
Manual de utilização
Liftflex App (Técnico)

O Liftflex App é feito exclusivamente para uso dos técnicos de manutenção de campo, seu objetivo é simplificar
e facilitar o trabalho desses profissionais bem como melhorar a organização e a digitalização dos processos
das empresas de manutenção.

Atualmente o Liftflex App possui os seguintes serviços disponíveis:

1. Tratamento e manuseio dos Chamados Técnicos

2. Tratamento e manuseio das Manutenções Preventivas

Download do Liftflex App

O Liftflex App está disponível para usuários Android e iOS para realizar o download do aplicativo acesse uma
das lojas e pesquise por Liftflex App.

Pesquise por Liftflex App e faça a instalação do aplicativo.



Fazendo login

Para fazer o login no aplicativo é necessário que o administrador do sistema já tenha criado o seu usuário e
senha respectivamente.

Para criar os usuários do sistema clique no link abaixo:

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=12

Com o seu usuário e senha digite eles nos respectivos campos e clique em Entrar:

Aguarde o carregamento completo do App para iniciar a sua utilização, lembramos que é necessário ter acesso
a internet neste instante para que o sistema carregue as tarefas já alocadas ao seu usuário.

Ao fazer o login pela primeira vez uma tela solicitando o uso das informações de GPS e etc será exibida,
obrigatoriamente deve-se "Autorizar" para ter acesso ao aplicativo, caso o usuário escolha “Não autorizar” o
sistema irá voltar para a tela de login, isso é necessário para cumprimos as determinações do Google e
também da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para ter acesso completo a Politica de Privacidade acesse o link
https://liftflex.com/novo/index.php/politica-de-privacidade-app/

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=12
https://liftflex.com/novo/index.php/politica-de-privacidade-app/


Após a etapa acima em algum momento será solicitado o acesso às funcionalidades para o uso correto do
aplicativo e para que todas as suas funcionalidades estejam disponíveis para o seu uso é necessário
“Permitir” que aplicativo tenha acesso ao uso da câmera do celular e GPS clicando nas opções Permitir.

Veja os exemplos abaixos das telas de solicitação de permissão de uso do câmara e do GPS e também da tela
inicial do aplicativo:

Conhecendo o aplicativo

● Dashboard

O Dashboard mostra informações relativas aos número de chamados em aberto, finalizados e total de
chamados dentro do mês corrente, bem como as mesmas informações relativas às manutenções preventivas.

● Botões de navegação

Home > volta ao dashboard a partir de qualquer
outro local do aplicativo

Chamados > mostra todos os chamados associados
ao seu usuário

Preventiva > mostra todas as preventivas
associadas ao seu usuário



● Menu de navegação

Possui as mesmas funções do botões de navegação
acrescentando o nome do usuário, o seu login de
acesso e também a opção de Sair do aplicativo:

● Alterando a imagem do perfil de usuário

Para alterar a imagem de perfil de usuário clique no campo de imagem a esquerda do nome do usuário:

Nesse instante é solicitado o acesso a sua galeria de
fotos e mídias disponíveis no seu celular, clique em
Permitir para escolher uma nova foto de perfil ou
utilizar a câmera para tirar uma foto nova. Tire uma
selfie e confirme.

1. Tratamento e manuseio dos Chamados Técnicos

● Atendendo um novo chamado

Sempre que quiser consultar os chamados já associado ao seu usuário clique no botão Chamados, caso não
tenha nenhum chamado na listagem é porque não existe chamados direcionados ao seu usuário, observe a
imagem abaixo:



Sempre que um Novo chamado for direcionado ao seu usuário uma nova mensagem Push irá aparecer no seu
celular, isso é um alerta que existe um novo chamado, ao receber essa mensagem é necessário que a lista de
chamados seja atualizada e para atualizar clique no botão de atualização AMARELO no canto superior
direito da tela de chamados e veja que existem 2 chamados e após 3 chamados:

Lista sem clicar no atualizar Lista após clicar no atualizar

Para trabalhar no chamado redirecionado ao seu usuário na lista de chamados clique no mesmo para que ele
abra todas as informações do atendimento e observe que existem 4 abas disponíveis, ou seja, temos 4 etapas
a serem seguidas até a conclusão desse atendimento vejamos:



1. Solicitação

Solicitação > aqui são mostrados todas informações
do atendimento, não sendo possível nenhum
alteração.

