluguéis que vencem no dia seguinte;
-> Para todos os Proprietários ativos;
-> Para todos os Inquilinos ativos;
-> Para todos os Aniversariantes;
-> Da Abertura, Andamento e Conclusão de Históricos.

Cadastro do número do celular
Primeiramente, o número do celular deverá ser cadastrado, com DDD, no campo “Cel” da
Ficha do Inquilino/Proprietário, utilizando os formatos “19999999999” ou “(19)99999-9999”.
Se o DDD não for informado, o sistema adotará automaticamente o mesmo do número fixo.
Caso o Inquilino/Proprietário opte por não receber SMS, basta clicar em “Não SMS”.

Ob.: A JBI não se responsabiliza pelo envio de SMS para o número de celular errado. A
confirmação do número é de responsabilidade da imobiliária.

Cadastro de textos
O sistema possui frases padrões previamente cadastradas para cada tipo de SMS, conforme
abaixo:

SMS Especiais
Mensagem informada no campo determinado.

SMS dos Atrasos
Seu aluguel venceu em XX/XX/XXXX e nao verificamos o pagamento.

SMS dos Repasses
Seu aluguel foi depositado em XX/XX/XXXX (Contrato XXXXXX 999) R$ 9.999,99.

SMS dos Aluguéis que vencem hoje
Seu aluguel vence em XX/XX/XXXX R$ 9.999,99.

SMS dos Aluguéis que vencem amanhã
Seu aluguel vence em XX/XX/XXXX R$ 9.999,99.

SMS para todos os Proprietários
Mensagem informada no campo determinado. Envia para todos os proprietários com imóveis
ativos (não cancelados).

SMS para todos os Inquilinos
Mensagem informada no campo determinado. Envia para todos os inquilinos com contratos
ativos (sem data de término).

SMS para todos os Aniversariantes
Mensagem previamente cadastrada.

Caso deseje cadastrar outra frase, acesse o menu Cadastros -> Textos Padrões
(Contratos/Cartas/SMS) -> SMS

Aniversariantes: O texto para aniversariantes pode ser cadastrado conforme desejado, desde
que respeite o limite de caracteres disponível. Além disso, o texto deve ser cadastrado sem
acento, caso contrário, a mensagem ficará desconfigurada.

Aluguéis a Vencer: Da mesma forma como no cadastro anterior, o texto dos aluguéis a vencer
deve respeitar o limite de caracteres disponível e não conter acento. A diferença é que o texto
também deve ser intercalado com as palavras-chave <<DATA>> e/ou <VALOR>>. Por exemplo:

“Prezado cliente, atencao. Seu aluguel no valor de <<VALOR>> vencera em <<DATA>>”. A
palavra-chave <<DATA>> insere automaticamente a data do vencimento do aluguel e a
palavra-chave <<VALOR>> insere o valor do aluguel.

Aluguéis Vencidos: O texto deve respeitar o limite de caracteres disponível, não conter acento
e ser intercalado com a palavra-chave <<DATA>>. Por exemplo: “Prezado cliente. Seu aluguel
venceu em <<DATA>> e o pagamento nao foi localizado. Favor entrar em contato conosco". A
palavra-chave <<DATA>> insere automaticamente a data do vencimento do aluguel.

Repasses: O texto deve respeitar o limite de caracteres disponível, não conter acento e ser
intercalado com as palavras-chave <<DATA>>, <<VALOR>> e/ou <<CONTRATO>> (não é preciso
utilizar todas). Por exemplo: “Prezado cliente. Seu aluguel do contrato <<CONTRATO>>, no
valor de <<VALOR>> foi depositado em <<DATA>>”.

Envio de SMS
A rotina de envio de SMS é acessada através do menu Email/SMS.

SMS Especial
Através dessa opção, é possível enviar SMS personalizado para qualquer número de celular.
Basta digitar o número no campo “Celular” e o texto no campo “Mensagem”. O texto deve
respeitar o limite de caracteres disponível e não pode conter acentos, caso contrário a
mensagem ficará desconfigurada. Não é necessário preencher os campos “Obs”, “Documento”
e “Destinatário”. Após preenchimento, clicar em Enviar.

Caso haja alguma falha no envio, o sistema informará qual SMS não foi enviado.

