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Capítulo 01 – Introdução
O SCI4 é um aplicativo desenvolvido para facilitar a cobrança de aluguéis de imóveis por pequenas imobiliárias ou por pessoas
físicas que aluguem seus imóveis para terceiros.
O SCI4 faz as operações básicas de gerenciamento das locações, com a possibilidade de emitir boletos de cobrança bancária
para os inquilinos (atualmente apenas a carteira 109 do banco Itaú é suportada).
Esta aplicação é “multiplataforma” 1, ou seja, existem versões do SCI4 para o Windows, macOS, iPadOS (iPad) e iOS (iPhone) e,
o que é melhor, quando configurado para operar na versão multiusuário, os dados cadastrados são compatíveis com todos os
dispositivos/sistemas operacionais suportados:

Windows

macOS

iPadOS (iPad)

iOS (iPhone)

O SCI4 é muito simples de ser utilizado e suas principais características são:
•

Pode ser configurado para funcionar de dois modos:
o Monousuário: onde armazena todas as informações no seu dispositivo2 e, assim, você não precisará dispor
de servidores adicionais para funcionamento da aplicação.
o Multiusuário: os dados ficam armazenados em um servidor PostgreSQL3, permitindo o compartilhamento
das informações entre várias pessoas, independente do seu dispositivo.

•

O SCI4 é compatível com computadores que utilizem os seguintes sistemas operacionais:
o Windows4: desktops, notebooks e servidores.
o macOS (OS-X)5: Macbook (Air e Pro), iMac e iMac Pro.
o iOS6 (iPhone) e iPadOS7 (iPad)
Os relatórios gerados pelo SCI4 podem ser visualizados no seu dispositivo, exportados em planilhas, arquivos PDF ou,
ainda, enviados por e-mail.

•
•

Possui um cadastro de usuários, permitindo definir quais pessoas podem acessar a aplicação.

•

Possibilidade de enviar os boletos de cobrança por e-mail para os locatários e gerar arquivos de remessa de cobrança
para o Banco Itaú (apenas carteira 1098) e processar os arquivos baixa bancária9.

Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do SCI4 e se você possuir dúvidas na utilização do aplicativo,
poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 10.

1

Dependendo do tamanho do display do seu dispositivo, os exemplos de telas descritos neste manual poderão ser diferentes dos apresentados, porém, você
encontrará os mesmos campos (que estarão reorganizados conforme o tamanho da sua tela).
2 Na versão monousuário, como os dados ficam armazenados apenas no seu dispositivo, se você o perder ou se ele apresentar defeito, você perderá todos os
dados cadastrados e, para evitar isso, você deve fazer, com frequência, uma cópia de segurança do banco de dados.
3 É sua responsabilidade (ou da área de T.I. da sua empresa) configurar o banco de dados PostgreSQL que deverá ser utilizado pelo SCI4, assim como fazer
backups periódicos das informações cadastradas.
4 Compatível com Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Server 2016 e Windows Server 2012 (32bits ou 64 bits).
5 Compatível com macOS 13.0 e 12.0. A versão para macOS não possui alguns dos recursos disponíveis na versão para Windows.
6 Compatível com iOS 16 e iOS 15. A versão para iOS não possui algumas das funções disponíveis nas versões para Windows ou macOS. Devido ao reduzido
tamanho da tela do iPhone, aconselhamos utilizar esse tipo de dispositivo apenas para consultas.
7 Compatível com iPadOS 16 e iPadOS 15. A versão para iPadOS não possui algumas das funções disponíveis nas versões para Windows ou macOS.
8 Você deverá contratar o serviço de cobrança junto ao Banco Itaú e negociar as taxas cobradas pelos títulos (consulte seu gerente).
9 Atualmente a opção de processamento do arquivo de retorno bancário está disponível apenas nas versões para Windows e macOS.
10 Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário. O suporte ao SCI4 só está disponível através do e-mail suporte@tr7.com.br.
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Capítulo 02 – Roteiro de utilização
Importante: Se você licenciou o SCI4 para utilizar no macOS, antes de prosseguir leia atentamente o “Capítulo 19 – Utilizando
o SCI4 no macOS” deste manual.
Na tabela abaixo descrevemos os passos que devem ser executados para que o SCI4 seja executado corretamente (os passos
abaixo foram relacionados na ordem em que as operações devem ser executadas na primeira utilização):
Operação (e capítulo)
Configurar a conexão
(capítulo 03)

Configurar o SCI4
(capítulo 18)

Incluir os proprietários
dos imóveis
(capítulo 07)

Cadastrar os imóveis
(capítulo 06)
Cadastrar as despesas
(capítulo 08)

Cadastrar os locatários
(capítulo 09)
Controle das cobranças
(capítulo 11)
Geração de cobranças
(capítulo 12)
Envio dos boletos
(capítulo 13)
Arquivo de remessa
(capítulo 14)

Descrição
Define o modo de operação do SCI4 (monousuário ou
multiusuário) além de, quando operando no modo
“multiusuário”, definir os dados de acesso ao servidor de
banco de dados.
Neste módulo você define as pastas onde os arquivos
devem ser salvos, as mensagens que devem ser
impressas nos boletos, os usuários que podem utilizar o
SCI4, sua conta bancária, servidores de e-mail, etc.
Define os proprietários de cada imóvel que serão
administrados pelo SCI4. Mesmo que você administre
apenas seus imóveis, você precisará “se cadastrar” como
proprietário pois sem essa informação não será possível
cadastrar os imóveis.
É neste módulo que você inclui ou altera os dados dos
seus imóveis.
Este módulo deve ser utilizado sempre que você precisar
registrar despesas como IPTU, condomínio, energia
elétrica, etc., para serem cobradas dos locatários (ou que
precisem ser informadas em suas cobranças).
É neste módulo que você cadastra os locatários de cada
imóvel, valores das locações, carências, datas de
contrato, etc.
Aqui você gerencia as cobranças das locações, efetua
baixas dos boletos, acompanha os títulos em aberto, gera
novos códigos de barras para boletos existentes, etc.
Este módulo é o responsável por gerar os boletos de
cobrança das locações dos seus imóveis.
Após gerar os boletos de cobrança, será preciso utilizar
esse módulo para visualizar os boletos que foram
gerados e enviá-los para seus locatários.
É através do arquivo de remessa que o Itaú registra os
boletos gerados no sistema de cobrança bancária.

Arquivo de retorno
(capítulo 14)

É através do arquivo de retorno bancário, isto é, o
arquivo que o Itaú fornece registrando as baixas dos
boletos, que o SCI4 gerencia o recebimento das locações.

Relatórios
(capítulo 16)
Backup
(capítulo 17)

Permite emitir relatórios de vencimentos, recebimentos
ou dos imóveis cadastrados.
Faz uma cópia dos dados armazenados no SCI4 e, assim,
poder recuperar essas informações caso ocorra algum
problema no seu servidor (ou em seu dispositivo).

Periodicidade de utilização
Uma única vez (ou quando você
trocar seu servidor PostgreSQL).

Na primeira utilização do sistema e
sempre que precisar alterar alguma
configuração do SCI4.
Na primeira utilização do SCI4 ou
sempre que precisar incluir um novo
proprietário.

Sempre que precisar incluir novos
imóveis ou quando precisar alterar os
dados dos imóveis.
Quando surgirem novas despesas a
serem cobradas dos inquilinos.

Sempre que houver alguma alteração
nos dados do inquilino ou nos valores
da locação.
Sempre que você precisar registrar os
recebimentos ou consultar os
boletos.
Deve ser utilizado ao menos uma vez
por mês (ou quando que precisar
gerar novos boletos).
Sempre que gerar novos boletos de
cobrança.
Sempre que gerar novos boletos (se
você não enviar o arquivo de remessa
para o banco Itaú, os locatários não
conseguirão fazer o pagamento na
rede bancária).
No dia seguinte ao envio do arquivo
de remessa ao banco e quando os
locatários efetuarem o pagamento
dos boletos.
Sempre que precisar emitir algum
relatório no SCI4.
Sempre que alterar qualquer
informação no SCI, gerar novos
boletos, efetuar baixas, etc.
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Capítulo 03 – Configurando o SCI4
O primeiro passo para utilizar o SCI4 é definir os parâmetros de conexão ao seu banco de dados ou, então, configurá-lo para
operar no modo “monousuário” (os dados ficarão armazenados apenas no seu dispositivo).
Assim que você carregar o aplicativo, verá uma tela similar a tela abaixo:

Você deverá clicar (ou tocar) na engrenagem no canto inferior direito para acessar a tela de configuração:
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As opções de configuração da conexão são:
Opção
Tipo SGBD

Endereço servidor
Porta (0 = padrão)
Usuário SGBD
Senha do usuário
Configurações adicionais

Descrição / observações
Determina se você pretende armazenar os dados no seu dispositivo ou conectar a um banco de
dados remoto. As opções deste campo são:
• Monousuário (SQLite): utiliza um gerenciador banco de dados incorporado ao aplicativo e
armazena os dados apenas o seu dispositivo. Ao selecionar essa opção não será necessário
fornecer nenhuma configuração adicional como endereço do servidor, senha de conexão,
porta de acesso, etc. mas, se você perder seu dispositivo, apagar o SCI4 ou se tiver algum
problema com o mesmo, você perderá todos os dados que foram cadastrados.
• Multiusuário (PostgreSQL): define que os dados deverão ser armazenados em um servidor
PostgreSQL, local ou remoto (ficará sob sua responsabilidade, ou da área de T.I. da sua
empresa, contratar e configurar esse servidor).
Importante: as opções abaixo só serão exibidas se o sistema estiver configurado para operar na
versão multiusuário.
É o endereço do servidor de banco de dados onde o aplicativo deve se conectar (endereço IP,
um nome DNS).
Define o número da porta de conexão ao servidor de banco de dados. Se o seu banco de dados
foi configurado para utilizar a porta padrão, você pode deixar esse campo com zero.
Define o nome do usuário que deverá ser utilizado na conexão ao banco de dados.
É a senha de conexão ao banco de dados para o usuário especificado.
Define as configurações adicionais da conexão como: timeout, página de código, protocolo de
conexão, etc.

Após ter fornecido as opções de configuração, caso tenha configurado para funcionar na versão multiusuário, clique no botão
para verificar se os parâmetros fornecidos estão corretos.
Para registrar as configurações efetuadas, você deverá clicar (ou tocar) no botão
as alterações efetuadas.

ou então clicar no botão

para desfazer

Também é possível obter os parâmetros de conexão a partir de um arquivo armazenado em um servidor na internet
pressionando o botão

(consulte o capítulo 22 deste manual).

Importante: Se você pretende utilizar o SCI4 em vários dispositivos você deve configurar o SCI4 para funcionar na versão
multiusuário e centralizar todas as informações em um servidor PostgreSQL que será utilizado por todos os seus
computadores (iPad, desktops, notebook, etc.). Se você não fizer isso, cada dispositivo terá um banco de dados
isolado e não será possível cadastrar as informações em um dispositivo e consultá-las ou alterá-las em outro.
O PostgreSQL é um gerenciador de banco de dados de código aberto (Open Source) e pode ser utilizado por
qualquer pessoa e/ou empresa sem necessidade de adquirir licenças, porém, você deverá dispor de um servidor
para a instalação do PostgreSQL.
A TR7 não oferece suporte na configuração de servidores PostgreSQL, assim como não realiza qualquer serviço
de manutenção ou verificação de servidores.
Como o PostgreSQL é um banco de dados utilizado por inúmeras empresas em todo o mundo, existem inúmeros
profissionais que realizam a configuração desse banco de dados. Também existem várias empresas que oferecem
servidores PostgreSQL “prontos” (você poderá localizar essas empresas com uma simples busca na internet).
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Capítulo 04 – Efetuando a conexão
Após ter configurado a conexão ao seu banco de dados, você deverá informar o nome de usuário e a senha de acesso
configurada no SCI4 (enquanto você não cadastrar um usuário, o sistema aceitará qualquer nome de usuário e senha que for
fornecido).
Você também poderá, ainda, indicar que o nome do usuário e senha devem ser “salvos” para que na próxima conexão não seja
preciso fornecer essas informações novamente (só ative essas opções se outras pessoas não tiverem acesso ao seu computador
e/ou dispositivo).
Abaixo está um exemplo da tela de conexão:

O processo de conexão é muito simples: informe o nome do usuário e senha de acesso (repare que ao lado de cada campo
existe uma opção “Memorizar” que, quando ativa, indica que os dados digitados em cada um dos campos deverão ser
memorizados e utilizados na próxima vez que o SCI4 for utilizado).
Em seguida clique (ou toque) no texto “Conectar” para efetuar a conexão com o servidor e exibir o menu do aplicativo.
Na parte inferior da tela, você verá o botão
que, ao ser acionado, exibirá o manual de utilização do SCI4. Esse botão
ficará oculto se o manual de utilização (SCI4.PDF) foi eliminado do seu computador e, se isso ocorrer, você poderá acessar o
manual a partir da página da TR7 (www.tr7.com.br). Na versão para o macOS, também é possível acionar o manual de utilização
a partir do menu da aplicação (que fica no topo do monitor).
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Capítulo 05 – O menu de opções do SCI4
Após ter se identificado (efetuado o login) será exibido o menu do SCI4:

Windows / macOS / iPad

iPhone

Segue uma breve explicação de cada módulo do menu (adiante detalharemos melhor cada uma destas opções):
Opção
Cadastro de
imóveis
Cobrança
Relatórios
Backup, arquivos e
consultas SQL.