2. Atendimento

Atendimento > nesta aba deve-se sempre marcar
os tempos e são obrigatórios para realizar o
fechamento do atendimento, então sempre que
iniciar o Deslocamento clicar no botão Marcar, ao
chegar até o destino clique no botão Marcar da
opção Início de atendimento, após realizar o
atendimento total no cliente clique novamente no
botão Marcar da opção Fim de atendimento.

Atenção: Caso haja alguma pendência nesse
atendimento marque a opção Houve pendência e
descreva no campo de Observação no momento
de solicitar a assinatura do responsável no
edifício qual a pendência.

Caso também esteja utilizando alguma OS no
formato de papel utilize o campo OS Externa para
colocar o número da OS e dessa forma vincular o
papel com o digital.



3. Defeitos

Defeitos > na aba de defeitos o primeiro botão é
para adicionar a situação do equipamento levando
em consideração o momento que o técnico chegou
ao local para o atendimento e como ele encontrou o
elevador e após o atendimento como ele deixou o
elevador, as situações mais comuns e padrão do
sistema são:

FF> Funcionando/Funcionando
FP> Funcionando/Parado
PP> Parado/Parado
PF> Parado/Funcionando

Caso as opções sejam diferentes dessa é porque o
administrador do sistema fez alterações no padrão
ao app, necessário solicitar a ele outras informações.

No botão de Adicionar Defeitos inclua os defeitos
encontrados durante o atendimento, nessa opção é
possível incluir quantos defeitos forem necessários
inclusive de grupos diferentes como por exemplo na
Cabine e Quadro de Comando.

4. Fotos

Fotos > para registrar o equipamento ou até mesmo
mostrar um problema de vandalismo utilize a opção
de fotos e adicione as 3 mais importantes para serem
exibidas ao cliente.



5. Encerrando o atendimento

Agora chegou a hora de encerrar o atendimento feito! Observe que após preencher todos os requisitos
obrigatórios um botão na parte inferior é mostrado Finalizar, clique nesse botão para ser redirecionado a tela de
assinatura.

Observação: certifique-se que clicou no Marcar na opção Fim de atendimento dentro da aba Atendimento, caso
contrário uma mensagem de alerta será mostrada.

Aqui indique quem é o responsável no edifício por
acompanhar o atendimento, veja que pode ser um
técnico ou até mesmo a síndica ou síndico que talvez
esteja no prédio e acompanhou o mesmo.

No campo de observação coloque o que achar
necessário para justificar a pendência que foi aberta
ou qualquer outra coisa que ajude justificar o
atendimento ou que foi feito em ocasiões futuras.

Clique em Assinar para ir direto para a tela de
assinatura, lembrando que a assinatura não é um
campo obrigatório.

Clique em Salvar dados se desejar salvar o que foi
escrito nesse momento, dessa forma fica salvo no
banco de dados e você pode voltar e continuar o
fechamento do atendimento em outra hora.

Após a assinatura clique em Confirmar e uma
mensagem indicando que o chamado foi finalizado
com sucesso irá aparecer.

Clique em Limpar caso deseje limpar a assinatura e
começar novamente.

Atenção: Nesse momento é comum o aplicativo demorar um pouco mais para processar a informação, veja
que para concluir é necessário enviar as imagens e todos os dados ao servidor central, aguarde o fim do
processamento, ao final o app irá te redirecionar a tela de chamados para visualizar a lista dos mesmos.

● Transferindo um atendimento ou criando um Novo atendimento

Na lista de chamados observe que aparece a opção de Transferir, essa opção pode ser utilizada de forma
automática pela central de abertura de chamados da empresa ou pelo próprio técnico, nessa opção é permitido
transferir o atendimento marcado ou mais de um atendimento para um outro técnico da empresa, desde que o
outro técnico esteja Online.



Marque o chamado a ser transferido e clique em
Transferir, uma tela com os usuários da empresa
será apresentada, pela indicação de bolinha
vermelha ou verde é possível saber qual usuário está
online, a transferência só é possível ser feita para um
usuário Online, ao final aguarde a conclusão.

Observação: Ao transferir um atendimento clique na
opção de atualizar a lista de chamados.

Para criar um novo atendimento clique no botão
Novo, veja que só é possível criar um novo
atendimento se o administrador do sistema lhe
conceder a permissão para isso, caso a permissão
não esteja habilitada uma mensagem “Sem
permissão” será exibida.

Caso tenha permissão ao clicar no botão Novo uma
lista dos clientes será exibida, pesquise pelo cliente e
preencha as informações solicitadas que são o
Edifício, o Equipamento, o Problema relatado, feito
isso clique em Salvar.

Chegamos aqui ao final do treinamento de utilização da parte do chamado, espero que tenham gostado e
qualquer dúvida também consulte os vídeos disponíveis no Youtube.

Apresentação: https://youtu.be/QdyrlHcTsz0
Instalação: https://youtu.be/A4IU5Fl_MRY

https://youtu.be/QdyrlHcTsz0
https://youtu.be/A4IU5Fl_MRY


2. Tratamento e manuseio das Manutenções Preventivas

A manutenção preventiva é um recurso disponibilizado também no Liftflex App como mais uma passo a
digitalizar todos os processos da empresa.

As manutenções preventivas como os chamados são direcionados ao técnicos de campo para o seu
atendimento, partindo do exato momento em que é feito um envio de manutenção ao técnico temos a
mensagem como mostrado na imagem abaixo no seu celular:

Para ter acesso a manutenção preventiva associada ao seu usuário com o aplicativo aberto clique no botão
Preventiva para listar todas as preventivas, sempre que receber a notificação via Push no seu celular,
informando que existe uma manutenção preventiva associada ao seu usuário igual a mensagem acima clique
no botão de atualizar de cor amarela no canto superior direito da tela.

Lista sem clicar no atualizar Lista após clicar no atualizar



Nas imagens conseguimos visualizar que após clicar no botão de atualizar passaram a existir dois planos de
manutenção preventiva, para cada plano de manutenção preventiva eu posso até 150 equipamentos.

Após clicar em um plano de manutenção preventiva iremos visualizar os equipamentos aos quais estão
associados ao plano, vejam o exemplo:

Em nosso exemplo temos 10 equipamentos
associados ao plano de manutenção preventiva,
podendo ser eles de um mesmo cliente ou clientes
diversos não importando.

Na listagem de clientes para iniciar o atendimento
escolha um ou faça uma pesquisa clicando na opção
de pesquisar.

Para realizar o atendimento é necessário que as três abas disponíveis sejam preenchidas de maneira correta:

1. Solicitação

Aqui são informadas o nome do cliente, do edifício,
do equipamento, endereço e também o histórico de
manutenções realizadas.



2. Informações

Nesta aba é necessário informar o Inicio do
atendimento e o Fim de atendimento, muito
importante você pode iniciar o atendimento e finalizar
o mesmo no máximo 2x por equipamento, utilize
esse recurso apenas quando não conseguir fazer o
atendimento em uma única ida ao edifício.

Dia 1 - Iniciado atendimento/finalizado atendimento

Exemplo: Iniciei o atendimento na terça-feira às 14h
e não encerrei o mesmo mais tive que ir embora às
17h então vou encerrar o dia 1 marcando fim do
atendimento diário.

Dia 2 - Iniciado atendimento/finalizado atendimento

Exemplo: Voltei na quarta-feira às 15h e marquei a
minha nova entrada no edifício e encerrei a
preventiva às 19h.

Nesse momento foram necessárias duas idas ao
edifício e por isso foi necessário marcar a primeira
ida, encerrar e depois marcar novamente, caso tenha
concluído em um único dia não é necessário marcar
2x.

Não esqueça de clicar em Marcar.

3. Atendimento

Aqui é realmente onde tudo acontece, o plano de
preventiva é montado pelo responsável dentro da
empresa de manutenção, o plano é sempre
composto por Grupos e Itens, em nosso exemplo
estamos no Grupo de Casa de Máquinas onde
tempos o item 1.1 que é o Ambiente interno e nele é
descrito sempre qual a tarefa o técnico deve realizar,
após efetuar toda a sua tarefa desse item deve-se
marcar o resultado.



As cores Laranja indicam que a opção Pendente ou
Orçamento foram marcadas, a cor Verde indica que
a opção OK foi marcada.

Dentre os resultados disponíveis temos:

Pendente > Há a necessidade de voltar ao local para
executar alguma ação.
Orçamento > Há a necessidade de realizar um
orçamento para troca/reparo futuro.
OK > Nada a ser feito, 100% funcional.

