GUIA DE USO
APP LELLO PARA SÍNDICOS

O App Lello para síndico foi criado para facilitar sua gestão dos
condomínios. Pelo aplicativo, você poderá acessar os principais serviços
Lello, e terá acesso às principais informações sobre o prédio.

Onde encontro o App Lello para síndicos?
Nas Lojas App Store (IOS) e Play Store (Android)

Baixei e agora?

Para acessar o aplicativo, você deverá
realizar o seu cadastro.
Atenção!
O cadastro do aplicativo é diferente do
acesso ao portal. Por isso, no seu primeiro
acesso você deverá se cadastrar. Conﬁra o
passo a passo!

Baixei e agora?
Como se cadastrar?
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Insira seu Cpf

Para garantir sua segurança ,
implantamos um sistema de
checagem de informações.

Insira o código recebido no
meio de contato escolhido.

Assim, para prosseguir no cadastro
você deverá escolher por qual
contato cadastrado irá receber o
código de validação (telefone ou
e-mail).

Como se cadastrar?

4

5

6
NOME DO CONDOMÍNIO

Insira uma senha de sua
preferência.
Ela será solicitada sempre
que você desejar se logar
novamente no aplicativo.

Insira uma foto de perﬁl.
Você pode acionar sua câmera e tirar uma
foto na hora, ou ainda buscar uma de sua
preferência na galeria.
Caso não deseje inserir foto, pode pular
esta etapa clicando em “depois faço isso”

Pronto!
Você já está cadastrado e
pode navegar no aplicativo!

Home do aplicativo
Aqui na Home, você acessa as principais informações do condomínio, como identiﬁcação,
saldo do dia, bem como as novidades:

NOME DO CONDOMÍNIO

Se precisar editar algum
dos seus dados, basta
clicar aqui na sua foto.

SALDO DO DIA

SEU NOME

E-MAIL

Você consegue editar seu nome, email, telefone, foto e senha.
O único dados que não poderá ser
editado é o seu CPF.

Home do aplicativo
Quer acompanhar a movimentação do
seu saldo?

Se você for síndico proﬁssional ,
poderá escolher qual condomínio deseja
acessar!

Clicando em detalhes do saldo você
analisa todos os lançamentos, e ainda
pode fazer os ﬁltros necessários para
completar a sua análise.

É só clicar na setinha ao lado do nome, e a
lista de prédios irá aparecer.

NOME DO CONDOMÍNIO

NOME DO CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO 1

CONDOMÍNIO 2

CONDOMÍNIO 3

CONDOMÍNIO 4

CONDOMÍNIO 5

CONDOMÍNIO 6

CONDOMÍNIO 7

CONDOMÍNIO 8

CONDOMÍNIO 9

Condomínio & Eu!

NOME DO CONDOMÍNIO

Conﬁra tudo o que você encontra
nesta aba do aplicativo!

Na aba Condomínio e Eu, você irá encontrar as principais informações sobre o
condomínio. Você consegue acessá-la aqui na parte de baixo, neste ícone.

Condomínio & Eu! - Unidades
Nesta aba, você irá encontrar as informações
sobre os moradores do prédio: Número de
apartamento, bloco, bem como a quantidade de
moradores da unidade.

Se precisar, pode fazer uma busca
pelo número do bloco, apartamento
ou ainda pelo nome.

MORADOR 1

MORADOR 1

MORADOR 2

MORADOR 2

MORADOR 3

ATENÇÃO!
MORADOR 4

MORADOR 5

Esta aba está sendo modiﬁcada para
que você tenha acesso a mais
informações sobre os moradores.
Te avisaremos quando ela estiver
pronta.

Condomínio & Eu! - Equipe

Na aba Equipe, você acessa a listagem dos
funcionários do prédio e, ao clicar no nome,
tem acesso às informações mais detalhadas.
Consegue inclusive pelo aplicativo ligar para ele
ou mandar uma mensagem.