Configurações

Desconectar

Descrição / observações
Permite cadastrar os imóveis, os inquilinos dos imóveis (locatários), as despesas dos imóveis ou,
ainda, cadastrar os dados dos proprietários dos imóveis.
Para gerenciar as cobranças, emitir boletos, processar as locações mensais, registrar os
recebimentos, enviar os boletos por e-mail, etc.
Emite os relatórios de vencimentos, recebimentos e de imóveis cadastrados. Os relatórios serão
exibidos no seu dispositivo e poderão ser exportados em planilhas, em PDF ou enviados por e-mail.
Efetua uma cópia de segurança do banco de dados (backup) e permite efetuar consultas SQL aos
dados cadastrados no SCI4. Quando executado no iOS/iPadOS, também permite verificar os arquivos
que estão armazenados no seu iPad ou iPhone. No Windows ou macOS não existe a operação de
manutenção de arquivos pois esses sistemas operacionais já possuem ferramentas para isso (o
Windows possui o “Gerenciador de arquivos” e o macOS possui o “Finder”).
Permite definir as opções de configuração do SCI4 como: nome que deve ser impresso nos boletos,
assinatura que deverá ser utilizada na emissão dos recibos, parâmetros de acesso aos servidores de
e-mail, pastas para armazenamento dos arquivos, etc.
Encerra a sessão do SCI4 e desconecta do seu servidor.

Para acionar o módulo desejado você precisa apenas clicar (ou tocar) em cima do nome ou da imagem do módulo desejado.
Adiante descreveremos com maiores detalhes cada módulo.
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Capítulo 06 – Cadastro de imóveis
Este módulo permite gerenciar seus imóveis e, quando acionado, você verá uma tela com todos os imóveis que já foram
cadastrados no SCI4 (se você ainda não cadastrou nenhum imóvel, verá uma tela sem dados de imóveis):

Utilize o mouse (ou toque a tela) para selecionar o imóvel que deseja consultar ou alterar, sendo que você poderá, ainda, clicar
(ou tocar) nos seguintes botões:
Retorna para o menu do SCI4.
Seleciona o primeiro imóvel cadastrado.
Retorna para o imóvel anterior ao selecionado.
Avança para o próximo imóvel.
Seleciona o último imóvel cadastrado.
Recarrega os dados dos imóveis do seu banco de dados. Para evitar acessos desnecessários, em algumas
ocasiões o SCI4 não recarrega os dados do servidor após cada alteração e, assim, sempre que você efetuar
alguma operação de alteração poderá ser necessário clicar nesse botão para atualizar os dados exibidos.
Os imóveis cadastrados no SCI4 podem ser “parte” de outro imóvel como, por exemplo, quando você possui
vários conjuntos de um mesmo edifício, mas os aluga todos para uma mesma empresa/pessoa. Como você
deverá cadastrar cada um dos conjuntos e indicar qual o conjunto “pai”, ao pressionar esse botão apenas os
imóveis principais serão exibidos.
Esse botão faz o oposto do descrito acima, ou seja, se você pressionou o botão acima para exibir apenas os
imóveis “pai”, pressione esse botão se desejar reexibir todos os imóveis.

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

SCI4
Página 10 de 54

Emite a ficha cadastral do imóvel selecionado.
Utilize esse botão para cadastrar as despesas do imóvel selecionado e que deverão ser cobradas os inquilinos
como IPTU, condomínio, energia elétrica, etc.
Permite cadastrar os locatários do imóvel selecionado e informar os valores que deverão ser cobrados pela
locação, dia de cobrança, carências, etc.
Inclui um imóvel no SCI4.

Elimina o imóvel selecionado do banco de dados.

Exibe os dados do imóvel selecionado para alteração ou simples consulta.

Os imóveis que onde o contrato de locação estiver vencido (isto é, o contrato de locação precisa ser renovado) serão exibidos
em vermelho e os cujo contrato ainda não iniciaram serão exibidos com fundo amarelo (na coluna observações está
discriminado o motivo do destaque). Os imóveis que precisam ter se contrato reajustado serão exibidos com fundo verde.
Ao incluir um novo imóvel pressionando o botão

ou selecionar um imóvel para consulta e/ou alteração pressionando o

botão , você verá uma tela similar à tela abaixo (na inclusão essa tela estará sem os dados preenchidos e na consulta estará
preenchida com os dados do imóvel selecionado):

Segue uma breve explicação dos dados que devem ser preenchidos em cada um destes campos (os campos destacados em
amarelo são de preenchimento obrigatório):
Campo
Nome ou identificação do imóvel
Proprietário

Descrição do campo / observações
É uma descrição para o imóvel que está sendo cadastrado (esse é o nome que será exibido na primeira
coluna da tela anterior). Procure informar um nome que facilite identificar o imóvel futuramente.
Define o nome do proprietário do imóvel. Aqui você deverá selecionar o proprietário utilizado uma

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

SCI4
Página 11 de 54

Campo

ID
Endereço
Nº
Complemento
Bairro
Cidade
UF
CEP
Imóvel pai

Texto boleto
Situação do imóvel
IPTU e dados para a
DAI
Dados da compra
Valor atual do
imóvel
Expectativa de
aluguel
Informação sobre a
venda
Observações /
comentários

Descrição do campo / observações
caixa de seleção (pressione o botão
se precisar cadastrar um novo proprietário ou alterar os dados
de um proprietário existente).
É uma identificação sequencial do imóvel e será fornecida automaticamente pelo SCI4 assim que você
confirmar o cadastramento do imóvel.
É o endereço onde o imóvel está situado. Não informe o número do endereço neste campo pois ele
deverá ser digitado no campo abaixo.
É o número do imóvel no endereço acima.
Informe um complemento do endereço, isto é, uma informação adicional de localização do imóvel
como, por exemplo, sala nº X, conjunto nº Y, etc.
Digite o bairro em que o imóvel está localizado.
Cidade (município) onde o imóvel está localizado.
Estado (unidade da federação) onde o imóvel está localizado.
Código de Endereçamento Postal do endereço (CEP dos Correios).
Se esse imóvel fizer parte de outro imóvel (grupo de imóveis, isto é, imóveis que são alugados em
conjunto para um único locatário), informe o código do imóvel pai (principal). Por exemplo, você
pode possuir todo um andar de um edifício comercial, composto pelas salas 71, 72, 73, 74, 75 e 76 e
alugar todo o andar para uma única empresa. Nesse caso, você deverá cadastrar o imóvel da sala 71
como “principal” e nos demais (71 a 76) informar que o imóvel pai é o ID da sala 71.
Se desejar que, ao emitir o boleto, seja impressa uma descrição complementar para este imóvel,
informe a descrição desejada neste campo.
Indica qual a situação atual do imóvel. As opções possíveis são: vago, alugado ou vendido.
Forneça as informações que constam no carnê de IPTU (essas informações lhe auxiliarão na hora de
gerar a DAI ou relatórios fiscais sobre os seus imóveis). Aqui, apenas o tipo do imóvel é de
preenchimento obrigatório.
Informe a data em que você adquiriu o imóvel e o valor pago.
Informe o valor atual do imóvel e a data em que o imóvel foi avaliado.
Informe o valor que você espera receber pela locação deste imóvel.
Deve ser preenchido apenas se você vendeu esse imóvel para outra pessoa (ou empresa) e, é claro,
se selecionou a situação do imóvel como vendido.
Utilize esse campo para registrar informações adicionais sobre o imóvel (aqui você poderá informar
qualquer informação pois ele é um campo de preenchimento “livre”).
Se houver alguma informação nesse campo que não deve ser copiada para o módulo de envio dos
dados do imóvel para a área de transferência (clipboard) ou enviada por e-mail (ver abaixo), preceda
o texto com um numeral (#).
Por exemplo, para o comentário abaixo:
Registro nº 10.203 – 4º cartório de registro de imóveis
Código energia elétrica: 120.203.887
#Recebido em doação de Samuel CPF 012.301.201-10
Possui piso elevado para cabeamento de informática/eletricidade.
#Imóvel segurado em R$ 980.000,00 – Cia de Seguros Gerais

Apenas as duas primeiras linhas e a quarta linha serão enviadas por e-mail (ou copiada para a área
de transferência).

Na tela de edição dos imóveis, na área inferior da tela, você encontrará os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Desfaz as alterações efetuadas no cadastro do imóvel (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do imóvel).
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Registra as alterações efetuadas no banco de dados (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do imóvel).
Copia os dados principais do cadastro de imóvel para a área de transferência (clipboard) de modo que você
possa “colar” essas informações em outro aplicativo como, por exemplo: no seu programa de e-mail, em um
editor de textos, em outro sistema, etc. As informações que serão copiadas são as seguintes:
• Endereço
• Texto das observações / comentários (exceto as linhas que iniciam com #)
• Valor do último condomínio
• Valor do IPTU e datas da primeira e da última parcela
Se o imóvel selecionado fizer parte de um “grupo de imóveis”, ao clicar nesse botão será exibida mensagem
perguntando se você copiar os dados de todos os imóveis do grupo ou se apenas os dados do imóvel
selecionado é que devem ser copiados.
Abre o módulo de envio de e-mail preenchido com os dados do imóvel. Neste módulo você deverá informar o
endereço de e-mail para onde a mensagem deve ser enviada e, se necessário, poderá editar as informações do
imóvel que serão enviadas (ou adicionar outras informações).
As informações que serão enviadas são as seguintes:
• Endereço
• Texto das observações / comentários (exceto as linhas que iniciam com #)
• Valor do último condomínio
• Valor do IPTU e datas da primeira e da última parcela
Se o imóvel selecionado fizer parte de um “grupo de imóveis”, ao clicar nesse botão será exibida mensagem
perguntando se você enviar por e-mail os dados de todos os imóveis do grupo ou se apenas os dados do imóvel
selecionado é que devem ser enviados.
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Capítulo 07 – Cadastro de proprietários
Este módulo permite gerenciar os proprietários dos imóveis e o único meio de acioná-lo é pressionando o botão
de imóveis (veja o capítulo anterior). Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

do cadastro

Utilize o mouse (ou toque a tela) para selecionar o proprietário que deseja consultar ou alterar, sendo que você poderá, ainda,
clicar (ou tocar) nos seguintes botões:
Retorna o módulo de imóveis.
Seleciona o primeiro proprietário cadastrado.
Retorna para o proprietário anterior ao selecionado.
Avança para o próximo proprietário.
Seleciona o último proprietário cadastrado.
Inclui um novo proprietário no sistema.
Elimina o proprietário selecionado do banco de dados.
Exibe os dados do proprietário selecionado para alteração ou simples consulta.

O SCI4 exige o cadastramento de pelo menos um proprietário, ou seja, se você não gerencia a locação de imóveis de terceiros,
você deverá criar um proprietário com os seus dados.
Ao incluir um novo proprietário pressionando o botão

ou selecionar um proprietário para consulta e/ou alteração

pressionando o botão , você verá uma tela similar à seguinte (na inclusão essa tela estará sem os dados preenchidos e na
consulta estará preenchida com os dados do proprietário selecionado):
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Segue uma breve explicação dos dados que devem ser preenchidos em cada um destes campos (os campos destacados em
amarelo são de preenchimento obrigatório):
Campo
Nome proprietário
Tipo de pessoa

Descrição do campo / observações
Informe o nome do proprietário do imóvel.
Indique se o proprietário é pessoa física ou jurídica. No caso de estrangeiros, que não possuam CPF ou
CNPJ, selecione a opção “outras”.

ID

É uma identificação sequencial do proprietário e será fornecida automaticamente pelo SCI4 assim que
você confirmar o cadastramento.
É o endereço do proprietário (não informe o número do endereço neste campo pois ele deverá ser
digitado no campo abaixo).
É o número do endereço acima.
Informe um complemento do endereço, isto é, uma informação adicional do endereço como, por
exemplo, sala nº X, conjunto nº Y, etc.

