
Manual de utilização
Liftflex - Módulo de Serviço

Rev. 1 - 29/09/2020 - Bruno Costa

O Liftflex é um software de gestão que abrange toda a parte de gestão, organização e manutenção das
empresas de elevadores.

O que veremos aqui:

1. Abertura e fechamento de Chamados

2. O uso da manutenção preventiva com ou sem o uso em conjunto do Liftflex App

3. Ordem de serviço

Fazendo login

Para fazer o login 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 acesse a página do portal do Liftflex em https://www.liftflex.com, no canto superior
direito localize a opção Login.

Entre com o seu usuário e senha.

Aguarde o carregamento completo da página para iniciar a sua utilização.

Importante: Se a empresa for um grupo de empresas usando o sistema Liftflex é possível que o mesmo
técnico visualize os chamados e preventivas respectivamente de todas as empresas do grupo, para isso o

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=12
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administrador deve também cadastrar o funcionários em todas as empresas ao qual o mesmo irá receber
chamados ou planos de preventivas, se atentando de forma única e exclusiva de colocar o mesmo e-mail que
já está em uso pelo técnico.

Permissões

Para conceder permissões específicas aos usuários do App, acesse o menu Segurança>Usuários do
sistema

Clique no nome do usuário que você deseja alterar/conceder permissões

Marque a permissão específica para o usuário e clique em Salvar, repita o processo para cada usuário.

Abertura e fechamento de chamados

Os chamados são utilizados através do menu Serviços>Painel de atendimento, nele é possível abrir um
chamado, enviar ao técnico, realizar o fechamento do mesmo dentre outras funções associadas.

Para abrir o chamado clique no botão Novo no canto superior direito, vejam abaixo os atributos da tela:



● Id > Identificador interno e único do chamado;
● Situação > Mostra a situação do chamado que pode ser Aberto, Finalizado ou Cancelado;
● Cliente > Clique no botão adicionar para buscar o cliente ao qual deseja abrir o chamado;
● Contrato > Indique para qual contrato do cliente o chamado será aberto, se o cliente possuir apenas

um contrato o sistema automaticamente já vai trazer o mesmo selecionado;
● Edifício > Selecione qual que esteja associado ao contrato deseja abrir o chamado,caso o cliente tenha

apenas um edifício associado ao contrato selecionado, o sistema já vai trazer selecionado;
● Endereço > Preenchido de forma automática ao selecionar o edifício;
● Equipamento > Se o cliente tiver apenas um equipamento associado ao edifício o sistema já vai trazer

preenchido, caso não escolha o equipamento para realizar a abertura do chamado;
● Serial > O sistema já vai trazer o serial previamente cadastrado no equipamento assim que o mesmo

for selecionado;
● Início solicitação > De forma automática o sistema já traz preenchido, mais caso deseje indicar um

outro horário basta digitar;
● Prioridade > Normal ou Alta são padrão do sistema, mais isso pode variar de empresa para empresa;
● Solicitado por > Indique a pessoa responsável pela abertura do chamado;
● Telefone > Indique o telefone da pessoa que abriu o chamado para contato futuro se necessário;
● Enviar SMS? > Apenas disponível que contratarem o serviço de envio de SMS, disponível para notificar

a pessoa que o chamado foi finalizado de forma automática;
● Descrição do problema > Descreva de forma simples e resumida o problema relatado pelo cliente.

Observação: Os campos com tarja vermelha são campos obrigatórios.

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar, e o chamado vai aparecer na primeira linha da
tela de listagem de chamados na aba Principal veja:



Observe que na listagem são exibidos diversas informações sobre o atendimento de forma resumida, vejamos:

Colunas

● Cores > Indica como está o chamado no momento, observem que existe um legenda ao final da página:

- Não notificado > Indica que o chamado foi aberto e não foi enviado a nenhum técnico para ser
atendido;

- Notificado > Indica que o chamado foi aberto e já enviado ao técnico;
- Início deslocamento > Indica que o técnico através do Liftflex App iniciou o deslocamento do local de

origem até o edifício da solicitação;
- Início atendimento > Indica que o técnico está no local e iniciou o atendimento in loco;
- Fim atendimento > Indica que o técnico acaba de finalizar o atendimento in loco;
- Notificação > que 10 minutos > Indica que o técnico ainda não foi notificado e já se passaram 10

minutos desde a abertura do atendimento, essa configuração pode ser alterada através do menu
Configurações>Parâmetros>Notificação.

