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A cada ano que passa nossa vida fica mais cercada por tecnologias e inovações que facilitam nosso dia a dia,
e não há dúvidas de que ganhamos tempo para nos dedicar ao que realmente importa.
Pensando em nossos clientes, trouxemos para integrar o nosso time o aplicativo OWLI, um aplicativo
simples e capaz de trazer todos os dados do seu contrato na palma da sua mão, sem sair de casa e de onde
você estiver.
O aplicativo foi desenvolvido pensando em locadores e locatários, trazendo tudo o que precisa saber sobre o
andamento do seu contrato e muito mais.
COM ELE VOCÊ LOCATÁRIO PODERÁ:
Em caso de dúvidas, acesse nosso chat e escolha o departamento
de que deseja esclarecimentos.
Estaremos prontos para te atender em horário comercial de:
Segunda a Sexta das 08:00 ás 18:00h
Pelo aplicativo você pode solicitar qualquer manutenção ao imóvel,
encaminhar fotos do problema e relatar todo caso.
Acompanhar o status da manutenção de forma simples e rápida.

Veja seu próximo vencimento, emita 2° via de boleto, consulte seus
recibos de pagamento. Vencimentos atrasados, realizar acordos e
emitir boletos vencidos atualizados e corrigidos.

COM ELE VOCÊ LOCADOR PODERÁ:
Em caso de dúvidas, acesse nosso chat e escolha o departamento
de que deseja esclarecimentos.
Estaremos prontos para te atender em horário comercial de:
Segunda a Sexta das 08:00 ás 18:00h
Pelo aplicativo você pode aprovar e reprovar as manutenções
solicitadas pelo locatário. Receber orçamentos para a manutenção
e responder ao nosso departamento de manutenção sobre
qualquer solicitação.
Acompanhar os pagamentos do locatário, extrato de repasses,
acompanhar acordos e aluguéis em atraso.
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1° Passo:
Para ter acesso a tudo isso é muito simples, acesse a sua loja de aplicativos no seu celular:

2° Passo:
Na loja de aplicativos procure pelo nome OWLI (A corujinha azul) e faça o download:

3° Passo:
Abra o app e ative a conta utilizando o e-mail que usou no cadastro com a imobiliária:
Caso você não tenha um e-mail cadastrado conosco ainda, entre em contato pelo e-mail:
damasco@damascoimoveis.com.br ou administracao@damascoimoveis.com.br.
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4° Passo:
Adicionar conta – Selecione “DAMASCO IMOVEIS” e cadastre sua senha. Você receberá um link
no seu e-mail;

DAMASCO IMÓVEIS

5° Passo:
Acesse seu e-mail e clique na ativação da conta do OWLI, junto ao Superlógica.

6° Passo:
Volte para o aplicativo e faça login com e-mail e senha -> Você estará na página inicial com todas as
informações relevantes -> No imóvel em destaque, clique em “contrato”;
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DAMASCO IMOVEIS

DAMASCO IMOVEIS

Pronto! Agora você pode conferir todas as informações do seu contrato e aproveitar das facilidades
que o aplicativo fornece.
Mas se ainda precisar de mais ajuda entre em contato conosco.
Tel: (11) 4228-1111 WhatsApp (11) 95550-2071 – damasco@damascoimoveis.com.br.

Damasco Imóveis – Fone: (11) 4228-1111 -

Manual do Aplicativo Owli

Página 4 de 4