Endereço
Nº
Complemento
Bairro
Cidade
UF
CEP
CNPJ (ou CPF)

Digite o bairro do endereço está localizado.
Cidade (município) onde o imóvel está localizado.
Estado (unidade da federação) onde o imóvel está localizado.
Código de Endereçamento Postal do endereço (CEP dos Correios).
Informe o CNPJ ou CPF do proprietário. Esse campo é de preenchimento opcional, mas, se informado,
o CNPJ (para pessoas jurídicas) ou CPF (para pessoas físicas) digitado deverá ser válido.

Inscrição estadual
(ou RG)
Telefones
Celular
E-mails

Informe a inscrição estadual (ou o RG) do proprietário.

Observações /
comentários

Utilize esse campo para registrar informações adicionais sobre o proprietário (aqui você poderá digitar
qualquer informação pois este é um campo de preenchimento “livre”).

Informe os telefones do proprietário.
Telefone celular do proprietário.
Informe o e-mail do contato (se ele possuir mais de um endereço de e-mail, separe os endereços com
um espaço).
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Na tela de edição dos proprietários, na área inferior da tela, você encontrará os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Desfaz as alterações efetuadas no cadastro do proprietário (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do proprietário).
Registra as alterações efetuadas no banco de dados (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do proprietário).
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Capítulo 08 – Cadastro de despesas
Este módulo permite cadastrar as despesas de cada imóvel e o único meio de acioná-lo é pressionando o botão
de imóveis. Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

do cadastro

Você poderá informar as seguintes despesas: condomínio, energia elétrica, IPTU e mais duas despesas, sendo que:
• Para cada despesa você deverá informar se:
Cobrar inquilino .............. : Indica que o valor informado deve ser cobrado do inquilino, isto é, ao valor do aluguel
será adicionado o valor da despesa correspondente.
Abater aluguel ............... :

Apenas informar ............ :
Desconto (fixo) ............... :

Define que o valor digitado deve ser abatido do valor do aluguel, ou seja, será subtraído
do valor da locação de modo que o valor total pago pelo locatário seja igual ao valor do
aluguel.
O valor fornecido deve apenas ser informado no boleto, isto é, ele não será cobrado do
locatário ou será abatido do valor da locação.
O valor informado será abatido do valor total do boleto. Esse desconto será permanente,
isto é, será válido até você alterar seu valor ou cancelá-lo.

Desconto (único) ............ :

•
•

O valor informado será abatido do total do boleto e ele será válido uma única vez, ou
seja, após ser descontado uma vez o valor será “zerado” para que não seja descontado
novamente.
Desconto aluguel (fixo) .. : Similar à opção “Desconto (fixo)”, isto é, o valor será abatido do valor total do boleto,
porém, no relatório de vencimentos e de recebimentos, o desconto informado será
abatido da coluna com o valor do aluguel. Esse desconto será “permanente”, isto é,
estará ativo até você eliminá-lo do imóvel.
Desconto aluguel (único). : Similar à opção “Desconto (único)”, isto é, o valor será abatido do valor total do boleto,
porém, no relatório de vencimentos e de recebimentos, o desconto informado será
abatido da coluna com o valor do aluguel. Esse desconto será aplicado uma única vez.
Para o IPTU você deverá informar a data de cobrança da primeira parcela e a data de cobrança da última parcela.
Para as outras despesas (1 e 2) você também deverá fornecer uma descrição da despesa.

No campo “exemplo de como os lançamentos sairão na cobrança” será exibido um pequeno resumo de como as despesas
serão cobradas do inquilino.
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Na tela de edição das despesas, na área inferior da tela, você encontrará os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Desfaz as alterações efetuadas nas despesas (esse botão só será exibido se você alterar alguma despesa).
Registra as despesas do imóvel (esse botão só será exibido se você alterar alguma despesa).
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Capítulo 09 – Cadastro de locatários
Este módulo permite cadastrar os locatários de cada imóvel e o único meio de acioná-lo é pressionando o botão
de imóveis. Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

do cadastro

Segue uma breve explicação dos dados que devem ser preenchidos em cada um destes campos (os campos destacados em
amarelo são de preenchimento obrigatório):
Campo
Descrição do campo / observações
Nome locatário
Informe o nome do locatário do imóvel.
Pessoa de contato
Nome do contato na empresa (no caso de pessoa jurídica).
ID
É uma identificação sequencial do proprietário e será fornecida automaticamente pelo SCI4
assim que você confirmar o cadastramento.
Tipo de pessoa
Indique se o locatário é pessoa física ou jurídica. No caso de estrangeiros, que não possuam CPF
ou CNPJ, selecione a opção “outras”.
CNPJ (ou CPF)
Informe o CNPJ ou CPF do locatário. Esse campo é de preenchimento opcional, mas, se
informado, o CNPJ (para pessoas jurídicas) ou CPF (para pessoas físicas) digitado deverá ser
válido.
Inscrição estadual (ou
Informe a inscrição estadual (ou o RG) do proprietário.
RG)
Telefones
Informe os telefones do proprietário.
Celular
Telefone celular do proprietário.
E-mail principal do
Informe o e-mail do locatário.
locatário
E-mails para envio dos
Especifique o(s) endereço(s) de e-mail(s) para envio dos boletos de cobrança das locações. Se
boletos
houver mais de um endereço, separe-os com espaço (você poderá especificar até três endereços
de e-mail para cada locatário).
Endereço
É o endereço do locatário (não informe o número neste campo pois ele deverá ser digitado no
campo abaixo). Você deverá informar o endereço apenas se o boleto da locação tiver que ser
enviado para um endereço diferente do endereço do imóvel alugado.
Nº
É o número do endereço acima.
Complemento
Informe um complemento do endereço, isto é, uma informação adicional do endereço como,
por exemplo, sala nº X, conjunto nº Y, etc.
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Campo
Bairro
Cidade
UF
CEP
Valor aluguel
Dia do vencto
Juros
Multa
Admin.
Conta/modo de
cobrança
Emitir recibo do mês
anterior
Carências

Situação do contrato
Observações /
comentários

Descrição do campo / observações
Digite o bairro do endereço está localizado.
Cidade (município) onde o imóvel está localizado.
Estado (unidade da federação) onde o imóvel está localizado.
Código de Endereçamento Postal do endereço (CEP dos Correios).
Especifique o valor do aluguel que deverá ser cobrado do locatário.
Indique o dia em que o locatário deverá pagar a locação.
Apenas informativo, indica o % de juros que deverá ser cobrado do locatário no caso de atraso
no pagamento (o percentual real de juros deverá ser cadastrado junto ao banco).
Apenas informativo, indica o % de multa que deverá ser cobrado do locatário no caso de atraso
no apagamento (o percentual real da multa deverá ser cadastrado junto ao banco).
Informe a taxa administrativa que você cobrará do proprietário do imóvel pelo gerenciamento
das locações (no caso de você administrar imóveis de terceiros).
Selecione a conta bancária que deverá ser utilizada na emissão dos boletos de cobrança das
locações deste inquilino (as contas devem ter sido previamente cadastradas no módulo de
configuração do sistema).
Se você marcar essa opção, junto com o boleto de cobrança da locação será emitido um recibo
de quitação da locação do mês anterior.
Você poderá especificar até três períodos de carência para cada inquilino, isto é, nos períodos
indicados serão cobrados os valores especificados.
Por exemplo, se o valor do aluguel é de 2.000,00, mas no primeiro mês você não cobrará aluguel
e durante os próximos três meses dará 20% de desconto e, supondo que o contrato iniciou em
09/12/2018, você deverá especificar:
1) No campo “valor do aluguel” deverá digitar o valor de 2.000,00
2) No primeiro período de carência deverá informar, no campo “Do período” a data
01/12/2018 e no “até” a data 31/12/2018. No campo “Cobrar” (ao lado dessas datas)
deverá deixar o valor como 0,00.
3) No segundo campo de carência, no campo “Do período” informe a data 01/01/2019 e
no “até” informe “31/03/2019”. No campo “Cobrar” (ao lado dessas datas) deverá
digitar o valor de 1.600,00 (ou seja, o valor da locação normal com 20% de desconto).
Informe se contrato está ativo ou se foi cancelado (cada imóvel pode ter apenas um contrato
ativo, já que “dois inquilinos não podem ocupar o mesmo imóvel ao mesmo tempo”
).
Utilize esse campo para registrar informações adicionais sobre o locatário ou sobre o contrato
de locação (você poderá digitar qualquer informação pois ele é um campo de preenchimento
“livre”). Aqui você poderá utilizar, se necessário, os comandos abaixo para personalizar as
mensagens dos boletos enviados para o locatário:
MSG_BOLETO=
Substitui a mensagem padrão pela mensagem informada após o =
MSG_BOLETO_APOS= Adiciona o texto informado após a mensagem padrão.
MSG_BOLETO_ANTES= Adiciona o texto informado antes da mensagem padrão.
{...}
Exibe o texto informado entre colchetes logo após as despesas.

Na tela de edição dos proprietários, na área inferior da tela, você encontrará os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Desfaz as alterações efetuadas no cadastro do locatário (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do proprietário).
Registra as alterações efetuadas no banco de dados (esse botão só será exibido se você alterar alguma
informação do locatário).
Aciona o módulo de cálculo do reajuste da locação. Esse botão só será exibido quando o contrato de locação
tiver que ser reajustado, isto é, quando a data digitada no campo “Próximo reajuste” for menor que a data
atual (consulte o capítulo 10 para maiores informações sobre o módulo de reajuste de locações).
Permite enviar, por e-mail, uma mensagem para o locatário (ao clicar nesse botão, será exibida uma tela para
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digitação da mensagem que deve ser enviada). Adiante apresentemos mais detalhes sobre essa tela.
Inclui um novo locatário no imóvel.
Elimina o locatário do imóvel.

Se houver mais de um locatário cadastrado para o imóvel selecionado, também serão exibidos os seguintes botões:
Seleciona o primeiro locatário cadastrado para o imóvel selecionado.
Retorna para o locatário anterior ao selecionado.
Avança para o próximo locatário.
Seleciona o último locatário cadastrado.
Ao clicar no botão de envio de mensagens (
) será exibida uma tela onde você deverá informar o endereço de e-mail que
deve receber a mensagem, o assunto e o texto da mensagem. Essa tela é similar à imagem abaixo:

Abaixo do campo do endereço (“Enviar mensagem para”) existem dois botões que, quando pressionados, preencherão esse
campo com o e-mail cadastrado para o locatário (você poderá selecionar o e-mail principal ou o e-mail para envio dos boletos).
Se houver mais de um endereço de e-mail, separe-os com espaço.
Na parte inferior da tela, além da opção de retornar para o cadastro do locatário, você encontrará os botões:
Envia a mensagem digitada para o seu e-mail, para que você possa verificar se a formatação está correta e atende às
suas necessidades.
Envia a mensagem digitada para o(s) endereço(s) de e-mail fornecido(s).

Importante: Para evitar que, por engano, o mesmo e-mail seja enviado várias vezes, os botões acima ficarão inativos por cinco
segundos após o envio da mensagem.
© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

SCI4
Página 21 de 54

Capítulo 10 – Reajuste da locação
Este módulo permite aplicar um índice de reajuste sobre o valor da locação, enviar um comunicado de reajuste para o locatário
e, uma vez o reajuste tenha sido aprovado, registrar o reajuste no contrato de locação.
Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

Segue uma breve explicação dos dados exibidos e/ou que devem ser preenchidos em cada um destes campos (os campos
destacados em amarelo são de preenchimento obrigatório e os campos destacados em cinza são apenas informativos, isto é,
não podem ser alterados neste módulo):
Campo
Imóvel
Nome do locatário

Descrição do campo / observações
É o nome do imóvel que terá o valor do seu contrato de locação reajustado.
É o nome do locatário (inquilino) que atualmente ocupa o imóvel.

Valor atual locação
Índice de reajuste
Nome do índice/período

Representa o valor atual da locação (aluguel mensal) pago pelo inquilino.
É o percentual de reajuste que deverá ser aplicado ao aluguel (campo anterior).
Se necessário, você poderá informar nesse campo o nome do índice que foi utilizado, o período
de referência ou outra informação que julgar ser necessária.

Novo valor da locação

É o novo valor da locação e será calculado automaticamente aplicando o índice de reajuste que
foi informado sobre o valor atual da locação. Você poderá alterar o valor exibido, mas deverá
fazer isso com cautela e somente se desejar conceder algum desconto sobre o novo valor da
locação para seu inquilino.

Data prevista para
reajuste

É a data prevista para reajuste do contrato de locação (que foi informada no reajuste anterior do
locatário ou na contratação da locação).