● Ações > Primeira função Notificar permite enviar o chamado para o técnico utilizando a opção de envio
para o App ou apenas indicar a data e hora que foi repassado por telefone;

● Id > Mostrar o identificador único do chamado;
● Situação > Mostra como o chamado está no momento, podendo ser Aberto, Fechado ou Cancelado;
● Data & Hora > Data e Hora da abertura do chamado;
● Cliente > Indica o clientes a qual o chamado pertence;
● Edifício > Indica qual edificio do cliente o chamado pertence, lembrando que podemos ter muitos

edifícios para cada cliente;
● Área > Indica a área que o edifício está localizado, as áreas são customizadas para cliente do Liftflex;
● OS Externa > Após o fechamento da OS tanto pelo App quanto manual é possível vincular a OS em

papel utilizada no momento do fechamento do chamado ao chamado atual, isso facilita a localização
futura;

● Pendência > Indica se ao final do atendimento ainda houve alguma pendência a ser relatada a mesa de
atendimento, se marcado essa opção automaticamente uma OS será aberta vinculada ao chamado;

● Equipamento > Indica para qual equipamento o chamado foi aberto;
● Serial > Indica qual o serial do equipamento;



● Prioridade > Indica no momento de abertura qual a prioridade de atendimento, por padrão temos
Normal e Alta mais essas informações podem ser customizadas por empresa;

● Notificado > Indica qual a data e hora que foi enviado a notificação ao técnico;
● Técnico > Indica qual o técnico está com o atendimento, pode-se a qualquer momento enviar a um

outro técnico;
● Protocolo digital > Utilizado apenas quando a empresa opta em utilizar o Liftflex App para abertura e

fechamento dos chamados, ao final do atendimento a assinatura do responsável dentro do edifício será
solicitada direto no App.

Caixa de pesquisa

As pesquisas são necessárias para localizar um chamado a qualquer momento dentro do sistema, o sistema
possui pesquisas simples e avançadas:

Para pesquisar por algo específico sempre defina o tipo de campo da pesquisa, conforme mostrada as opções
na imagem acima, após definir o tipo de campo, digite o conteúdo no campo logo abaixo e clique em
Pesquisar. Para restaurar a pesquisa padrão da tela clique em Limpar..

No canto superior direito temos um ícone de Filtro
clique nele para obter a pesquisa avançada, nessa
tela é aberto um conjunto de outras informações
importantes as quais podem ser usadas separadas
ou em conjunto para se chegar a um resultado
esperado.

Barra de tarefas

A barra de tarefas fica do lado direito da tela e tem a função de trazer alguns recursos úteis e de forma mais
rápida de acesso:

● Impressora > Permite a impressão de uma
lista de chamados conforme são exibidos em
tela.

● Maps > Permite clicar e ir direto ao Google



Maps, esse recurso é utilizado em conjunto
com o Liftflex App e tem como finalidade
mostrar em um MAPA a localização dos
Edifícios e também dos técnicos em tempo
real.

● Refresh > Atualiza a tela sem ter a
necessidade de sair e entrar novamente.

● Excel > Exporta a relação de chamados
listados para uma planilha de excel e permitir
assim que os dados sejam manipulados.

Abas do painel de atendimento

Principal

Como o nome diz a aba principal é a aba onde serão
feitos todos os processos do chamado desde sua
abertura até o lançamento das informações do
chamado e seu fechamento, indo também para  parte
de notificação do técnico.

A aba estatísticas como o nome diz mostra
informações de relevância para possíveis tomada de
decisão.

Notificando um técnico

Os chamados podem ser enviados a um técnico de três formas, para visualizar as opçõe e de posse de um
chamado aberto clique na opção Notificar.

1. Envio por SMS > Nesse formato o envio do técnico se dá de forma por SMS para o seu número de
celular, atualmente não é mais o método mais usual do sistema.



2. Envio por App > Atualmente é o método mais usado entre as empresas de conservação por trazerem
mais vantagem em comparação aos demais, dentre essas vantagens são a eliminação de necessidade
de utilizar blocos de OS ou qualquer outro tipo de papel, inclui também a assinatura do cliente direto
pelo celular e além disso permite realizar o fechamento online pelo próprio técnico dentre inúmeras
outras vantagens, para mais informações busque em nossa FAQ disponível na nossa area de suporte
através do link https://suporte.brim.com.br o Manual de Utilização do Liftflex App.

3. Por telefone > Já não é mais o método preferido de nossos usuários, esse método é indicado para
quem não utiliza o Liftflex App e faz todo o fechamento manualmente do chamado.

Para realizar a notificação de um técnico escolha um método, selecione o técnico na lista de técnicos já
previamente cadastrados e em seguida clique no Salvar & notificar.
Se você escolheu a opção de Notificar por App e o seu técnico esteja usando o App um Push (mensagem
instantânea) será enviado a ele com as informações do chamado.

Observação 1: Sugerimos sim o uso do aplicativo a todos os clientes.
Observação 2: Caso o técnico não esteja online você pode usar o Mapa para verificar quais técnico estão
online e enviar o chamado a um outro técnico, caso seja feito isso o chamado é removido do aplicativo do
técnico anteriormente e aparecerá no app do técnico novo.

Fechando um chamado

Um chamado aberto e notificado a um técnico não importando o método utilizado pode ser encerrado de forma
manual, para encerrar o chamado caso o método utilizado na empresa seja pelo Liftflex App o próprio técnico
vai realizar o fechamento e as informações são enviadas instantaneamente para o Painel de Atendimento.

Na listagem de chamados clique no chamado ao qual deseja fechar, observe que quando se clica em alterar
existe a aba de Solicitação de atendimento e Informações do atendimento na primeira aba as informações
exibidas são as informações que foram utilizadas no momento de abertura do chamado, agora vamos analisar
a segunda aba:

Nesta aba temos que preencher o todos os campos disponíveis sendo:

- Início deslocamento > Preencha com a data/hora que o técnico deslocou para o atendimento;
- Início atendimento > Preencha qual o data/hora que ele efetivamente iniciou o atendimento in loco;
- Fim atendimento > Preencha em qual data/hora ele encerrou o atendimento no cliente;

https://suporte.brim.com.br


- Houve alguma pendência? > Marque essa opção para indicar que houve algo inesperado no
atendimento e explique na caixa de Observação qual seria esse o motivo, ao marcar essa opção o
sistema irá abrir de forma automática uma OS para que seja tratado pelo Supervisor de atendimento;

- Situação do equipamento > Indique aqui como ficou o equipamento e como ele foi encontrado pelo
técnico no momento de sua chegada, sendo PP (Parado/parado), PF (Parado/funcionando), FF
(Funcionando/funcionando) e FP (Funcionando/parado), se marcado a opção PP na OS aberta uma
marca específica irá indicar ao Supervisor a fim de que ele tome alguma ação mais rápida em relação a
isso e principalmente se for elevador único no edifício.

- Observação >  Descreva tudo que foi feito feito no equipamento utilizando de palavras adequadas ao
cliente, veja que o que for colocado aqui e se o relatório de atendimento for enviado ao cliente de forma
automática ou manual pode haver problemas dependendo do linguajar usado.

- Fotos > Há possibilidade de incluir até 3 fotos do atendimento realizado.
- Defeitos >  Clique no sinal de + na parte de defeitos e adicione de acordo com o Grupo o Item do

defeito, pode ser incluído mais de um defeito para o mesmo equipamento e essas opções são
parametrizadas pela própria empresa, podendo ser alteradas a qualquer momento.

- Situação > Indique como vai ficar o Chamado, caso ainda não tenha todas as informaçõe mantenha em
Aberto, caso contrário escolha Finalizado para encerrar o atendimento e voltar para a lista de
chamados.

Recursos extras

Na listagem de chamados com a situação em aberto:

Notificar > Permite notificar ao técnico sobre o
chamado;
Imprimir > Permite imprimir o chamado para algum
tipo de análise;
Cancelar > Permite cancelar o chamado e não é
possível voltar atrás;
Duplicar > Permite duplicar o atendimento, realiza a
cópia das informações em outro chamado;

Com o chamado Finalizado:

Após finalizado foram incluídos duas novas opções:

E-mail chamado > Permite enviar por e-mail o
relatório de chamados para o cliente ou mesmo para
qualquer e-mail indicado;
E-mail de pesquisa > Função muito legal que
permite enviar uma pesquisa de satisfação ao
cliente, dessa forma é possível saber sobre o
atendimento realizado.



Observação: Existe no sistema formas de enviar automaticamente tanto o e-mail de chamados quanto de
pesquisa de atendimento ao seu cliente, para isso procure saber em nossa FAQ vejam os links:

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=120

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=107

Manutenção preventiva

A manutenção preventiva é um recurso muito utilizado de forma mensal nos equipamentos a qual a empresa
de manutenção presta o serviço, o recurso veio para facilitar a organização e a padronização dessa tarefa.

A manutenção preventiva pode ser usada de forma manual direto no Liftflex Web ou de forma mais automática
e simplificada direto pelo Liftflex App.

Iniciando o uso da manutenção preventiva

Para utilizar a manutenção preventiva devemos inicialmente criar um plano de manutenção preventiva, esse
plano é criado de forma a simplificar o uso pelos técnicos e também instruir o que deve ser feito para cada
equipamento.

No menu Inicio>Listas clique em Adicionar/alterar plano de manutenção preventiva e no canto superior clique
em Novo para adicionar um novo plano de manutenção preventiva ou clique no nome de algum plano já listado
na tela para alterar o mesmo. Clicando no botão Novo:

A primeira informação é para dizer se o plano vai estar Ativo, deixe marcado essa opção, na segunda opção
temos a informação de Nome do plano, o nome é dado por você para lhe ajudar a identificar qual a finalidade
do plano, para o nosso exemplo vamos colocar “Preventiva 1”, clique no botão Salvar & continuar para
prosseguir. Após clicar no botão indicado um botão de + na cor verde localizado no canto direito irá aparecer:

Clique no + para incluir os Grupos que vão compor o seu plano de preventiva, veja o exemplo abaixo:

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=120
https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=107


Nosso primeiro grupo será “CASA DE MÁQUINA”, após preencher conforme a tela clique em Salvar &
continuar.

Após clicar no botão de Salvar & continuar a tela irá se expandir e  nesse ponto é o local onde iremos incluir os
itens.

Observação: Vejam que primeiro foi necessário criar o Grupo para depois os Itens, os Itens estão dentro do
Grupo sempre.

Clique no + para adicionar o primeiro item:



Pronto, uma vez incluído o item clique no botão Salvar, para incluir mais um item dentro do mesmo grupo
clique no botão + novamente e repita o processo.

Em nosso exemplo adicionamos dois itens ao grupo:

Adicione quantos itens forem necessários ao grupo, finalizando essa parte clique em Salvar e você irá voltar à
lista de grupos, para adicionar um novo item no grupo já existente clique no nome dele, se deseja incluir um
novo grupo clique no botão + do lado direito.



Repita esse processo até criar todo o seu plano de preventiva.

Observação 1: Para clientes que utilizam a preventiva de forma manual sugerimos que façam testes de
impressão sempre que adicionar um novo item em algum plano, com isso nossa sugestão é manter um plano
compacto de forma que caiba apenas em uma única folha de impressão e a única forma de testar é criar o
plano e realizando um teste.

Observação 2: Para clientes que utilizam o Liftflex App isso não vai fazer tanta diferença mas sugerimos que
também seja compacto o plano de preventiva.

Definindo o modelo a ser usado

Uma vez criado o plano de preventiva ele está apto a ser utilizado, só que antes disso é necessário definir
dentre quais modelos disponíveis a empresa irá adotar, vejamos:

Dentro do menu Mensagens>Predefinições de e-mail>Plano de preventiva escolha entre as 3 opções
disponíveis, para saber mais de como fazer isso clique no link https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=1.

Utilizando o plano de manutenção preventiva

Uma vez definido o modelo a ser usado vamos até o menu Serviços>Plano de preventiva:

Primeiramente é mostrado a tela de pesquisa simplificada e também uma pesquisa avançada com diversas
opções, o funcionamento da tela é basicamente o mesmo padrão de todo o restante do sistema. Para iniciar
um novo plano clique no botão Novo.

Ao clicar em novo na primeira opção defina qual o plano irá utilizar, veja que é possível criar quantos planos
forem necessários, isso é indicado por exemplo para preventivas onde os itens a serem verificados são
diferentes tais como Escada Rolante ou Plataformas por exemplo.

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=1


No nosso exemplo Preventiva 1, conforme indicado, escolha o mês de referência para gerar a preventiva e
clique em Salvar & continuar.

Nesse momento a tela tornou-se a expandir conforme abaixo:

Clique no botão Adicionar do lado direito e nesse instante iremos buscar os edifícios e equipamentos a qual
teremos a preventiva, faça o filtro conforme mostrado:



Em nosso exemplo adicionei apenas 2 equipamentos, mas podem adicionar quantos acharem necessário, o
ideal é adicionar e dividir entre os técnicos.

Após ter adicionado os equipamentos na listagem é mostrado o Progresso, e neste instante é necessário
Processar a sua Preventiva, clique, uma vez clicado em processar já não é possível mais realizar a remoção da
preventiva.

Conhecendo as opções

Processar> Utilizado para dar início a preventiva;
Remover> Utilizado para quando desistir de uma preventiva remover a mesma da lista, isso só pode ser feito
antes de processar;
Imprimir plano de preventiva> Imprime o plano de preventiva para ser entregue aos técnicos em mãos
quando o cliente não utiliza o App;
Imprimir relatório de conferência> Uma lista disponível para ir marcando o que já foi feito ou não pelos
técnicos, apenas um material de apoio;
Imprimir relatório de progresso> Indica como está indo o progresso das preventivas, também um material de
apoio.

Após clicar em Processar a opção de Notificar ao
técnico será exibida, essa função é utilizada para
enviar a informação da preventiva é uma alerta ao
técnico por mensagem Push de que os
equipamentos estão no seu aplicativo para serem
tratados durante o mês.

Escolha o método Liftflex App e em seguida o técnico
na lista de técnicos e clique em Notificar.

Em alguns segundos o técnico irá receber uma
notificação, bastando ele atualizar a sua lista de
preventivas clicando no botão Refresh (cor verde) no
Liftflex App.

Finalizando uma preventiva de forma manual
Aqui vamos mostrar como finalizar uma preventiva de forma manual, mas vejam que quando o cliente utiliza o
Liftflex App esse passo é desnecessário.



Para finalizar de forma manual, na listagem de preventivas clique no nome da preventiva a qual deseja
encerrar a preventiva do equipamento, vejam que o processo é de finalizar a preventiva de equipamento por
equipamento, até a conclusão de todos eles dentro do plano de preventiva.

Vejam que você tem ao clicar no nome do plano a opção de Filtrar o que permite buscar um equipamento
específico e também a opção de finalizar, nessa última iremos usar para encerrar a preventiva realizado no
equipamento em questão, para finalizar clique no botão e preencha as informações na página que se abre e
em seguida clique no botão Salvar.

Imediatamente ao clicar no Salvar o progresso já é atualizado e a preventiva encerrada.



Repita esses passos a cada novo equipamento com a preventiva concluída.

Enviando e-mail ao síndico
Após concluir a preventiva é possível enviar o e-mail para o síndico de forma manual uma a uma ou de forma
automática, para enviar manualmente após finalizar basta clicar na opção de e-mail que irá aparecer conforme
a tela abaixo:

Uma vez clicando nessa opção basta informar o e-mail a qual deseja enviar na lista que aparece ou adicionar
algum outro.

Para o envio de e-mail de forma automática clique no link https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=1 e ative o
parâmetro de Ativa o envio automático do plano de preventiva finalizado.

Ordem de serviço
O módulo de ordem de serviço onde pode ser acessado através do menu Serviços>Ordem de serviço é
utilizado para tratar de todo e qualquer tipo de OS excluindo as operações com chamados e operações com
preventiva, no caso de chamados ainda sim é possível abrir de forma automática uma OS quando há algum
tipo de pendência ainda a ser corrigida, o fato de abrir de forma automática é apenas um facilitador, a OS pode
ser aberta a qualquer momento para tratar de qualquer assunto.

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=1


Como todas as telas do sistema a OS segue o padrão então temos em nossa imagem exemplo um pesquisa
do tipo rápida onde alguns itens de pesquisa estão disponíveis e outra pesquisa do tipo avançada que é

representada pela imagem , depois disso temos a opção de imprimir a listagem sendo exibida na tela ou
ainda exportar para o excel.

A legenda serve para ajudar a identificar cada uma das OS listadas, atenção sempre que quando uma OS é
aberta de forma automática vindo do Painel de atendimento ou do Liftflex App a opção Parado serve para
indicar que o equipamento está parado necessitando de uma ação que esteja descrita na OS.

Abrindo uma OS
Clicando no botão Novo no canto superior direito da tela será solicitado que os dados obrigatórios sejam
preenchidos:

Para abrir a OS de forma bem simples preencha os dados conforme são requisitados, lembre-se de preencher
tudo de forma correta incluindo uma descrição o mais detalhado possivel do problema relatado no campo de
Observação.



Após preencher tudo e desejando já agendar para um técnico ir ao local realizar o serviço marque a opção
“Agendar execução?”, uma vez marcado outras opções conforme abaixo irao aparecer:

Indique a data e hora da execução, o técnico responsável e também se haverá ajuda de um terceirizado para
essa execução. Clique no Salvar para abrir a OS.

Uma vez a Os aberta novas abas irão aparecer:

● Vendas > Essa aba é utilizada para vincular uma venda feita através do menu Vendas>Vendas &
orçamentos, veja que é apenas uma vinculação e ainda não é possível realizar a venda direto pela OS.

● Comentários > Inclua quantos comentários desejar para essa OS, isso pode lhe ajudar no futuro a
relembrar alguma informação importante anteriormente.

● Documento > Armazene documentos ou imagens para comprovar alguma situação ocorrida.

Voltando na listagem das OS, ainda temos algumas opções disponíveis na engrenagem vejamos:



1. Cancelar > Permite o cancelamento da OS;
2. Imprimir > Permite a impressão da OS;
3. E-mail > Permite o envio por e-mail da OS;
4. Histórico > Armazena informação de

data/hora e quem fez a OS.

Após agendar a execução da OS,basta notificar o técnico.

Após entrar em notificar técnico, selecione o Técnico que será notificado

:

Após preencher, selecione a opção salvar e notificar



Logo após,o técnico selecionado será notificado.

No app Liftflex, o técnico pode finalizar a OS, ou você também tem a opção de finalizar pela Web, basta você
entrar nas opções e selecionar a opção finalizar.

Observação: Se desejar outro modelo de impressão da OS e até mesmo personalizar o e-mail que será
enviado ao cliente consulte nossa FAQ em https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=119.

Nota:

Chegamos ao fim de nosso manual da parte Web de como manusear Chamados, Preventivas e OS,
esperamos que o conteúdo seja útil no dia-a-dia da empresa.

https://suporte.brim.com.br/kb/faq.php?id=119
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