
 

 

Envio de Email Marketing pelo sistema JBI Locador 

 

O sistema JBI Locador permite enviar e-mails para diversos grupos de clientes cadastrados. 

Para utilizar essa rotina, primeiramente recomendamos contratar com um plano de email que 

permita o envio em grandes quantidades, caso contrário, o envio dos emails poderá ser 

bloqueado. Para mais informações, consulte a empresa provedora de emails contratada pela 

sua empresa. 

 

O sistema oferece opções de envio para Novos Clientes, Clientes Especiais, Proprietários 

Ativos, Inquilinos Ativos e Fiadores Ativos. 

 

Novos Clientes 

Envio de email para todos os envolvidos (Proprietários, Inquilinos e Fiadores) dos contratos 

ativados no período informado. 

 

Menu Email/SMS -> Mensagens p/ Novos Clientes 

 

 

 

De/Até: Informe o período desejado de ativação dos contratos. Ao selecionar o período, o 

sistema vai listar todos os Proprietários, Inquilinos e Fiadores envolvidos nos contratos 

ativados nesse período. Caso não queira enviar email para determinado cliente, poderá excluí-

lo na etapa seguinte. 

Mensagem: Insira a mensagem desejada. Nessa etapa, o sistema permite inserir mensagens 

com até 140 caracteres (acompanhe no contador lateral). Na etapa seguinte poderá inserir 

mais caracteres. 

 

Após preenchimento das informações, clique em “Enviar.” 

 



 

 

 

 

O sistema exibirá a relação dos emails dos clientes. Caso não queira enviar email para algum 

deles, selecione-o e clique em “Excluir”. Para prosseguir, clique em “Enviar”. 

 

Finalize o preenchimento das informações de email na tela seguinte. 

 

 

 

Para: Campo não editável. O sistema enviará a mensagem para todos os clientes selecionados 

na etapa anterior. 

Assunto: O sistema insere automaticamente um padrão de assunto para o email, mas ele pode 

ser alterado conforme preferência. 



 

 

Anexo: Clique na seta lateral para anexar um arquivo para envio. Caso deseje excluir um 

arquivo, clique no ícone da lixeira. 

Texto: A mensagem digitada na etapa anterior será mantida, porém, caso deseje, poderá 

inserir uma mensagem mais extensa. 

 

Após preenchimento, clique em “Enviar”. O sistema iniciará o envio dos emails e ao final, 

exibirá o relatório dos email enviados. 

 

 

 

 

 

Clientes Especiais 

Envio de email para todos os envolvidos (Proprietários, Inquilinos e Fiadores) dos contratos 

com alugueis na faixa de valor informada. 

 

Menu Email/SMS -> Mensagens p/ Clientes Especiais 

 

 



 

 

De/Até: Informe a faixa de valor de aluguel desejada. Ao informar os valores, o sistema vai 

listar todos os Proprietários, Inquilinos e Fiadores envolvidos nos contratos dentro dessa faixa 

de valor. 

 

Clique em “OK” para prosseguir. 

 

 

 

O sistema exibirá a relação dos emails dos clientes. Caso não queira enviar email para algum 

deles, selecione-o e clique em “Excluir”. Para prosseguir, clique em “Enviar”. 

 

Finalize o preenchimento das informações de email na tela seguinte. 

 

 



 

 

Para: Campo não editável. O sistema enviará a mensagem para todos os clientes selecionados 

na etapa anterior. 

Assunto: O sistema insere automaticamente um padrão de assunto para o email, mas ele pode 

ser alterado conforme preferência. 

Anexo: Clique na seta lateral para anexar um arquivo para envio. Caso deseje excluir um 

arquivo, clique no ícone da lixeira. 

Texto: Insira a mensagem desejada. 

 

Após preenchimento, clique em “Enviar”. O sistema iniciará o envio dos emails e ao final, 

exibirá o relatório dos email enviados. 

 

 

 

 

Proprietários Ativos 

Envio de email para todos os Proprietários ativos. 

 

Menu Email/SMS -> Mensagens p/ Proprietários Ativos 

 



 

 

 

 

Mantenha a opção “Email” selecionada e clique em “OK”. 

 

 

 

O sistema exibirá a relação dos emails dos Proprietários. Caso não queira enviar email para 

algum deles, selecione-o e clique em “Excluir”. Para prosseguir, clique em “Enviar”. 

 

Finalize o preenchimento das informações de email na tela seguinte. 

 

 

 



 

 

Para: Campo não editável. O sistema enviará a mensagem para todos os Proprietários 

selecionados na etapa anterior. 

Assunto: O sistema insere automaticamente um padrão de assunto para o email, mas ele pode 

ser alterado conforme preferência. 

Anexo: Clique na seta lateral para anexar um arquivo para envio. Caso deseje excluir um 

arquivo, clique no ícone da lixeira. 

Texto: Insira a mensagem desejada. 

 

Após preenchimento, clique em “Enviar”. O sistema iniciará o envio dos emails e ao final, 

exibirá o relatório dos email enviados. 

 

 

 

Inquilinos Ativos 

Envio de email para todos os Inquilinos ativos. 

 

Menu Email/SMS -> Mensagens p/ Inquilinos Ativos 

 

 

 

Mantenha a opção “Email” selecionada e clique em “OK”. 

 



 

 

 

 

O sistema exibirá a relação dos emails dos Inquilinos. Caso não queira enviar email para algum 

deles, selecione-o e clique em “Excluir”. Para prosseguir, clique em “Enviar”. 

 

Finalize o preenchimento das informações de email na tela seguinte. 

 

 

 

Para: Campo não editável. O sistema enviará a mensagem para todos os Inquilinos 

selecionados na etapa anterior. 

Assunto: O sistema insere automaticamente um padrão de assunto para o email, mas ele pode 

ser alterado conforme preferência. 

Anexo: Clique na seta lateral para anexar um arquivo para envio. Caso deseje excluir um 

arquivo, clique no ícone da lixeira. 

Texto: Insira a mensagem desejada. 



 

 

 

Após preenchimento, clique em “Enviar”. O sistema iniciará o envio dos emails e ao final, 

exibirá o relatório dos email enviados. 

 

 

 

Fiadores Ativos 

Envio de email para todos os Fiadores ativos. 

 

Menu Email/SMS -> Mensagens p/ Fiadores Ativos 

 

 

 

Mantenha a opção “Email” selecionada e clique em “OK”. 

 

 



 

 

 

 

O sistema exibirá a relação dos emails dos Fiadores. Caso não queira enviar email para algum 

deles, selecione-o e clique em “Excluir”. Para prosseguir, clique em “Enviar”. 

 

Finalize o preenchimento das informações de email na tela seguinte. 

 

 

 

Para: Campo não editável. O sistema enviará a mensagem para todos os Fiadores selecionados 

na etapa anterior. 

Assunto: O sistema insere automaticamente um padrão de assunto para o email, mas ele pode 

ser alterado conforme preferência. 

Anexo: Clique na seta lateral para anexar um arquivo para envio. Caso deseje excluir um 

arquivo, clique no ícone da lixeira. 

Texto: Insira a mensagem desejada. 



 

 

Após preenchimento, clique em “Enviar”. O sistema iniciará o envio dos emails e ao final, 

exibirá o relatório dos email enviados. 

 