Se quiser, ainda pode utilizar o ﬁltro
para facilitar sua pesquisa.

Condomínio & Eu! - Boleto do mês

Na aba de boletos do mês, você tem
uma visão geral das unidades do
condomínio.

Pode buscar uma unidade
especíﬁca, ou clicar nas unidades
para visualizar o status do boleto
daquele mês (se já foi pago ou se
ainda está em aberto).

Caso queira, pode enviar o boleto
por aqui também.

Lello & Eu!

Na aba Lello e Eu, você terá acesso a todos os serviços Lello
disponíveis pelo aplicativo.
Conﬁra tudo o que você encontra nesta aba.

Lello & Eu! - Despesas

Pelo App para síndicos Lello, você tem acesso a toda a rotina de
envio, acompanhamento e aprovação dos pagamentos do
condomínio.

Lello & Eu! - Despesas

Sistema Pagar > Enviar Pagamento
Preencha os dados solicitados:
•
•
•
•
•

CPF / CNPJ do fornecedor
Nome / Razão Social do fornecedor
Nº do documento
Valor total
Data de vencimento

Dica: Caso scaneie o código, algumas informações como
número do documento, data de vencimento e valor serão
preenchidas automaticamente.

Lello & Eu! - Despesas

Sistema Pagar > Enviar Pagamento
Insira, caso saiba e deseje, o histórico do pagamento
e a conta contábil. Esses dados serão preenchidos
pela Lello caso você não saiba como preenchê-los.
Você deverá indicar se o pagamento será ou não
parcelado.

Se o pagamento for parcelado, Indique a quantidade
de parcelas, bem como o valor de cada uma, caso
elas sejam diferentes (o aplicativo calcula e divide de
forma automática em parcelas iguais, assim que você
informa a quantidade de vezes que será parcelado).

Lello & Eu! - Despesas
Sistema Pagar > Enviar Pagamento

Caso deseje, aqui você pode inserir qualquer
observação sobre o pagamento.
Além disso, deve incluir a foto da nota, boleto ou
documento do pagamento que está sendo
cadastrado.

Uma vez todas as informações cadastradas, conﬁra no
resumo se está tudo correto. Caso esteja, clique em
Enviar Pagamento.

Pronto!
Seu pagamento foi enviado
para a Lello e será pago na data
cadastrada.

Lello & Eu! - Despesas
Sistema Pagar > Consultar Pagamento

Ao clicar em Consultar Pagamentos você terá acesso a
toda listagem de pagamentos, com status, botão para
visualizar o documento e os detalhes cadastrados.

Pelo aplicativo, você
ainda pode consultar
todos os pagamentos
do seu condomínio.

Você ainda poderá encontrar os
pagamentos utilizando o ﬁltro
desta aba. São diversos ﬁltros
para que você possa buscar da
forma que desejar.

Lello & Eu! - Sistema Pagar
Sistema Pagar > Pagamentos pendentes

Já na aba de aprovações pendentes, você acessa os pagamentos que precisam de algum tipo de ação. Você consulta e pode
aprovar, suspender ou ainda nos informar caso não reconheça este pagamento.
Por se tratar de uma ação importante, nesta etapa solicitamos novamente a validação de acesso pelos seus contatos
cadastrados.
ATENÇÃO! A liberação de pagamentos por token estará disponível à partir de 26 de Janeiro de 2021.

Lello & Eu! - Receitas

No sistema de Receitas, você terá acesso ao Controle
de Recebimentos do seu condomínio, bem como
acesso os boletos do mês no seu condomínio.

Lello & Eu! - Receitas

No controle de recebimentos,
você tem acesso ao status de
arrecadação (quantos
condôminos já pagaram,
quantos ainda não pagaram e
as unidades que pagaram com
atraso).

Além disso, você consegue
analisar as arrecadações
previstas e o que que fato
foi arrecadado nos meses
anteriores.