Reajuste a partir de
Data de comunicação do
reajuste

Indica a partir de que data o novo valor da locação será válido.
Indica a data em que o novo valor do reajuste foi comunicado para o inquilino. Dependendo do
seu contrato de locação, pode ser que não haja necessidade de comunicação prévia dos reajustes
para o locatário.
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Na tela de reajuste, na área inferior da tela, você encontrará os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Aplica os valores e/datas ao contrato de locação. É como se você (e o locatário) estivesse dando o seu “ok” para
o novo valor da locação.
Ao aplicar o reajuste, a data do próximo reajuste será calculada automaticamente e será a data informada no
campo “Reajuste a partir de” acrescida de um ano. Por exemplo, se a data do campo “Reajuste a partir de” for
“01/06/2019” a data do próximo reajuste será “01/06/2020”. Se o reajuste não for anual, após aplicar o reajuste
ao contrato você deverá editar o contrato de locação e alterar a data para a correta.
Abre a tela de envio do comunicado de reajuste para o locatário. abaixo está um exemplo desta tela:

Você poderá editar o texto exibido, sendo que ele foi criado a partir de um padrão pré-definido no SCI4 e que poderá ser
alterado para se adequar às suas necessidades (veja adiante). Nesta tela, são exibidos os seguintes botões:
Retorna para a tela anterior.
Envia o e-mail para o locatário. Convém ressaltar que, o envio do e-mail só será possível se você configurou
corretamente o SCI4 com os dados do seu servidor de correio eletrônico (maiores informações no capítulo de
configuração do sistema).
O texto padrão que deve ser utilizado na formatação da mensagem fica na pasta SCI4 dentro da sua pasta de documentos e
possui o nome SCI4_Reajuste.modelo (exemplo: C:\Users\TR7\Documents\SCI4\SCI4Reajuste.modelo no Windows
ou /Usuários/TR7/Documentos/SCI4/SCI4Reajuste.modelo no macOS).
Você poderá editar o arquivo SCI4Reajuste.modelo utilizando qualquer editor de textos como o Notepad (no Windows) ou
o Editor de Textos (no macOS).
Na definição do texto você poderá utilizar as “macros” abaixo (campos que serão substituídos pelos dados cadastrados):
Nome da “macro”
[PROPRIETARIO]

Informação que será exibida no lugar da “macro”
Nome do proprietário do imóvel.
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Nome da “macro”
[LOCATARIO]

Informação que será exibida no lugar da “macro”
Nome do locatário.

[ENDERECO]
[NUMERO]

Endereço do imóvel locado (apenas o nome da rua, avenida, etc.)
Número do imóvel.

[COMPLEMENTO
[BAIRRO]
[CIDADE]

Complemento do endereço.
Bairro do endereço.
Nome da cidade do endereço.

[ESTADO]
[CEP]
[ENDERECO_COMPLETO]
[APELIDO]

Estado (UF) do endereço.
CEP do endereço.
Endereço completo do imóvel, isto é, nome da rua, número do imóvel, complemento, bairro,
cidade e estado.
Nome ou identificação do imóvel.

[CONTATO]

Nome do contato (no locatário).

[EMAIL]
[PERCENTUAL]

Endereço de e-mail do contato (no locatário).
Percentual de reajuste aplicado.

[INDICE]

Nome / descrição do índice que foi utilizado.

[NOVO_VALOR]
[NOVA_DATA]

Novo valor da locação.
Data a partir de quando o novo valor da locação será válido.

[DATA]

Data de comunicação por extenso (isto é, nome do dia, nome do mês e ano).

Abaixo está o “texto padrão” que será utilizado:
Prezado(a) [LOCATARIO],
Venho por meio desta, em consonância com o contrato de locação firmado por V.Sa., comunicá-lo(a)
que a partir do dia [NOVA_DATA] o aluguel do imóvel situado na [ENDERECO_COMPLETO] passará a
ser de R$ [NOVO_VALOR], além dos valores correspondentes ao condomínio e imposto.
O reajuste aplicado foi de [PERCENTUAL]% ([INDICE]) conforme previsto no contrato de locação.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,
[CIDADE], [DATA]
[PROPRIETARIO]

Importante: Você não deve utilizar acentuação no nome das macros.
Na edição do modelo (arquivo SCI4Reajuste.modelo) você não deverá utilizar qualquer formatação especial
como: cores, negrito, sublinhado, etc.
Se você errar na definição do arquivo do modelo o e-mail será formatado incorretamente e, se isso ocorrer, você
poderá recuperar o modelo padrão simplesmente apagando o arquivo SCI4Reajuste.modelo da sua pasta de
documentos. Ao eliminar esse arquivo do seu computador, um novo modelo será criado automaticamente pelo
SCI4 (ele será criado a próxima vez que você acessar o módulo de reajuste).
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Capítulo 11 – Cobranças
Este módulo permite gerar os boletos mensais de cobrança das locações, consultar as cobranças emitidas, baixar os títulos do
sistema, enviar boletos por e-mail, etc. Quando acionado, você verá uma tela similar à tela abaixo:

Na parte inferior da tela, logo após os boletos, você poderá indicar se deseja exibir todos os boletos, apenas os vencidos,
apenas os pagos ou apenas os boletos a vencer e indicar o período que deverá ser exibido. Poderá ainda indicar se os boletos
devem ser classificados pela data de vencimento, data de emissão, data de pagamento ou por imóvel (e se eles devem ser
classificados em ordem crescente ou decrescente).
Utilize o mouse (ou toque a tela) para selecionar o boleto de cobrança que deseja consultar ou baixar, sendo que você poderá,
ainda, clicar (ou tocar) nos seguintes botões:
Retorna para o menu do SCI4.
Seleciona a primeira cobrança.
Retorna a cobrança anterior.
Avança para a próxima cobrança.
Seleciona a última cobrança.
Atualizar a relação de cobranças exibida (pressione sempre que alterar o período dos boletos e/ou os tipos de
títulos que devem ser exibidos).
Processa as cobranças do mês indicado, com revisão dos valores das despesas cadastradas para cada imóvel.
Exibe os boletos de cobrança (com opção de salvá-los em planilha, PDF ou enviar por e-mail para os locatários).
Gera o arquivo de remessa para ser enviado para o banco Itaú (atualmente apenas a carteira 109 é suportada
pelo SCI4).
Processa o arquivo de retorno bancário e efetua a baixa automática dos boletos (essa opção está disponível
apenas no SCI4 para Windows e macOS).
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Aciona o módulo para inclusão manual uma nova cobrança para no SCI4 (consulte o capítulo “Inclusão manual
de cobranças” para obter informações sobre esse módulo).
Elimina a cobrança selecionada do banco de dados.
Exibe os dados da cobrança selecionada para alteração, baixa, cancelamento da baixa ou simples consulta.

Para selecionar uma cobrança para consulta e/ou alteração, pressione o botão

, você verá uma tela similar à seguinte:

Para cada cobrança, neste módulo, será possível alterar apenas as datas e valores das áreas em vermelho e em verde da tela.
Se você alterar o vencimento ou o valor e precisar enviar um novo boleto para o locatário, lembre-se de clicar no botão
para atualizar o código de barras (você deverá, também, atualizar MANUALMENTE o boleto no banco pois como a cobrança
utiliza a carteira 109, se o título registrado no banco possuir um valor ou vencimento diferente informado no código de barras,
seu locatário não conseguirá efetuar o pagamento).
Você poderá, ainda, utilizar os seguintes botões:
Registra a baixa manual do boleto, considerando como data de pagamento a data atual e que não houve
cobrança de juros no caso de pagamentos em atraso).
Cancela a baixa do boleto (isto é, apaga a data de pagamento e o valor pago).
Permite editar as descrições e valores que foram cobrados no boleto. Se, por acaso, a cobrança já tiver sido
enviada para o locatário ou para o banco, esse botão será desabilitado para evitar que o título que está
cadastrado no SCI4 seja diferente do que está registrado no banco e/ou que está em mãos do locatário.
Exibe a cobrança e/ou boleto do cliente, permitindo enviá-lo por e-mail, imprimir, salvar em PDF, etc.
Retorna para a tela anterior.
Desfaz as alterações efetuadas no boleto (esse botão só será exibido se você alterou alguma informação da
cobrança).
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Capítulo 12 – Geração cobranças do mês
Você deverá utilizar esse módulo para gerar os boletos mensais de cobrança das locações e ele é acionado ao pressionar o
botão

do módulo de cobranças. Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

Indique se deseja processar a cobrança de todos os imóveis (opção padrão), apenas do imóvel selecionado e indique o período
que deverá ser cobrado. Se necessário você também poderá indicar de qual proprietário as cobranças devem ser geradas.
Opcionalmente você poderá marcar a opção “eliminar cobranças do período” se detectou algum problema no último
processamento como, por exemplo, algum valor digitado incorretamente, e precisar reprocessar o período. Em seguida você
deverá pressionar o botão

para acionar a tela de conferência dos valores das despesas, similar à tela abaixo:
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Confira os valores apresentados e se precisar alterar o valor de alguma despesa, basta clicar (ou tocar) em cima do valor que
precisa ser atualizado e digitar o novo valor. Nesta tela é possível alterar apenas os valores das despesas, ou seja, se o que
estiver incorreto for o valor da locação, você deverá cancelar a operação de geração das cobranças, acionar o módulo de
imóveis, selecionar o locatário e informar o valor correto da locação.
Após ter alterado os valores das despesas (se necessário), você deverá utilizar os seguintes botões:
Retorna para a tela de cobranças SEM GERAR os boletos.
Desfaz as alterações efetuadas nas despesas.
Processa as cobranças e gera seus respectivos boletos. Caso você tenha alterado o valor de alguma despesa
nesta tela, o valor da nova despesa será registrado no cadastro do imóvel e, assim, no próximo período ela já
estará com o valor correto.
Importante: Após gerar as cobranças, lembre-se de acionar o módulo de envio das cobranças por e-mail para seus locatários,
pressionando o botão
o botão

(do módulo de cobranças) e de enviar o arquivo de remessa para o banco pressionando

também no módulo de cobranças.
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Capítulo 13 – Visualizar e/ou enviar os boletos de cobrança por e-mail
Após gerar os boletos de cobrança das locações do mês, você deverá acionar o módulo de envio dos boletos para seus clientes
pressionando o botão

do módulo de cobranças. Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

Serão exibidos apenas os boletos que ainda não foram enviados por e-mail (opção “Não enviados por e-mail”), mas, se for
necessário reenviar algum boleto, basta selecionar a opção “Do último processamento” para exibir os títulos do último mês
processado ou, então, “Todos os cadastrados” para exibir todos os títulos. Após selecionar o boleto desejado, pressione o
botão

para visualizar o boleto:

Confira se o boleto foi gerado corretamente antes de enviá-lo para o locatário. Na área inferior dessa tela você poderá utilizar
os seguintes botões:
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Ajusta o tamanho do boleto de maneira que uma página seja inteiramente visualizada no display do seu
computador / dispositivo.
Ajusta o tamanho do boleto de modo que a largura da página ocupe completamente o display do seu
computador / dispositivo.
Exibe o boleto em uma escala de 100% do tamanho real (respeitando o tamanho do display do seu dispositivo).
Amplia a exibição do boleto (zoom in).
Reduz a exibição do boleto (zoom out).
Exporta o boleto no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente
suportado pela grande maioria dos aplicativos.
Exporta o boleto como planilha de cálculo no padrão do Excel.
Imprime o boleto (disponível apenas na versão Windows).
Define que a cobrança já foi enviada por e-mail para o cliente. Você só precisará utilizar esse botão quando
imprimir as cobranças e entregá-las aos locatários ou, então, quando você exportou a cobrança em PDF e
enviou manualmente para o cliente (utilizando o seu programa de correio eletrônico).
Envia o boleto para o e-mail definido no cadastro do locatário. Este botão ficará desabilitado (não poderá ser
acionado) se o boleto selecionado já foi pago pelo locatário, evitando que você envie, por engano, boletos já
vencidos e/ou baixados para seus inquilinos.
Importante: Antes de enviar o boleto por e-mail você precisa acessar o módulo de configuração do SCI4 e definir os
parâmetros de acesso ao seu servidor de correio eletrônico.
Se, no cadastramento do contrato de locação, você informou que a cobrança será efetuada em “Carteira ou
depósito bancário”, o local do boleto ficará em branco e você deverá gerenciar os recebimentos manualmente.
Veja que na tela inicial de geração dos boletos, existem outras duas opções na parte inferior:
• Gerar os boletos como imagem:
o Se esta opção estiver marcada, todo o boleto será gerado como uma única imagem, dificultado sua alteração
por “malwares” que trocam o código de pagamento. Como todo o boleto será uma única imagem, se você
exportar o boleto em PDF ou em planilha, a operação de “copiar” partes do boleto estará desativada.
o Se essa opção estiver desativada, o boleto será gerado utilizando textos e/ou números e, ao exportar o boleto
em PDF ou como planilha, a operação de “copiar” partes do boleto funcionará normalmente.
• Inserir alerta de conferência do código de barras:
o Se esta opção estiver marcada, acima do boleto constará uma mensagem solicitando que o usuário confira o
código de barras e verifique se inicia com o código correto e possui um determinado número na quarta
posição do código. Essa mensagem é similar à mensagem abaixo:

Veja os locais onde estão os códigos que precisam ser conferidos pelo locatário:

o

Se essa opção estiver desativada, então a mensagem de alerta não será exibida.
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Na parte inferior da tela inicial você encontrará os seguintes botões:
Retorna para o menu do SCI.
Salva as definições das opções “Gerar os boletos como imagem” e “Inserir alerta de conferência do código de
barras” como padrão, isto é, a próxima vez que você carregar esse módulo, essas duas opções estarão do
mesmo modo que estavam da última vez você pressionou esse botão.
Define que todas as cobranças exibidas na tela de seleção foram enviadas por e-mail para os locatários (utilize
apenas se você esqueceu de enviar as cobranças por e-mail de algum período e deseja “eliminá-las” dessa tela).
Essa opção NÃO APAGA as cobranças do banco de dados, ou seja, elas continuarão existindo, porém ficará
registrado que elas foram enviadas por e-mail.
Visualiza o boleto da cobrança selecionada.
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Capítulo 14 – Arquivos de remessa/retorno bancário
Após gerar os boletos de cobrança das locações do mês, você deverá acionar o módulo de geração dos arquivos de remessa
para cadastrar as cobranças no banco Itaú, para isso, você precisa apenas pressionar o botão
Quando acionado, você verá uma tela similar à seguinte:

do módulo de cobranças.