SMS dos Atrasos
O sistema permite enviar SMS para todos os Inquilinos com aluguéis em atraso. O sistema
envia a seguinte frase padrão: “(NOME DA IMOBILIÁRIA/ID MOBIPRONTO) Seu aluguel venceu
em XX/XX/XXXX e nao verificamos o pagamento".
O responsável pelo envio tem a opção de escolher o período desejado, conforme abaixo:

Após escolha, o sistema exibirá a relação dos Inquilinos com aluguéis em atraso no período.
Caso não queira enviar SMS para algum dos Inquilinos listados, basta selecioná-lo e clicar em
excluir.

Após conferência das informações, clicar em Enviar. Caso haja alguma falha no envio, o
sistema informará qual SMS não foi enviado. Pode-se também gerar um relatório dos SMS
enviados. Para isso, basta clicar em Imprimir.

Caso haja alguma falha no envio, o sistema informará qual SMS não foi enviado.

SMS dos Repasses
O sistema permite também o envio de SMS para os Proprietários com repasses realizados. O
sistema envia a seguinte frase padrão: “(NOME DA IMOBILIÁRIA/ID MOBIPRONTO) Seu aluguel
foi depositado em XX/XX/XXXX (Contrato XXXXXX 999) R$ 9.999,99".

O responsável pelo envio tem a opção de escolher a data desejada, conforme tela abaixo:

Após escolha, o sistema exibirá a relação dos Proprietários com repasses realizados na data.
Caso não queira enviar SMS para algum dos Proprietários listados, basta seleciona-lo e clicar
em Excluir.

Pode-se também gerar um relatório dos SMS enviados. Para isso, basta clicar em Imprimir.

Caso haja alguma falha no envio, o sistema informará qual SMS não foi enviado.

SMS aluguéis que vencem hoje
Pode-se também enviar SMS para todos os Inquilinos com aluguéis com vencimento no dia do
envio. O sistema envia a seguinte frase padrão: “(NOME DA IMOBILIÁRIA/ID MOBIPRONTO)
Seu aluguel vence em XX/XX/XXXX R$ 9.999,99".

Caso queira, o responsável poderá arquivar o relatório dos SMS a serem enviados.

O sistema exibirá a relação dos Inquilinos com aluguéis com vencimento na data. Caso não
queira enviar SMS para algum deles, basta seleciona-lo e clicar em Excluir. Caso haja alguma
falha no envio, o sistema informará qual SMS não foi enviado.

SMS dos aluguéis que vencem amanhã
Outra opção de envio é para todos os Inquilinos com aluguéis com vencimento no dia
posterior ao envio. O sistema envia a seguinte frase padrão: “(NOME DA IMOBILIÁRIA/ID
MOBIPRONTO) Seu aluguel vence em XX/XX/XXXX R$ 9.999,99".

Caso queira, o responsável poderá arquivar o relatório dos SMS a serem enviados.

Caso haja alguma falha no envio, o sistema informará qual SMS não foi enviado.

SMS para todos os Proprietários/Inquilinos Ativos
Uma opção de envio em massa é para todos os Proprietários/Inquilinos ativos. O texto deve
respeitar o limite de caracteres disponível e não pode conter acentos, caso contrário a
mensagem ficará desconfigurada.

SMS para todos os Aniversariantes
O sistema permite enviar também SMS para os aniversariantes. O responsável pode definir o
mês e dia do aniversário e se deseja enviar para Inquilinos, Proprietários e/ou Fiadores.

O texto deve obrigatoriamente ser cadastrado em Cadastros -> Textos Padrões
(Contratos/Cartas/SMS) -> SMS -> Aniversariantes, conforme instruções acima.

SMS dos Históricos
Também é possível enviar SMS da abertura, andamento e conclusão dos Históricos. Para isso,
acesse o histórico desejado e selecione a opção de SMS desejada.

Selecione para quem deseja enviar o SMS (Proprietário, Inquilino, Fiador ou outra pessoa)

O sistema exibirá um texto padrão para a mensagem, mas ela poderá ser digitada conforme
necessidade, desde que respeite o limite de caracteres disponível.

Consulta de SMS enviados
Para ter um controle dos SMS enviados, o sistema permite realizar consultas por Data, Celular
ou Destinatário.

-> Por Data

-> Por Celular

-> Por Destinatário

