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Escopo do Produto 
 

MóduloMóduloMóduloMódulo    doododdo    MegaMegaMegaMega    Construção:Construção:Construção:Construção:  Portal de Repasse 

Última Atualização:  27/08/2014 

Coordenador:  Érico Silva 

 

Descrição do Módulo 
 

O Portal de Repasse    é uma ferramenta de gestão para a área de crédito imobiliário, 
que controla desde a proposta de compra até o recebimento dos créditos de 
financiamento, passando pelas fases de análise de crédito, atendimento ao cliente, 
montagem de pasta, análise da proposta, assinatura do contrato de financiamento e 
registro do imóvel. 

A solução tem como foco o controle, monitoramento e agilidade dos processos de 
financiamento, aproveitamento das informações, digitalização de documentos, 
impressão de formulários e, principalmente, a gestão de parceria com 
correspondentes bancários, mantendo sempre um histórico completo das tratativas. 

 

Principais Características 
 

Ambiente Web 

� Acesso online: O Portal de Repasse pode ser utilizado a partir de qualquer 
computador que possua um navegador e conexão de Internet estável. 

 

Usuários ilimitados 

� Liberação de acesso aos contratos para colaboradores e funcionários de 
correspondentes bancários parceiros. 

 

Workflow customizado  

� Workflow (fluxo do processo) configurado de acordo com as etapas mapeadas 
para o processo da empresa. 
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Funcionalidades  
 

Informações financeiras 

� Controle de valores financeiros relacionados ao financiamento bancário do 
contrato. 

 

Registro de atendimento 

� Registro de todas as interações no contrato, como observações de analistas, e-
mails enviados, entre outras informações. 

 

Histórico de evolução 

� Histórico completo de evolução das etapas do contrato dentro do fluxo do 
processo (workflow configurado). 

 

Agenda por analista 

� Realização de agendamentos de clientes utilizando a agenda dos analistas no 
sistema. Os analistas podem configurar seus horários e sinalizar ausências e 
férias. 

 

Checklist de documentos 

� Checklist de documentos de clientes com possibilidade de armazenar a 
documentação digitalizada e realizar o lançamento de observações por 
documento. 

 

Relatórios gerenciais 

� Geração de relatórios de contratos, com a possibilidade de se exportar em 
formato de planilha eletrônica. 

 

Prestação de contas 

� Controle de lançamentos financeiros, individualizado por contrato, para 
prestação de contas ao cliente no final do processo (por exemplo taxas, custas e 
honorários). 
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Envio de e-mails e SMS 

� Envio de e-mail e SMS, a partir de templates personalizados. 

 

Formulários automatizados 

� Geração de formulários preenchidos com a informação dos clientes. 

 

Repositório de documentos 

� Repositórios de arquivos para acesso aos usuários do sistema, como cartilhas, 
manuais e/ou documentação de empreendimentos. 

 

Envio de mensagens  

� Envio de mensagens a usuários do sistema. 

 

Cockpit gerencial 

� Área com informações como: contratos com prazo vencido, novas mensagens 
recebidas, novos arquivos enviados, entre outros. 

� Gráfico com posição consolidada de contratos por etapas. 

 

Integração 
 

Recebe de:  

Módulo Operações Financeiras 

� Contratos disponíveis para utilização no processo de Gestão de Repasses. 

Envia para:  

Módulo Operações Financeiras 

� Retorna para o processo de Gestão de Repasses as informações atualizadas dos 
contratos recebidos. 


