


 
I9 CONDOMÍNIO 

  

 O i9 condomínio é um sistema completo para        
condomínios e  possui três módulos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações acesse: i9desenvolvimento.com.br ou nos contate comercial@i9desenvolvimento.com.br 

 
TERCEIRIZADAS 

 
 

 
CONDOMÍNIO E CONDÔMINO 

 

 
ADMINISTRADORA 

 



 
I9 CONDOMÍNIO E CONDÔMINO 
 

 

O sistema desenvolvido pela i9 permite a interação entre a administração do condomínio com a portaria e o 
condômino. A interação é realizada através de sistema nas plataformas iOS e Android e via web app. 

O sistema entrega para a administração os seguintes ferramentas: 

 

 

I9 Gerencial – controle financeiro;  

Cadastro de moradores, carros e animais; 

Auxilia no controle de Obra; 

Monitoramento de entrada e saída de visitantes; 

Controle e aviso de chegada de correspondência e encomendas; 

Controle de reservas de espaços; 

Envio de avisos em geral ou individual; 

Mensagem instantânea entre administração, portaria e condôminos.  

Integração com controle de acesso. 

Dashboard de monitoramento-Painel de acompanhamento das atividades. 

Extração de relatórios em PDF. 

  

 

 



I9 CONDOMINO - FERRAMENTAS 
 

PARA O CONDÔMINO 
 

Adiantamento de entrada de visitantes; 
Lista de convidados; 
Alerta de correio; 
Recebimento de avisos e informativos; 
Reserva de espaços*; 
Deixar elogios ou reclamações; 
Participações em enquetes; 
Chat com sindico; 
Botão de emergência (aciona o segurança) 
Totalmente personalizável. 

 
PARA O SÍNDICO 
 

Chat com moradores; 
Chat com gerente predial/zelador; 
Elaboração de enquetes; 
Acesso a histórico de serviços; 
Acesso as reclamações; 
Acesso a câmeras; 
Monitoramento de entradas, saídas e possíveis 
problemas na portaria; 
Botão de emergência (aciona o segurança); 
Geração de relatórios dos serviços; 
Totalmente personalizável. 



 

 
I9 GERENCIAL 
 



Terceirizadas 
 

I9 TERCEIRIZADAS 

A i9 acredita que para uma empresa obter sucesso na sua organização, é necessário apoiar-se em três 
pilares fundamentais.  

Processos Sistema Pessoas 

Sistema de Gestão: 
 
Sistema baseado em  padronização de atendimento que possibilita inserção de processos dinâmicos de 
trabalho. Os principais objetivos são: monitorar os serviços em tempo real,  obter relatórios, criar 
comparativos e facilitar tomadas de decisão.  
 
 



Como funciona? 

 
Cada agente de serviço do condomínio receberá um smartphone configurado como 
BAIA MOVEL de trabalho. Por lá cada colaborador pode bater  ponto GPS na entrada, 
no intervalo do almoço e na saída,  receber sua rotina, tarefas, observações ou 
orientações deixadas pelo responsável do setor, alterar status de cada tarefa, deixar 
observações sobre cada tarefa, além de tirar foto do realizado. 

 

Sobre o smartphone! 

 
O Smartphone é  configurado para uso exclusivo do sistema da terceirizadas  sendo 
assim, impossibilita acesso a outros aplicativos , programas e redes sociais. 

 

Sobre o processo básico para funcionamento. 

 

O processo diário é o colaborador chegar na sua unidade de trabalho, retirar sua baia 
de trabalho e no final do expediente deixar sua baia no mesmo local carregando para 
próxima jornada de trabalho. 

 

 

 

 

 

I9 TERCEIRIZAÇÃO 



I9 TERCEIRIZADAS - FERRAMENTAS 
 

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA TODAS 
EQUIPES DETRABALHO. 

 
Ponto digital GPS; 
Recebimento de rotinas e cronogramas; 
Finalização das atividades  com fotos e observações; 
Solicita insumos e equipamento; 
Recebe informações gerais de seus superiores; 
Botão de emergência (aciona o segurança);   
Totalmente personalizável. 

FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA O 
SEGURANÇA. 

Mapa ilustrativo por onde passou, parou e suas 
observações; 
Recebimento de ocorrências; 
Chat com sindico e gerente predial; 
Totalmente personalizável. 

FERRAMENTAS ESPECIFICAS PARA O 

GERENTE PREDIAL. 
 

Criação de rotinas ou cronogramas para equipes de 
trabalho; 
Monitoramento das equipes de trabalho; 
Monitoramento de entradas e saídas na portaria do 
condomínio; 
Monitoramento de batidas de ponto de cada funcionário; 
Acesso a histórico de rotinas ou cronogramas realizadas/não 
realizadas/motivos/imagens e observações; 
Cadastro de moradores, carros e animais; 
Reserva de espaço; 
Recebimento de reclamações; 
Acesso a câmeras*; 
Envio de mensagem de correio, notificações e informativos 
ao condômino; 
Envia informativos para equipes de trabalho; 
Botão de emergência (aciona o segurança); 
Totalmente personalizável. 



PARA TERCEIRIZADA 
 
A utilização de sistema e processos na sua empresa para acompanhar os índices de produtividade torna a tarefa mais 
isenta e diminui as chances de erro no trabalho. Nosso sistema permitem registrar diferentes processos e ações utilizando 
ferramentas inteligentes  e, ao final, medir a eficiência deles, através do cruzamento de vários indicadores facilitarão a 
análise e a tomada de decisão na correção de erro no processo.  

 
PARA O CONDÔMINO 
 
É a utilização de tecnologia que facilitará o acesso a serviços de maneira pratica, fácil e segura.   

 
PARA O  SíNDICO 
 
Uma gestão mais dinâmica podendo extrair relatórios dos serviços  em PDF, monitorar os serviços e poder se comunicar 
com os condôminos de maneira mais formal. 

 
I9 TERCEIRIZADAS - BENEFÍCIOS 
 



I9 ADMINISTRADORA 

 

O sistema desenvolvido pela i9 facilita a interação entre a administradora e o condômino, 

dinamizando o processo de entrega dos serviços e facilitando o acesso dos condôminos a  esses 
serviços.  

Como Funciona? 
A interação é realizada através de web App e App (aplicativo) nas plataformas iOS e Android. 

Nosso sistema realiza comunicação com o  sistema da administradora e entrega os seguintes  
serviços: 

 

Comunicação entre síndico e moradores: 

2ª via de Boletos; 

Negociação; 

Reservas no salão de festa, churrasqueira, mudanças e outras agendas; 

Acesso a prestação de contas, convenção condominial, regimento interno e demais 
documentos; 

 

 Personalização. 
O layout do aplicativo é totalmente personalizável para o seu negócio. 

O web App é desenvolvido com layout personalizável  institucional com as mesmas dinâmicas, 
funcionalidades, ferramentas e serviços do aplicativo.  

 Sobre nosso sistema. 
O sistema i9 para condomínio é aberto para comunicação com outros sistemas podendo assim extrair 
dados e deixar o processo totalmente automático. 

 Sobre o seu sistema. 
Consulte a (API) do seu sistema e veja se possui abertura para integração. 

 



“ Aquilo que não se pode 
medir, não se pode 
melhorar” 
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End: AV- Miguel Sutil  N- 2.839 Edifício Miguel Sutil  
Sala 06    
Tel: 65 9 9953 9616  
 E-mail: 

comercial@i9desenvolvimento.com.br   
 

Mais informações acesse: 
www.i9desenvolvimento.com.br           

Entre em contato e solicite uma demonstração. 