Indique quais os boletos que devem ser enviados para o banco (por padrão, todos os boletos que ainda não foram enviados
serão marcados para envio).
Após ter conferido se os boletos foram selecionados, pressione o botão
gerado registro no banco.

, acione o Internet Banking do Itaú e envie o arquivo

Importante: Seus locatários não conseguirão efetuar o pagamento dos boletos se o arquivo de remessa não for enviado para
o banco Itaú.
Após o processamento do arquivo de remessa pelo banco, você deverá fazer o download do arquivo de retorno
e “importá-lo” no SCI4 e, assim, certificar-se de que todos os títulos foram registrados corretamente no Itaú.

Já para registrar as baixas (ou analisar se todos os títulos foram registados no banco), você precisar baixar o arquivo de retorno
do banco Itaú e processar o botão

do módulo de cobranças.

Importante: A opção de processamento dos arquivos de retorno está disponível apenas nas versões Windows e macOS do
SCI4. No iOS você deverá baixar manualmente cada uma das cobranças através do arquivo de recebimentos
fornecido pelo banco (“francesinha”).
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Capítulo 15 – Inclusão manual de cobranças
Como você viu, o SCI4 gera automaticamente as cobranças das locações e/ou despesas dos imóveis, porém, em algumas
ocasiões poderá ser necessário gerar boletos adicionais para seus locatários como, por exemplo, quando uma despesa deixou
de ser cobrada do inquilino, quando há necessidade de reembolso de despesas, multas, etc.
Você poderá cadastrar novas cobranças no sistema clicando no botão
uma tela similar à tela abaixo:

(na tela do módulo de cobranças), e será exibida

Nesta tela, você deverá selecionar o imóvel para o qual a cobrança deverá ser cadastrada (no topo da tela), digitar um resumo
ou descrição da cobrança, o período a que se refere a cobrança (mês e ano), a data de emissão do boleto, o vencimento e, em
seguida, deverá cadastrar as despesas que devem ser cobradas.
Você deverá especificar ao menos uma das linhas de despesas/valores, sendo que será possível cadastrar até sete despesas
distintas que serão consolidadas e cobradas em um único boleto.
Se necessário, você também poderá cadastrar descontos bastando informar o valor como negativo. Na parte inferior da tela
será exibido a soma das despesas.
Nesta tela, também poderão ser exibidos os seguintes botões:
Retorna para a tela de cobranças.
Desfaz as alterações efetuadas na cobrança.
Registra a cobrança no SCI4.

Importante: Após cadastrar as cobranças manualmente, lembre-se de enviar o arquivo de remessa para o banco e o boleto
para o locatário, de modo que ele consiga efetuar o pagamento na rede bancária. Sempre que possível, utilize o
modo de geração automática de cobranças e, assim, evitar erros de digitação que poderá acarretar em cobranças
indevidas.
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Capítulo 16 – Relatórios
Este módulo permite emitir os relatórios de vencimentos, recebimentos, ficha cadastral, imóveis cadastrados, etc. Quando
acionado, você verá uma tela similar à tela abaixo:

Selecione o relatório desejado, indique o período e/ou os dados que devem ser impressos e pressione o botão
visualizar o relatório. Veja um exemplo da tela de visualização dos relatórios:

para

Na área inferior dessa tela você poderá utilizar os seguintes botões:
Ajusta o tamanho do relatório de maneira que uma página seja inteiramente visualizada no display do seu
computador / dispositivo.
Ajusta o tamanho do relatório de modo que a largura da página ocupe completamente o display do seu
computador / dispositivo.
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Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (respeitando o tamanho do display do seu
dispositivo).
Amplia a exibição do relatório (zoom in).
Reduz a exibição do relatório (zoom out).
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente
suportado pela grande maioria dos aplicativos.
Exporta o relatório como planilha de cálculo no padrão do Excel.
Imprime o relatório (disponível apenas na versão Windows).
Envia o relatório por e-mail (será exibida uma tela para digitação do endereço de e-mail do destinatário e
mensagem que deverá ser utilizada).
Importante: Antes de enviar o relatório por e-mail você precisa acessar o módulo de configuração do SCI4 e definir os
parâmetros de acesso ao seu servidor de correio eletrônico.
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Capítulo 17 – Backup, arquivos e consultas SQL
Este módulo permite efetuar uma cópia de segurança do banco de dados e/ou processar scripts SQL. A aparência e funções
deste módulo varia em função do seu sistema operacional:

Windows e macOS

iPadOS (iPad) e iOS (iPhone)

Abaixo está uma breve explicação de cada botão:
Permite selecionar a pasta onde o arquivo de backup deverá ser gerado (disponível apenas na versão Windows
e macOS).
Aciona o módulo de manutenção de arquivos, isto é, permite verificar os arquivos armazenados na área
“protegida” do seu dispositivo (de uso exclusivo do SCI4). Essa opção está disponível apenas na versão iOS do
SCI4 (no Windows, utilize o Gerenciador de Arquivos e no macOS, utilize o Finder para acessar os arquivos do
seu computador).
Aciona o módulo de consultas SQL do SCI4 (para utilizar esse módulo você deve possuir bons conhecimentos
na linguagem SQL utilizada pelo seu banco de dados). Além de processar códigos SQL, esta opção poderá ser
utilizada para restaurar um backup dos dados do sistema.
Efetua um backup do seu banco de dados.

Importante: Faça backups frequentes do seu banco de dados pois esse é o único modo de se proteger contra perda de dados
no caso de danificação do seu dispositivo, problemas no seu servidor, infecção por vírus, etc.
Ao finalizar o SCI4, se foi efetuada alguma alteração nas informações, será exibida uma mensagem perguntando
se você deseja realizar um backup dos dados.
O nome do arquivo de backup segue o padrão: Backup_SCI_AAAAMMDD_HHMM.DMP onde:
• AAAA representa o ano em que o backup foi gerado.
• MM representa o mês em que o backup foi gerado.
• DD representa o dia em que o backup foi gerado.
• HH representa a hora em que o backup foi gerado.
• MM representa o minuto em que o backup foi gerado.
Por exemplo, o arquivo Backup_SCI_20221209_1435.BMP indica que o backup foi gerado às 14h35min
do dia 09/12/2022.
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Capítulo 18 – Configuração do sistema
Este módulo permite definir as mensagens que devem ser utilizadas na emissão dos boletos, configurar os parâmetros de
acesso ao seu servidor de correio eletrônico, definir os dados da sua conta corrente, etc. A aparência e funções deste módulo
varia em função do seu sistema operacional:

Windows e macOS

iOS (iPad e iPhone)

Abaixo está uma breve explicação de cada aba:
Personalização e pastas:
Esta aba deve ser utilizada para personalizar o boleto com os dados da sua empresa, definir as pastas para gravação dos
arquivos, definir o número de backups que devem ser mantidos em disco, cadastrar sua assinatura, etc.
Na versão para iOS (iPhone) e iPadOS (iPad), não é possível definir os locais onde os arquivos devem ser salvos pois, nesse
sistema operacional, a Apple só permite gravar os arquivos em uma área reservada para a aplicação. Também no iOS não é
possível cadastrar a assinatura que deverá ser utilizada na emissão dos recibos, isto é, você deverá dispor de um PC com
Windows ou macOS para definir a assinatura ou, então, assinar os recibos manualmente.
Frases e mensagens:
Define o texto que deve ser utilizado no lançamento da cobrança e, se necessário, uma informação adicional que deverá ser
impressa em cada boleto emitido (como, por exemplo, uma mensagem de “Boas Festas”, novos endereços, mudança do
horário de funcionamento, etc.).
Texto e-mail boletos:
Define a mensagem que deverá ser utilizada nos e-mails de envio dos boletos. No texto do e-mail você deverá especificar a
mensagem utilizando codificação HTML.
A maneira mais fácil de obter o “fonte HTML” da mensagem que você deseja utilizar é criar o texto desejado no seu programa
de correio eletrônico (Outlook, Thunderbird, Webmail, Mail, etc.), enviar essa mensagem para você e, após receber a
mensagem, visualizar o código fonte da mensagem e redigitar o texto neste campo.
Na definição da mensagem você poderá utilizar as seguintes “macros” no corpo da mensagem para inserir informações sobre
as cobranças na sua mensagem (as macros devem ser informadas em letras maiúsculas):
Nome da macro
O que será impresso
[CBVALOR_LIQUIDO]
Valor líquido do boleto
[CBDATA_VENCIMENTO]
Data de vencimento
[IMAPELIDO]
Descrição do imóvel
[IMENDERECO]
Endereço do imóvel
[IMNUMERO]
Número do endereço
[IMCOMPLEMENTO]
Complemento do endereço
[IMCODBARRAS]
Código de barras
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Veja um exemplo da tela de definição do texto de e-mails:

Servidores:
Define os parâmetros de acesso ao seu servidor de envio de e-mails. Você deverá, preferencialmente, definir um servidor SMTP
(pop) pois o envio de mensagens via FTP exige que seu servidor suporte PHP 5 e será preciso gravar um código adicional no
servidor para envio dessas mensagens.
Abaixo está um exemplo da tela de configuração das mensagens com os parâmetros para envio de mensagens via SMTP:

Após efetuar as definições do seu servidor de correio eletrônico (e-mail), pressione o botão
para verificar se os dados
fornecidos estão corretos e se o SCI4 consegue enviar uma mensagem de teste utilizando os dados fornecidos e, após
pressionar esse botão, consulte seu e-mail. Se você recebeu a mensagem de teste, então, os dados fornecidos estão corretos.
Importante: Alguns servidores de envio de mensagens podem ser incompatíveis com o SCI4, assim, se tiver dificuldade em
configurar o seu provedor, gere os boletos em PDF e envie as cobranças utilizando seu programa de e-mail.
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Se seu servidor de e-mails é o Gmail, veja no capítulo 20 como configurar o SCI4 para operar com os servidores do Google.
Já a definição do envio das mensagens via FTP, utilizando um código PHP armazenado no seu servidor, é um pouco mais
complexo e, se desejar utilizar esse método para envio das mensagens, será necessário:
1. Criar as seguintes pastas no seu servidor FTP (a partir da pasta raiz): /public_html/nf/docs
2. Gravar o arquivo enviar.php na pasta /public_html/nf (maiores informações no capítulo 24).
3. Na tela de configuração, informar o nome do usuário e sua respectiva senha acesso ao seu servidor FTP.
Importante: Ao configurar o SCI4 para enviar mensagens via FTP, você dará acesso total ao usuário especificado ao seu
servidor, o que poderá ter implicações de segurança. Além disso, ao enviar mensagens utilizando esse método,
uma cópia dos arquivos enviados ficará na pasta /nf/docs e você deverá, periodicamente, eliminar os arquivos
desta pasta para liberar espaço no seu servidor.
Se tiver problemas no envio de e-mails pelo SCI4 ou se o servidor de e-mails não aceitar a autenticação efetuada
pelo SCI4 ou, ainda, se a mensagem não chegar aos destinatários, você deverá salvar os boletos e/ou relatórios
no formato PDF e enviar as mensagens utilizando o seu programa de e-mail (exemplo: Outlook, Mail, etc.).
Se o campo “Servidor SMTP ou FTP” não for preenchido, o SCI4 acionará o programa de envio de mensagens
“padrão” do seu dispositivo para que você envie a mensagem pelo seu aplicativo de e-mails (essa opção não está
disponível na versão macOS do SCI4). Assim que o e-mail for enviado para o seu programa de correio eletrônico
o SCI4 entenderá que a mensagem foi enviada, mesmo que você cancele o envio ou se ocorrer algum erro.
Veja um exemplo da tela de servidores configurada para enviar mensagens via FTP:

Usuários e contas:
Define os nomes e senhas dos usuários que podem acessar o SCI4 (será possível cadastrar até 5 usuários diferentes). Nessa
tela você também poderá cadastrar a conta corrente que deverá ser utilizada na emissão dos boletos (apenas o banco Itaú e a
carteira 109 são suportadas pelo SCI4).
Importante: Enquanto você não cadastrar ao menos um usuário no SCI4, qualquer pessoa poderá utilizar o sistema. Se você
cadastrar um usuário, anote a senha em local seguro pois se você esquecer a senha informada, não conseguirá
acessar o sistema e perderá todas as informações que cadastradas ou, então, deverá contratar o serviço de
recuperação de senha da TR7 (entre em contato para maiores informações sobre esse serviço).
Na versão do SCI4 para o Windows, na parte inferior da tela poderá ser exibido o botão
utilizado para importar os dados da sua licença no SCI4.
Na versão para iOS (iPhone), iPadOS (iPad) e macOS (OS-X) não existe o botão pois
pela Apple assim que você adquirir a aplicação na App Store ou na Mac App Store.

que deverá ser

o SCI4 será licenciado
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Capítulo 19 – Utilizando o SCI4 no macOS
Devido às políticas de segurança implementadas pela Apple no macOS, quando você executar o SCI4 pela primeira vez no seu
computador poderá ser exibida uma tela de alerta similar à tela abaixo:

Você deverá clicar em “Ok” para permitir que o SCI4 registre suas configurações e documentos. Você nunca deve clicar no
botão “Não permitir” ou SCI4 não funcionará e você será obrigado a permitir acesso total ao disco do seu computador.
Se necessário, para permitir acesso total do SCI4 aos arquivos do seu computador, você terá que acessar as “Preferências do
sistema” (no macOS) e, em seguida:
1. Acesse a opção “Segurança e Privacidade”.
2. Clique em cima da opção “Acesso total ao disco”.
3. Desbloqueia as configurações do seu computador, para isso, clique no “cadeado” que estará na parte inferior da janela
e digite a senha do seu usuário no macOS.
4. Clique no + que está abaixo dos arquivos exibidos.
5. Selecione sua pasta de aplicativos.
6. Clique no ícone do SCI4.
7. Clique no botão Abrir.
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No macOS, a partir da versão Catalina, a Apple alterou as permissões de acesso às pastas do seu computador e, assim, quando
o SCI4 tentar gravar seus arquivos e verificar que não possui direito de acesso à pasta onde o arquivo deve ser criado, será
exibida uma tela de confirmação da pasta, similar à tela abaixo:

Sempre que essa tela for exibida você deverá clicar no botão “Open” para que o macOS permita que o SCI4 grave o arquivo na
pasta informada.
No macOS existe uma pasta especial, de acesso irrestrito para cada aplicação, que também poderá ser utilizada para gravação
dos arquivos sem necessidade de confirmação do acesso. Se desejar gravar seus arquivos nesta pasta, acesse o módulo de
configuração, apague o texto com os caminhos de cada pasta e o sistema os preencherá com o caminho para a sua pasta de
acesso irrestrito:
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Capítulo 20 – Configurando o SCI com o Gmail
Se a sua conta de e-mail é do Gmail ou se o seu servidor de mensagens está hospedado no Google e, dependendo das
configurações de segurança da sua conta no Gmail, talvez o SCI4 não consiga se conectar os servidores do Google para enviar
os e-mails e, se você receber uma mensagem de erro ao enviar suas mensagens, digite -1 (“menos um” ou “um negativo”) no
campo “Porta conexão”, pois essa é uma configuração especial que sinaliza que sua conta de e-mail está no Gmail:

Digite -1 neste campo
(opção válida somente para o Gmail)

Após efetuar toda as definições da sua conta no Gmail (endereço, nome, senha, etc.), pressione o botão
e siga as instruções
que serão exibidas, onde você deverá habilitar o acesso do SCI4 à sua conta do Gmail e permitir que o aplicativo acesse sua
caixa de correio para enviar mensagens em seu nome.

Importante: Como o Google regularmente altera suas telas de autorização de acesso, elas não serão detalhadas nesse manual
e, assim, você deverá interpretar as informações exibidas pelo Google.
Ao autorizar o acesso do SCI4, o Google poderá informar que a aplicação não é reconhecida, tela que pode ser
similar a apresentada abaixo:

Se isso correr, clique no texto “Avançado” e a tela mudará para uma tela similar à:
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Em seguida, clique em “Acessar SCI4 (não seguro)” e prossiga com o processo de autorização do Google.
Poderá ocorrer de, futuramente, o Google modificar suas APIs de acesso ao Gmail podendo afetar o envio de
mensagens pelo SCI4 e, nesse caso, você deverá salvar os boletos em PDF e enviá-los manualmente pelo seu
programa de correio eletrônico.
O SCI4 utiliza uma configuração padrão do Gmail, que limita o número de mensagens de e-mail que podem ser
enviadas a cada minuto. Você poderá aumentar esse limite cadastrando-se como desenvolver na tela de
configurações do Gmail e, em seguida, liberar o acesso a “Gmail API” e, após conseguir suas credenciais de acesso
com o Google, digitá-las nos campos “Key” e “Secret”.
Você não precisará obter uma chave de configuração para o Gmail API pois os limites do Google são bem
“generosos” e se você não pretende enviar e-mails “não desejados” (SPAM), não terá problemas com essas
limitações (lembre-se que essa limitação é imposta pelo Google e não é uma limitação do SCI4).
Dúvidas sobre a obtenção das chaves de acesso para o Gmail API deverão ser tratadas diretamente com o Google.
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Capítulo 21 – Inserindo sua licença de uso (apenas Windows)
Para utilizar o SCI4 no sistema operacional Windows11 você deverá adquirir uma licença de uso diretamente da TR7 / NatSam
Consultoria Ltda ou de um dos seus representantes autorizados.
A licença de uso contém os dados da empresa e/ou usuário licenciado e garante que você está utilizando uma versão
devidamente licenciada pelo produtor deste aplicativo.
Enquanto você não cadastrar uma licença de uso válida, o SCI4 permitirá o cadastramento de apenas 2 imóveis e, para cadastrar
sua licença de uso, você deverá seguir os passos abaixo:
1.

Salve no seu computador o arquivo de licença que você recebeu por e-mail quando adquiriu uma licença de uso do
SCI4 (memorize ou anote o local onde você salvou o arquivo pois você precisará dele no passo 3).

2.

Carregue o SCI4, digite suas credenciais de acesso (nome e
senha) e, quando aparecer o menu, selecione o módulo
“Configurações”:

3.

Em seguida, pressione o botão

4.
5.

Selecione o seu arquivo de licença (o arquivo que você salvou no passo 1) e depois no botão “Abrir”.
Se o arquivo de licença selecionado estiver correto, o SCI4 já estará licenciado (você verá uma tela com os dados da
sua licença) e, caso o arquivo selecionado não seja um arquivo de licença do SCI4 (ou tenha sido adulterado), será
exibido um alerta informando que a licença não é válida.

:

Você deverá repetir o procedimento acima em cada computador Windows onde o SCI4 seja utilizado (lembre-se que cada
computador deverá possuir uma licença do SCI4).
Importante: Na versão para o iOS, iPadOS ou macOS você não encontrará esse botão pois o SCI4 será automaticamente
licenciado pela Apple assim que você adquirir a aplicação na App Store ou na Mac App Store.

11

Independentemente do sistema operacional utilizado, você sempre deverá adquirir uma licença de uso do SCI4. Para o sistema operacional Windows, a
licença de uso deverá ser adquirida diretamente da TR7 / NatSam Consultoria (ou de um de seus representantes autorizados) e, para o sistema macOS, iOS
ou iPadOS a licença de uso deverá ser adquirida através da loja de aplicativos da Apple (App Store ou Mac App Store). Não existe versão gratuita do SCI4.
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Capítulo 22 – Criando um arquivo de configuração
Como explicamos no capítulo 3 deste manual, você pode armazenar os parâmetros de acesso ao seu servidor PostgreSQL em
um arquivo, gravá-lo no seu servidor de internet e, assim, evitar que seus usuários tenham que digitar esses dados (ou que
tenham acesso a senha de conexão ao banco de dados).
Importante: A operação que descrevermos adiante só é válida para as versões do SCI4 para Windows ou macOS e, é claro,
essa operação só funcionará se você configurou o sistema para operar na versão multiusuário (PostgreSQL).
Para obter o arquivo de configuração que deverá ser armazenado no seu servidor, faça o seguinte:
1. Utilizando a versão Windows ou macOS, configure o SCI4 com os dados de acesso ao servidor, senha, bancos de dados,
etc., teste a conexão confirme os parâmetros informados.
2. Utilizando o “Gerenciador de arquivos” do Windows ou o “Finder” do macOS, vá até sua pasta de documentos e
localize na pasta SCI4 o arquivo SCI4.CFG e copie-o para seu servidor de internet com a extensão .txt (você também
pode trocar o nome do arquivo se desejar um nome mais fácil de guardar).
3. Anote o caminho completo do servidor até esse arquivo, por exemplo, se trocou o nome do arquivo para abc.txt e o
gravou na pasta arquivos do seu servidor web que é acessado pelo nome www.servidor.com.br, o caminho completo
será http://www.servidor.com.br/arquivos/abc.txt .
Pronto, um arquivo de configuração já está disponível para seus usuários e, para utilizá-la em qualquer dispositivo, inclusive
no iPhone e no iPad, será preciso apenas:
1.
2.
3.

Na tela de configuração da conexão, pressionar o botão
Na tela que será exibida para o usuário ele deverá digitar o caminho completo do arquivo de configuração (no nosso
exemplo é o http://www.servidor.com.br/arquivos/abc.txt ).
Em seguida ele deverá clicar no “ok” e o SCI4 obterá os dados de conexão do arquivo armazenado no informado.

Importante: Em algumas versões do iOS, pode ser que o funcionamento dos botões “Ok” e “Cancelar” esteja invertido, assim,
se você clicar no “Ok” e o arquivo de configuração não for baixado do servidor, informe novamente o endereço
de download e depois clique no botão “Cancelar”.

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

SCI4
Página 45 de 54

Capítulo 23 – Parâmetros adicionais para a conexão
Conforme explicamos no capítulo 3, é possível fornecer configurações adicionais para a conexão. Esses devem ser fornecidos
no formato abaixo:
CONFIGURAÇÃO=VALOR
Onde:
• CONFIGURAÇÃO ............. é o parâmetro ou configuração que você deseja definir.
• = ........................................ utilizamos o sinal igual para separar o parâmetro do seu valor.
• VALOR ........................... texto que define a configuração que deve ser efetuada.
Veja alguns exemplos:
IPVersion=ivIPv6
Charset=UTF8
DATABASE=PGL_CTLSCI
Na tabela abaixo estão os principais parâmetros suportados pelo SCI4:
Parâmetro
Chartset
ConnectionTimeout
IPVersion

ProtocolVersion

UseUnicode
DATABASE

Descrição
Define a página de código que deve ser utilizada pelo SCI4 na conexão com o banco de dados.
Define o tempo máximo, em segundos, que SCI4 deve aguardar pela resposta do servidor aos
comandos enviados ao SGBD.
Define qual protocolo deve ser utilizado na comunicação com o servidor. As opções possíveis são:
• ivIPv4 → indica que dever ser utilizado o protocolo IP V4 (essa é a opção padrão para a
conexão).
• ivIPv6 → indica que dever ser utilizado o protocolo IP V6.
• ivIPBoth → Serão utilizados os dois parâmetros, ou seja, se o IPv6 estiver disponível no seu
dispositivo, ele será utilizado preferencialmente, mas, se uma conexão via IP V6 falhar, será
utilizado o IP V4.
Versão de protocolo que deve ser utilizado na comunicação com o servidor:
• pv20 → efetua a conexão a servidores PostgreSQL 7.3 ou anteriores.
• pv30 → efetua a conexão a servidores PostgreSQL 8 ou superiores.
Define se os dados enviados para o servidor devem estar em UTF-8 (true).
Indica o nome do banco de dados que deverá ser utilizado na conexão ao servidor PostgreSQL (se
não estiver presente, será efetuada uma tentativa de conexão a um banco de dados com o
mesmo nome do usuário).

