




SM  CONDOMÍNIOS

O módulo de software de Condomínios destina-se a empresas de gestão de condomínios e imóveis, que 
pretendam uma ferramenta eficaz na gestão de custos e proveitos associados com a possibilidade de au-
tomatizar a faturação a clientes, bem como gerir as contas correntes de clientes. É um software extrema-
mente intuitivo e de interface simples, possuí um conjunto de funcionalidades extremamente úteis na 
gestão de condomínios e imóveis.
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De salientar que existe uma total integração entre o módulo de software de Condomínios e os 

restantes módulos da marca SoftManagement, nomeadamente ao nível de gestão de clientes, 

gestão de fornecedores, gestão de produtos e serviços, faturação e emissão de outros 

documentos (notas de crédito e débito), gestão de tesouraria, gestão de contas correntes 

e  l istagens  diversas  para  a  eficaz gestão  da  sua  empresa.
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- Gestão de condomínios, blocos e frações;

- Gestão de condomínios ( Proprietários e Inquilinos );

- Gestão de contactos respeitantes ao condomínio;

- Diferentes formas de imputação de despesas (Permi-
lagem, Equitativa, Exacta e Manual).

- Gestão  de  imputação  de  custos  automatizada 
de acordo com critérios pré-determinados (tipologia, 

ACOMPANHANDO O SEU PROCESSO

periodicidade);

- Gestão de lançamentos em conta corrente automa-
tizados e manuais;

- Definição do fundo comum de reserva (poderá ser 
calculado como percentagem das despesas do 
condomínio, ou manualmente através dos orçamen-
tos);

- Gestão de seguros (individuais ou coletivos);

FUNCIONALIDADES SM CONDOMÍNIOS



- Gestão de orçamentos ordinários e extraordinários;

- Processamentos de despesas (processamento de 
despesas a débito; 

- Processamento de despesas a crédito; processamen-
tos não periódicos; 

- Processamento automático de juros;

- Apuramentos mensais (Faturação; Orçamentos; 

- Wizard de Fatura automática;

- Gestão de Rendas;

- Gestão de adiantamentos e pagamentos;

- Gestão de extractos de conta corrente;

- Listagens (  extractos completos relat ivamente a  
condomínios e frações com possibilidade de recorrer 
a diversos filtros de pesquisa );
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