Obs: Quando se escolhe as opções Pendente e
Orçamento é obrigatório descrever o motivo.

Ao escolher a opção OK não é necessário nenhuma
justificativa, além disso após clicar em Salvar uma
mensagem “Marcar todos do grupo” irá aparecer,
isso indica que se você marcar essa opção e Salvar
todos os itens do Grupo serão marcados como Ok,
exceto aqueles que já tenham alguma situação
definida.

4. Assinatura

Após preencher todos os itens dentro de cada grupo chegamos na hora de Marcar o Fim de atendimento na
aba Informações e solicitar a assinatura do responsável no edifício:

● Assinatura de um único equipamento

Ao finalizar todos os itens e marcar o fim do atendimento a opção de Finalizar é exibida para item no rodapé do
app, clique no finalizar e você será redirecionado a página de assinatura.



A tela ao lado antecede apágina de assinatura, você
pode indicar o Nome do responsável dentro do
edificio e tambéma adicionar ma obsservação geral,
caso não deseje assinar agora, você pode clicar em
Salvar dados para salvar as informações já digitadas,
se já for realizar a assinatura basta clicar em Assinar.

Automaticamente a tela de assinatura utiliza a
rotação do celular para ficar na horizontal, após o
responsável assinar clique em Confirmar, uma
mensagem indicando Sucesso irá aparecer.

● Assinatura em lote para mais de um equipamento

Você também pode utilizar a assinatura em lote, ela é utilizada para facilitar a assinatura do responsável de
modo que ele assine uma única vez para mais de um equipamento.

Para assinar em lote marque os checkbox do lado
direito igual representado na imagem ao lado e em
seguida clique em Assinatura em lote, feito isso uma
mensagem informando que se caso houver algum
item dentro dos grupos sem uma situação definida
entre Pendente, Orçamento ou OK o sistema
automaticamente irá assumir OK para eles.

Clicando em Sim o OK será adicionado
automaticamente, clicando em Não você deverá
voltar nos itens faltantes e definir uma opção.



Após a definição anterior você será redirecionado a tela de assinatura e ao confirmar todas os equipamentos
marcados serão assinados automaticamente, feito isso aguarde o carregamento das informações.

Observe nesta imagem que agora você já tem
finalizado 2 equipamentos de um total de 10
equipamentos, isso é útil para acompanhar o
progresso das manutenções.

Obs: Ao entrar novamente no plano de manutenção,
você irá observar que os equipamentos já finalizados
foram reordenados para o fim da listagem, isso serve
para facilitar, ou seja vc sempre vai estar vendo
primeiro os que estão em andamento, aberto e
depois finalizados.

5. Transferência

Da mesma forma como é feito na tela de chamados aqui na manutenção preventiva acontece, ou seja, é
possível também realizar a transferência de manutenção preventiva para outro técnico, isso pode ser feito tanto
no App quanto pela Central.



É possível transferir uma manutenção preventiva
inteira ou apenas apenas um equipamento que
esteja dentro do plano de manutenção.

Para transferir marque um plano ou mais de um
através do checkbox do lado direito, veja a imagem
ao lado e depois clique na opção de Transferir.

Selecione o técnico logado indicado pela cor Verde e
aguarde o processamento, não é necessário ficar
clicando na opção escolhida, clique uma única vez e
aguarde.

A transferência pode levar alguns segundos, aguarde
o processamento completo, sugerimos que esteja em
um local com boa qualidade de internet.



Para você transferir apenas um equipamento para o
técnico

Basta você entrar em uma manutenção preventiva,
selecionar um equipamento

Clicar em transferir itens, e selecionar o técnico.

Feito isso, você já transferiu o equipamento para o
técnico selecionado.



3. Ordem de serviço

Agora também é possível trabalhar com a ordem de
serviço através de nosso aplicativo.

Para poder notificar a ordem de serviço para o seu
técnico é necessário que a OS esteja agendada
através do sistema web.

Feito isso basta notificar o técnico e preencher os
dados de acordo com  a sua solicitação

A transferência pode ser um pouco demorada, afinal
são muitas informações, sugerimos que esteja em
um local com boa qualidade de internet.

Chegamos ao final de como utilizar a manutenção preventiva, espero que tenham gostado!



Histórico de atualização
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19/03/2021 - Atualizado por Matheus


