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Inı́cio 

LOGIN 

Para	aceder	à	plataforma	são	necessários	os	dados	de	login	que	deverão	ser	solicitados	antes	de	efetuar	o	

primeiro	acesso.	

	

RECUPERAR A PASSWORD 

E, 	sempre	possı́vel	recuperar	a	password	escolhendo	a	opção	“recuperar	password”	na	janela	de	login.	
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Após receber um email com os dados de recuperação deverá clicar no link do email e ira “saltar” para a 

janela onde pode colocar a nova password. 
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Funcionamento 

MENU 

O	menu	encontra-se	no	lado	esquerdo	do	seu	ecrã,	no	caso	de	estar	a	visualizar	numa	resolução	mais	

pequena	poderá	ter	de	clicar	no	canto	superior	esquerdo	para	abrir	o	mesmo.	

	

Ele	divide-se	da	seguinte	maneira:		

• Dashboard	

• Condóminos	

• Dados	

• Conta	Corrente	

• Posição	Global	

• Orçamentos	

• Resumo	

• Rúbricas	

• Assembleias	

	

	

	

PERFIL 

No	canto	superior	direito	irá	visualizar	o	seu	nome	onde	clicando	ira	abrir	uma	pequena	janela	com	a	

possibilidade	de	acesso	ao	seu	perfil	e	saı́da	da	plataforma.	
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SELECÇÃO 

Nos	menus	“Condómino”,	“Orçamentos”	e	“Assembleias”	vai	encontrar	no	topo	do	ecrã	um	quadro	onde	

pode	selecionar	o	Condomı́nio,	fração	e	o	orçamento	que	é	utilizado	nessas	opções.	
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Dashboard 

 

E,  aqui que poderá visualizar um resumo da sua conta. Podendo ver de uma forma rápida e precisa todas 

as suas frações e respetivos saldos. 

Pode ainda consultar em forma de gráfico todos os pagamentos que foram realizando ao longo do tempo. 
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Condomı́nio 

DADOS 

Nesta	janela	poderá	consultar	os	dados	do	condomı́nio,	inclusive	os	dados	bancários	(NIB),	e	os	dados	de	

cada	fração	que	é,	ou	foi,	proprietário.	

	

CONTA CORRENTE 

Na	conta	corrente	é	possı́vel	visualizar	de	forma	detalhada	os	valores	de	cada	fração,	por	rúbrica,	e	o	

estado	das	mesmas.	

Pode	ainda	consultar	os	documentos	emitidos	bem	como	exporta-los	para	pdf	(clicando	no	botão	do	

lado	direita	da	grelha	dos	documentos).	
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POSIÇÃO GLOBAL 

Aqui	o	utilizador	vai	ter	acesso	à	posição	financeira	de	cada	fração.	Esta	informação	é	independente	do	

orçamento	selecionado	e	é	o	resultado	à	data	atual.	

Por	questões	de	segurança	é	omitido	os	nomes	dos	proprietários,	mas	é	possı́vel	visualizar	as	datas	de	

inicio	e	fim	de	cada	um	na	fração	(pode	por	isso	aparecer	a	mesma	uma	ou	várias	vezes,	por	causa	dos	

vários	proprietários	ao	longo	do	tempo).	
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Orçamentos 

Aqui é disponibilizado toda a informação referente ao orçamento. 

ATENÇÃO: Deverá ter selecionado o orçamento (conforme explicado anteriormente). 

RESUMO 

O	utilizador	pode	aceder	aos	dados	correspondentes	ao	orçamento	selecionado	e	detalhes	do	mesmo.	

	

RÚBRICAS 

Nesta	opção	 é	disponibilizado	a	 informação	detalhada	do	orçamento	por	rúbricas	de	despesa.	E, 	ainda	

possı́vel	ver	os	documentos	que	“levaram”	ao	resultado	da	rúbrica	e	caso	exista	poderá	ver	a	digitalização	

do	documento	original.	

Pode	clicar	no	gráfico	ou	no	“combo”	da	rubrica	para	a	selecionar	e	ver	os	respetivos	movimentos.	
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Assembleias 

O utilizador pode consultar aqui as assembleias que foram realizadas por condomı́nio no orçamento 

selecionado. 

Pode ainda ver caso esteja disponı́vel a digitalização da ata da assembleia. 
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Informação da Empresa 

Desenvolvido	por:	

RAISE-SYSTEMS, LDA 

Praça da Paz, Lote B 

8000-165 FARO 

Tel.	+351 289 098 555 

https://www.raise-systems.com 

https://www.simplegest.pt 

 