Importante: Os parâmetros acima são opcionais, isto é, se não forem informados, serão utilizados os valores padrão para
cada configuração.
Se você especificar algum parâmetro incorreto, receberá uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao banco
de dados.
No caso de dificuldade na conexão, consulte o DBA da sua empresa ou, então, entre em contato com o Suporte
ao Usuário da TR7 / NatSam (pode envolver custos adicionais de suporte). O suporte a esta aplicação está
disponível somente pelo e-mail suporte@tr7.com.br.
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Capítulo 24 – O “script” enviar.php
O “script” enviar.php é um código que deverá ser armazenado no seu servidor de e-mails e que será utilizado pelo SCI4 no
envio das mensagens de e-mail. Ele deverá ser utilizado APENAS se você desejar enviar os e-mails do SCI4 utilizando um script
PHP armazenado no servidor (prefira, preferencialmente, enviar seus e-mails utilizando um servidor SMTP).
Esse script foi desenvolvido para funcionar em servidores Linux rodando a versão 5.6 do PHP. Para configurar seu servidor,
você deverá (esse procedimento precisará ser executado uma única vez):
1. Criar um usuário/senha de acesso via FTP no seu servidor.
2. Criar a pasta nf dentro da pasta public_html (caminho completo /public_html/nf ).
3. Criar a pasta doc dentro da pasta nf (caminho completo /public_html/nf/docs ).
4. Criar a pasta src dentro da pasta nf (caminho completo /public_html/src ).
5. Gravar os arquivos Exception.php, OAuth.php, PHPMailer.php, POP3.php e SMTP.php na pasta /public_html/src .
6. Gravar o arquivo enviar.php na pasta /public_html/nf .
Os arquivos acima poderão ser obtidos no seguinte link:
http://www.tr7.com.br/downloads/enviar_php.zip

Importante: É sua responsabilidade testar se o script acima é compatível com o seu servidor e se o envio das mensagens está
sendo efetuado corretamente.
Se houver qualquer problema no envio das mensagens ou se for necessário adaptar o script, você deverá
procurar um profissional especializado.
A TR7 / NatSam Consultoria não oferece quaisquer garantias de que o script acima está livre de problemas ou
que será executado sem erros.
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Capítulo 25 – Política de atualização de versão
Os números das versões do SCI4 seguem o padrão abaixo:

V.S.R
Onde:
•
•
•

V → representa o número principal da versão.
S → representa o número secundário da versão (ou subversão).
R → representa a compilação da versão (ou release).

Por exemplo, o número 4.0.4 identifica a versão 4.0 release 4. O número 4.1.15 identifica a versão 4.1 release 15. O número
5.0.1 identifica o primeiro release da versão 5.0.
Os números das versões são definidos pela TR7 em função da quantidade de recursos implementados no aplicativo, correções,
atualizações dos kits de desenvolvimento SDK, etc.
Para as versões para desktop (Windows e MacOS)12, ao adquirir sua licença do SCI4 você terá o direito de atualizar,
gratuitamente, para todos os novos releases da versão adquirida e receberá todas as novas versões que venham a ser lançadas
por um período de um ano.
Por exemplo, suponha que no “dia D” você adquiriu a versão 4.0.4, então, você terá o direito a receber, gratuitamente, todos
os releases da versão 4.0 (por exemplo, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11 e assim sucessivamente) mas, se desejar
atualizar para a versão 4.1, 5.0, 5.2, etc., precisará adquirir uma nova licença.
Porém, se no período de um ano após o licenciamento a TR7 lançar a versão 4.1 (ou qualquer outra versão) você terá o direito
de receber, gratuitamente, a nova versão e todos os novos releases da versão 4.1 que venham a ser lançados, mesmo que
esses releases sejam lançados após o período inicial de 1 ano.
Veja um exemplo:

4.0.4
4.0.5
Versão 4.0

Dia D
(Compra)

4.1.1
4.1.2
Versão 4.1

D + 180

Versões e releases do Poupar
5.0.1
5.0.2
5.0.3
Versão 5.0

D + 364

5.1.1
5.1.2
Versão 5.1

5.1.3...

A partir deste momento você precisará
adquirir uma nova licença de uso se desejar
utilizar a versão 2.1.

No exemplo acima, como as versões 4.1 e 5.0 foram liberadas em um prazo inferior a um ano após a sua data de licenciamento,
você terá o direito de receber uma nova licença de uso destas versões, mas, se desejar atualizar para a versão 5.1 (ou versões
posteriores) terá que adquirir uma nova licença de uso.
A atualização de versão é opcional, ou seja, se, no exemplo acima, a versão 5.0.3 está atendendo suas necessidades você não
será obrigado a atualizar para a versão 5.1.1 (e, consequentemente, ter que adquirir uma nova licença de uso).

12

Essa regra é válida apenas para as versões do SCI4 para os sistemas operacionais Windows e macOS e somente para as licenças adquiridas diretamente da
TR7 / NatSam. Para o iOS (iPhone), iPad (iPadOS) ou para o macOS licenciado a partir da Mac App Store, a política de atualiza ção seguirá as regras
determinadas pela Apple. A TR7 poderá, a qualquer instante, alterar a regra de atualização, mas, se isso ocorrer, valerá apenas para as novas licenças d o
SCI4.
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Capítulo 26 – Histórico de alterações
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Sistema de Controle de Imóveis (para rápida identificação das
novidades, essa relação está em ordem decrescente):
Versão
Principais alterações
4.1.59

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.1.58

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.1.57

• Nos relatórios foi criado um filtro para listar apenas as locações vencidas.
• No módulo de envio dos boletos por e-mail foi incluída opção para listar apenas as locações vencidas. Também
foi criado um botão para registrar todas as cobranças exibidas como enviadas por e-mail.

4.1.56

•
•
•
•

No topo da tela inicial passou a ser exibido o nome de personalização.
Ajustes visuais no módulo de emissão de relatórios.
Ajustes na rotina de verificação de novas versões (apenas Windows).
Possibilidade de indicar quais campos devem ser impressos nos relatórios de vencimentos e recebimentos.

4.1.55

•
•
•
•
•
•
•

Criada opção para enviar e-mails utilizando o programa de correio padrão do dispositivo.
Criada configuração StartTLS para servidores de SMTP.
Nos relatórios, foi incluído um novo filtro para selecionar os imóveis de um determinado proprietário.
Na geração das cobranças, foi incluído um novo filtro para selecionar apenas os imóveis de um proprietário.
Ajustes na rotina de exibição da mensagem de criação do banco de dados e de envio de e-mails.
Ajustes na rotina de backup.
Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.0.54

• Criada opção para imprimir observações/comentários adicionais no boleto do locatário.

4.0.53

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.0.52

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.0.51

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.

4.0.50

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.
• Atualização do certificado de desenvolvedor Apple (iOS, iPadOS e macOS).
• Ajustes no tamanho das telas (na versão para o iPhone).

4.0.49

• Atualização do ambiente de desenvolvimento.
• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows.
• Atualização da assinatura digital de desenvolvedor (macOS).

4.0.48

• No módulo de cobranças, se o boleto venceu no sábado ou no domingo (e ainda não foi pago), ele será exibido
na cor “violeta” e só será exibido na cor vermelha (indicando que está atrasado) a partir da primeira terçafeira após o vencimento.
• Na versão para o iPhone, ajustamos o menu inicial e os botões dos módulos de cobranças e imóveis.

4.0.47

• Ajustes na rotina de gravação dos boletos em PDF.

4.0.46

• Na versão Windows, os arquivos PDF estavam sendo gerados sem nome.

4.0.45

• No módulo de backup, se necessário, o usuário poderá alterar o local onde a cópia de segurança deverá ser
gerada (apenas nas versões Windows e macOS).
• Novo módulo para cadastramento manual de cobranças / boletos.
• No módulo de cobranças, agora é possível editar os textos/valores das cobranças geradas automaticamente.
• Também no módulo de cobranças, foi criado um botão para exibir o boleto gerado e, assim, evitar ter que
acionar o módulo de envio dos boletos por e-mail para conseguir uma segunda via do boleto.

4.0.44

• No módulo de locatários foi criado um botão para enviar e-mails para o locatário.
• Criadas “macros” no campo “Observações/comentários” do locatário para personalização das mensagens
impressas nos boletos.
• No boleto, o campo de informações adicionais foi ampliado para permitir mensagens com até 5 linhas.

4.0.43

• Ajustes no controle de versão do aplicativo.

4.0.42

• Ajustes no controle de versão do aplicativo.

4.0.41

• No iOS, dependendo da versão do banco de dados, poderia ser exibida uma mensagem de erro ao informar o
usuário e senha.
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Versão

Principais alterações

4.0.40

• Ajustes na geração dos scripts de backup (visando facilitar a operação de restauração do banco de dados).
• Nos relatórios de vencimentos e recebimentos, os descontos concedidos sobre a locação serão abatidos do
valor do aluguel (antes dessa alteração os descontos constavam na coluna “outros” com valor negativo).

4.0.39

• Atualização do “núcleo” de geração dos relatórios (em XLSx e PDF).
• Atualização do SDK para o iOS / iPadOS.
• Ajustes nos relatórios de vencimentos e recebimentos.

4.0.38

• Criadas mais duas opções para cadastramento de descontos sobre o valor da locação.
• O relatório de vencimentos foi alterado para subtrair, da coluna com o valor do aluguel, o valor do desconto
concedidos sobre a locação.
• O relatório de recebimentos foi modificado para abater, da coluna com o valor do aluguel, o valor do desconto
concedido sobre a locação.

4.0.37

• Atualização dos SDKs (iOS / iPad / macOS / Windows).
• Ajustes no processo de concessão de descontos sobre a locação.

4.0.36

•
•
•
•

4.0.35

• Ajustes na rotina de envio dos boletos por e-mail (apenas na versão para o macOS).

4.0.34

• O limite de caracteres das pastas padrão para gravação dos arquivos aumentou de 150 para 250 caracteres.
• Na versão para o macOS, se o SCI4 não conseguir criar os arquivos de remessa, relatórios ou backup, em
decorrência de restrições de acesso implementadas no macOS Catalina, será exibida uma tela de confirmação
da pasta onde o arquivo será criado.

4.0.33

• Nova opção para especificar o número de backups que devem ser mantidos em disco (de 1 a 99 backups).
• Novo nome para os arquivos de backups, visando facilitar a identificação do backup mais recente.

4.0.32

• Otimização da rotina de geração dos locais/nomes dos arquivos de backup.

4.0.31

• Na geração dos arquivos de remessa para o Itaú, se o usuário selecionar algum título vencido, receberá uma
mensagem de alerta informando que selecionou um boleto vencido e, por isso, não deve ser enviado ao banco.
• Na versão para o macOS, para adequar às políticas de segurança da Apple, se o usuário bloquear o acesso do
SCI4 na pasta de documentos, será exibido um alerta solicitando que o usuário permita acesso total ao disco.

4.0.30

• Nova configuração do banco de dados para conexão (parâmetro DATABASE).

4.0.29

• No módulo de envio das cobranças por e-mail, incluímos uma opção para gerar uma imagem única para todo
o boleto e, assim, dificultar a troca de código quando o micro do destinatário está “infectado” pelo “malware”
que altera o código para pagamento.
• No módulo de envio das cobranças, criamos opção para imprimir um alerta de conferência do código de barras.
• Ajustes no módulo de envio de e-mails para compatibilizá-lo com o Gmail (leia o capítulo de configuração para
ver como ativar esse recurso).
• Na aba de configuração dos servidores, colocamos um botão de teste das definições cadastradas.
• Na versão para o iOS (iPhone) e iPadOS (iPad), liberamos o acesso aos arquivos gravados no dispositivo.

4.0.28

• Na visualização/impressão das cobranças, se o pagamento da locação estiver configurado para “Carteira ou
depósito bancário”, no local do boleto de cobrança será impresso uma área com linhas para controle manual
dos recebimentos.
• No módulo de geração do arquivo de cobrança para o Itaú, passou a excluir automaticamente as locações
configuradas para pagamento em carteira ou através de depósito bancário.
• No iOS/iPadOS, alteramos o modo de exibição do manual do usuário.

4.0.27

• Na versão desktop (Windows ou macOS), passou a diminuir a resolução das telas sempre que a resolução do
monitor de vídeo for inferior a 1060 x 790 pixels.

4.0.26

• Ajustes nas telas de abertura/salvamento de arquivos.

4.0.25

• Atualização da documentação eletrônica.
• Ajustes no nome da aplicação para distribuição via mac App Store.

4.0.24

• Pequenos ajustes na exibição do manual da versão para o macOS.

Atualização dos SDKs (iOS / iPad / macOS).
Pequenos ajustes na tela de diálogo de exportação dos boletos em PDF e XLSx.
Os nomes dos arquivos gerados agora aceitam os acentos mais comuns do português.
Novos ajustes na rotina de envio dos boletos por e-mail (apenas na versão para o macOS).
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Versão

Principais alterações

4.0.23

• Pequenos ajustes na versão para o macOS.

4.0.22

• Na tela inicial (tela de conexão) incluímos um botão que aciona o manual de utilização do SCI4.

4.0.21

• Atualização dos SDKs (iOS, Windows e macOS).

4.0.20

• Migração da versão para o macOS (de 32bits para 64bits).

4.0.19

• No relatório de vencimentos foram incluídos o período solicitado e a competência (no cabeçalho).
• No relatório de recebimentos foram incluídos o período solicitado e a competência (no cabeçalho).
• Na tela de parametrização dos relatórios (de vencimentos e de recebimentos) foram incluídas opções para
ativar/desativar a impressão do período e/ou competência (do cabeçalho).

4.0.18

• Se, ao solicitar o envio das informações do imóvel por e-mail (ou copiar para a área de transferência), o imóvel
selecionado fizer parte de um “grupo de imóveis”, o SCI4 perguntará se deseja enviar apenas as informações
do imóvel selecionado ou as informações de todos os imóveis do grupo.
• Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS.

4.0.17

• Ajustes no texto do comunicado de reajuste da locação (enviado por e-mail).

4.0.16

• No relatório de imóveis, foram incluídos novos campos (colunas) e opções para listar todos os imóveis, apenas
os imóveis “pai” (principais) ou os “filhos”.
• Novo relatório de imóveis com detalhamento das carências.
• Novo relatório de imóveis a serem reajustados.
• Na tela de imóveis, foi incluído um botão para “copiar” os principais dados do imóvel para a área de
transferência (clipboard) e/ou enviar os dados do imóvel por e-mail.
• Na “grade” de seleção dos imóveis, os que precisam ter seus contratos reajustados serão exibidos destacados
(letra azul sobre fundo verde).
• Na tela de locatários, se o contrato precisar ser reajustado será exibido um botão adicional para cálculo e
comunicação do novo valor da locação para o inquilino.
• Ao enviar os boletos por e-mail, na opção “Não enviados por e-mail”, agora a cada boleto enviado o sistema
perguntará se deseja exibir o próximo boleto.

4.0.15

• Atualização dos SDKs (iOS, Windows e macOS).

4.0.14

• Na versão Windows e macOS foi incluído um botão para verificar se existe uma atualização do SCI4.
• Na geração dos boletos, passou a verificar a data inicial do contrato de locação.

4.0.13

• Atualizado para as versões mais recentes do ambiente de desenvolvimento e SDKs.

4.0.12

• Na tela de manutenção do cadastro de imóveis, passou a sinalizar os inquilinos que estiverem com seu contrato
vencido ou cujo contrato ainda não tenha iniciado.

4.0.11

• No módulo de envio de cobranças por e-mail, incluímos uma opção para visualizar apenas os boletos do último
processamento efetuado.
• Para evitar enviar boletos já quitados novamente para os inquilinos, agora se o boleto já foi baixado o botão
de envio por e-mail ficará desabilitado.

4.0.10

• No módulo de cobranças, se o usuário desmarcar as três “caixas de seleção” dos títulos a vencer, vencidos e
pagos, serão exibidos todos os títulos do período (em vez de exibir uma tela em branco).

4.0.9

• Efetuados alguns ajustes estéticos no menu.

4.0.8

• Novo relatório “Ficha cadastral”, para conferência das informações cadastradas e/ou auxiliar no
cadastramento de novos imóveis.
• Novo botão para impressão dos relatórios (disponível apenas na versão Windows).
• Se ocorreu alguma alteração nas informações do SCI4, quando o usuário encerrar a aplicação será exibida
mensagem perguntando se deve ser efetuado um backup do banco de dados.
• Otimização das rotinas de criação dos módulos e atualizado para as versões mais recentes do ambiente de
desenvolvimento e SDKs.
• Se a conexão ao servidor PostgreSQL apresentar falha durante a gravação, o SCI4 tentará efetuar uma
reconexão automática ao servidor.
• Criados dois novos tipos de despesas (“desconto fixo” e “desconto único”).
• A versão para iOS não permitia enviar os relatórios por e-mail (corrigido).

4.0.7

• No módulo de imóveis, ao clicar no botão “Atualizar”, a grade de navegação agora permanece no mesmo
imóvel que estava selecionado (em vez de retornar para o primeiro imóvel cadastrado).

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

SCI4
Página 51 de 54

Versão

Principais alterações
• No módulo de cobranças, ao baixar um título e retornar para a tela inicial, a relação de cobranças é atualizada
automaticamente.
• No iPhone, em algumas circunstâncias, a segunda fileira de botões não era exibida.

4.0.6

• No módulo de envio das cobranças por e-mail, foi criado um botão para definir que ela já foi enviada para o
locatário (útil quando o usuário imprime os boletos ou gera em PDF).

4.0.5

• Novo módulo para cadastramento da licença de uso (apenas Windows e macOS).

4.0.4

• Ajustes no tamanho dos campos das datas das carências.
• Ao exibir o endereço do boleto na tela, não estava inserindo um espaço entre o endereço e o número.
• No cadastro de proprietários, estava gravando apenas os dois primeiros dígitos do CEP.

4.0.3

• Novo módulo de execução de scripts SQL com exportação dos dados em XLS, TXT ou HTML.
• Novo módulo de consulta dos arquivos armazenados no dispositivo (apenas para o iOS).

4.0.2

• Ajustada a tela onde eram digitados os valores da locação e o vencimento pois no iPhone ela estava muito à
direita o que dificultava a digitação dos valores.

4.0.1

• Nova versão do SCI, otimizada para dispositivos móveis e muito mais fácil de ser utilizada.

3.0.16

• Otimização da rotina de geração de boletos.

3.0.15

• Novo relatório de imóveis.

3.0.14

• Ao entrar no módulo de geração do arquivo bancário, em vez de exibir todas as cobranças, passou a exibir
apenas as cobranças que ainda não foram enviadas ao banco.

3.0.13

• Otimização das rotinas de acesso ao PostgreSQL.

3.0.12

• Se o envio do boleto for efetuado com sucesso, passou a retornar para a tela de seleção dos boletos.
• Novo relatório de recebimentos.

3.0.11

• Ajustes no relatório de cobranças.

3.0.10

• Ajustes visuais (novo ícone e nova tela de “splash”).

3.0.9

• Recompilado com a nova versão do Xcode.

3.0.8

• Passou a detalhar os itens que foram cobrados no boleto de cobrança.

3.0.7

• Passou a exibir a versão do aplicativo na tela inicial.

3.0.6

• Ajustes nos textos das carências.

3.0.5

• Na grade dos imóveis, passou a exibir o nome do locador atual do imóvel.
• Uma mensagem “aguarde” será exibida durante os processamentos.

3.0.4

• No cadastro de imóveis os botões “Confirmar” e “Cancelar” estavam sendo desabilitados em vez de ocultados.

3.0.3

• Passou a manter em “cache” os dados mais acessados e, assim, agilizar o acesso ao banco de dados.

3.0.2

• Correção de alguns textos das telas.

3.0.1

• Primeira versão para desktops (Windows e macOS) e dispositivos móveis iPad / iPhone (iOS).

2.1.2

• Novo módulo para envio/recebimento de arquivos bancários.
• Novas “grades” de visualização dos registros.

2.1.1

•
•
•
•
•

2.1.0

• Passou a enviar os boletos por e-mail diretamente para os locatários.
• Conexão aos servidores de e-mail através de SSL.

2.0.0

•
•
•
•

1.0.0

• Primeira versão do SCI (apenas para Windows e com banco de dados NexusDB).

Otimização de alguns módulos.
Atualização das rotinas de geração de relatórios e criação de planilhas.
Novos campos de “carência” das locações.
Nova opção para cadastramento de descontos e/ou valores que devem ser abatidos da locação.
Possibilidade de enviar e-mails utilizando um script PHP armazenado no servidor de correio eletrônico.

Vários ajustes visuais.
Ajustes na rotina de formatação do CEP e na posição do código de barras do boleto.
Primeira versão multiplataforma (Windows e macOS).
Passou a funcionar com o banco de dados PostgreSQL.
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Licença de uso do Sistema de Controle de Imóveis 4
Importante: Se você estiver instalando o Sistema de Controle de Imóveis (SCI4) apenas para testes, leia com atenção o tópico
"Modo avaliação" (abaixo em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Sistema de Controle de Imóveis (SCI4)
gratuitamente por até 10 dias.

Item 01 – Identificação das partes:
De um lado:
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação
do Sistema de Controle de Imóveis 4 que, a partir deste ponto, será chamado apenas como SCI4. O fornecimento dos dados
cadastrais do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, CEP, telefone, e-mail, pessoa para contato, etc.,
devem ser enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante aceite as cláusulas/condições deste contrato e
prossiga com a instalação. Para usuários que licenciaram o SCI4 em sites de empresas parceiras como, por exemplo, a App
Store da Apple, o fornecimento dessas informações é opcional.
E de outro lado:
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de email suporte@tr7.com.br
Têm entre si, justo e acertado o seguinte:

Item 02 – Objetivo deste contrato:
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software SCI4 para utilização nas instalações da contratante e/ou nos dispositivos de sua
propriedade e/ou de seus colaboradores.

Item 03 – Modalidades de contratação possíveis:
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação:
•

Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do SCI4 (versão Windows). Neste caso, a contratante
terá o direito de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias e poderá cadastrar
somente 2 imóveis. Após o prazo de avaliação a contratante deverá deixar de utilizar o SCI4 ou então adquirir uma
licença de uso do sistema. Como estará apenas avaliando o aplicativo, a contratante não é obrigada a enviar seus
dados cadastrais para a TR7. Essa modalidade de avaliação (testes) está disponível apenas para a versão do SCI4 para
o sistema operacional Windows (a versão de testes poderá ser obtida a partir do site da TR7 – www.tr7.com.br). Não
existe versão de avaliação do SCI4 para os sistemas operacionais macOS, iOS ou iPadOS.

•

Modo licenciamento: a contratante licenciará o SCI4 para utilização na sua empresa ou seu dispositivo mediante o
pagamento de uma taxa de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde o sistema
será instalado/utilizado, sendo que:
•

Para o SCI4 versão para iOS, iPadOS ou macOS: a contratante terá o direito de utilizar a versão adquirida e as
atualizações de versão seguirão as regras de licenciamento definidas pela Apple.

•

Para o SCI4 versão Windows: a contratante terá o direito de utilizar a versão adquirida e/ou as novas versões que
venham a ser lançadas durante o período de um ano após a compra. Após esse período de um ano, para atualizar
para uma versão mais recente a contratante deverá adquirir uma nova licença do SCI4.

Item 04 – Responsabilidades das partes:
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com o descrito neste
contrato.
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software
SCI4. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou qualquer
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outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato.
No valor pago pelo licenciamento do SCI4 não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação, treinamento,
modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer outros serviços
que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte, mediante
apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam.
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao SCI4 e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou reembolso
para a contratante.

Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão:
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido.
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado
ao deste instrumento.
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste.

Item 06 – Garantia limitada:
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa SCI4 operará ininterruptamente ou livre de vícios
e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a TR7/NatSam não
pode garantir que ele atenda todas as necessidades da contratante.
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser
causados pelo uso do software SCI4 mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas.
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software SCI4, não podendo exigir da TR7/NatSam a execução
de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem nenhuma
responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas e atendem
às necessidades do contratante.
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o SCI4 funcionará corretamente em novas versões dos sistemas operacionais
Windows, macOS, iOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam poderá
interromper o suporte do SCI4 para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante tenha direito a
qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos.

Item 07 – Valor deste contrato:
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br (ou na loja de aplicativos da Apple) e conforme o número de
usuários e/ou micros onde o sistema será instalado.
Os valores contratados estarão discriminados no pedido de compra emitido para a contratante (e que passará a fazer parte
deste contrato de licenciamento). Ao efetuar o pagamento do pedido a contratante concordará com todos os termos e
condições descritas neste contrato.
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.
No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a
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TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto.
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na
tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento.

Item 08 – Correção de valores:
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição.
Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os
novos valores para as licenças já fornecidas.
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento.

Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software):
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você concordará com todas as cláusulas
e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software SCI4, caso
contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos e condições deste
contrato não foram aceitos.

Item 10 – Foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio – Os recursos do SCI4 podem variar em função do tipo de dispositivo/computador utilizado.

