CorpGest Imo®
O CorpGest Imo® é um produto web que permite uma maior aproximação das empresas
de imobiliário aos seus clientes, alargando a sua área de ação, através de uma série de
informações disponibilizadas por via web.
Direcionada para Empresas de imobiliário, a plataforma CorpGest Imo® coloca-se como
uma ferramenta de aproximação dos gestores aos seus clientes, possibilitando alcançar
mais clientes, num curto espaço de tempo e numa área geográfica mais alargada.
A gestão da sua empresa pode ser mais eficiente e mais célere através da plataforma
CorpGest Imo®, com diferentes funcionalidades entre as quais destacamos a
possibilidade de pesquisa por tipo de negócio, preço, localidade, área, número de casas
de banho, tipologia, referência, geração de relatórios, entre outras.

Funcionalidades
• Catalogação de imóveis por diferente tipologia.
• Gestão de arquivo para futuras utilizações.
• Questionários online.
• Geração de relatórios.
• Gestão de imóveis na web, para consulta dos clientes, com diferente informação e tipologia de
busca, como:
• Tipo de negócio (venda / aluguer/ trespasse/ compra)
• Tipo de imóvel (casa/ apartamento/ pavilhão, etc)
• Localização geográfica (Distrito/ Concelho/ Freguesia)
• Preço
• Tipologia de habitação
• