


Software de gerenciamento de imóveis que te permite 
fazer mais do que simplesmente gerenciar 

propriedades. 

Maximize a satisfação do inquilino, aumente seu 
portfólio de imóveis, ao mesmo tempo em que diminui 

seus custos.

Acesse o software de 
gerenciamento de imóveis mais 
eficiente na palma da sua mão.



Falta de uma visão geral clara sobre sua 
carteira de imóveis e as necessidades do 
inquilino

Processos de comunicação não 
transparentes e ineficientes que levam a 
informações desencontradas

Inquilinos insatisfeitos por conta de 
problemas de manutenção atrasados ou 
não resolvidos 

Reparos caros devido à negligência de 
problemas do imóvel ao longo do tempo

Os problemas 
que vemos



Aplicativo baseado na 
web

Aprove solicitações de locação, 
resolva problemas de 
manutenção de longo prazo, 
gerencie pagamentos e 
automatize seus processos de 
onde você estiver, com um 
aplicativo simples.

Rastreamento de 
manutenção

Forneça os serviços que os 
inquilinos desejam e precisam, 
mantendo o controle de suas 
notificações. Notificações 
instantâneas e soluções 
rápidas significam satisfação 
máxima.

Requisitos de segurança 
contra incêndio

Esteja sempre seguro contra 
incêndio. Registre uma única vez 
e o sistema garantirá que esteja 
sempre acessível e atualizado. 
Uma coisa a menos para você 
se preocupar.

A solução que 
oferecemos

Comunicação inteligente
Esteja sempre atualizado sobre 
cada um de seus imóveis com 
nossa ferramenta de 
comunicação inteligente. Com a 
nossa ferramenta de chat, a 
comunicação é sempre eficiente 
e os inquilinos estão sempre 
satisfeitos.



Sempre disponível 
em qualquer 

dispositivo



“Era necessária uma solução que abrisse e fornecesse uma comunicação 
transparente e fácil entre inquilinos, proprietários, equipe de manutenção 
e administradores de imóveis. Facilitee preenche essa lacuna com uma 
solução fácil de usar para todos’’. 

- Eduard Schellart - Parceiro da Facilitee

Eles amam o 
aplicativo

“Os proprietários podem ter uma visão geral super simples de 
todos os seus imóveis e tudo o que está acontecendo em 
relação aos seus imóveis. Estamos muito felizes com a Facilitee
até agora!”

- Rein Mellegers - IntoHousing Property Management



Nossa equipe



Equipe 
completa

Dono da 
propriedade

Cli
en
te

Proprietário 
de produto

Gerente da 
Facilitee

Seu gerente de 
projeto



1. Software de gerenciamento de imóveis eficaz, que 
fornece uma visão geral clara da sua carteira de 
imóveis

2. Aplicativo acessível, que cabe no seu bolso, para 
minimizar seus custos e potencializar o valor dos 
seus contratos

3. Ferramenta de comunicação transparente e fácil 
de usar para maximizar a satisfação do inquilino 

4. Equipes de desenvolvimento de TI eficientes e 
ágeis, sempre à disposição para te ajudar

Os benefícios 
de ter Facilitee



A falta de uma visão geral clara do portfólio de 
imóveis, inquilinos insatisfeitos e altos custos de 

manutenção, fizeram o fundador da Facilite, Sikke, 
decidir desenvolver um aplicativo que pudesse 

resolver esses problemas. 

Nenhum sistema tinha a solução para esses 
problemas da maneira eficiente como ele imaginava. 

Então, por que não desenvolver um aplicativo nós 
mesmos? E assim surgiu a Facilitee

Facilitee se concentra na 
eficiência de gerenciamento do 

seu imóvel