Nos detalhes do mês, você acessa as informações sobre as
unidades que ainda não pagaram e, caso queira, pode enviar
o código de boleto da forma que achar melhor (por e-mail,
mensagem ou ainda whatsapp).

**Você deverá ter o contato salvo para conseguir enviar (esta
informação deve ﬁcar menor, com uma observação).

Lello & Eu! - Receitas - Boleto do mês

Na aba de boletos do mês, você tem
uma visão geral das unidades do
condomínio.

Pode buscar uma unidade
especíﬁca, ou clicar nas unidades
para visualizar o status do boleto
daquele mês (se já foi pago ou se
ainda está em aberto).

Caso queira, pode enviar o boleto
por aqui também.

Lello & Eu! - Inadimplência
Pelo aplicativo Lello para síndicos, você consegue acompanhar a inadimplência
do seu prédio de onde estiver!

O app mostra a situação geral do prédio, além do detalhamento de cada unidade.

Lello & Eu! - Gestão de pessoas - Equipe

Você ainda consegue fazer a
gestão da sua equipe pelo App.
Você terá acesso a informações da
sua equipe, folha de pagamento,
Agendar as férias e ainda solicitar
prévias.

Na aba Minha Equipe, você acessa a listagem
dos funcionários do prédio e, ao clicar no nome,
tem acesso às informações mais detalhadas.
Consegue inclusive pelo aplicativo ligar para ele
ou mandar uma mensagem.

Se quiser, ainda pode utilizar o ﬁltro
para facilitar sua pesquisa.

Lello & Eu! - Gestão de pessoas - Folha de pagamento

Você ainda consegue acessar a
folha de pagamento do seu
prédio, do mês atual e dos outros
meses.

Ao escolher um mês, tem acesso ao resumo
sintético da folha, bem como as informações
analíticas clicando nos detalhes.

Lello & Eu! - Gestão de pessoas - Agendar Férias
Quer agendar as férias de algum funcionário? Veja como é fácil:

Escolha o funcionário que deseja
agendar. Você pode inclusive utilizar o
campo de busca para facilitar a
pesquisa.

Conﬁra as informações,
e clique em Agendar.

Deﬁna a quantidade de períodos de férias, e o
número de dias por período. Ai, é só clicar em Salvar.

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

Pronto! Já recebemos a solicitação e vamos
agendar as férias.

Lello & Eu! - Gestão de pessoas - Resolva Rápido
Precisa de uma prévia de férias ou rescisão? Aqui no aplicativo, você acessa de onde estiver:

Selecione o funcionário que
deseja receber a prévia, e o
tipo de prévia desejado.

Ao clicar em gerar relatório,
você já terá acesso à
informação.

Lello & Eu! - Prestação de contas
O App Lello para síndico ainda traz um resumo da sua prestação de contas. Com um
formato mais sintético, você escolhe o mês e pode analisar as informações.

Lello & Eu! - Prestação de contas
Ficou com alguma dúvida?
Você pode nos enviar por aqui.
Quer aprovar a Prestação? Dá também!
Clica aqui em aprovar e pronto, sua Prestação será aprovada.

Lello & Eu! - Fale com a Lello

Está com alguma dúvida ou precisa pedir algo para a Gente?
Pelo aplicativo, você acessa o Fale com a Lello e nos envia
uma mensagem. Veja como é fácil:

Lello & Eu! - Fale com a Lello

Clique em Enviar dúvida:

Escolha o assunto que deseja
falar e escreva sua mensagem:

Clique em enviar e pronto! Já
recebemos a sua mensagem e em
breve retornaremos o seu contato.

Lello & Eu! - Fale com a Lello
Você ainda pode acessar todas as suas dúvidas pelo Campo Minhas dúvidas,
e saber o que já foi respondido ou não .

Lello & Eu!
Se você tiver alguma dúvida ou problema, entre em contato
com o consultor de atendimento do seu condomínio.

App para Síndico Lello
Tornando sua vida mais simples
De onde você estiver, na palma da sua mão!

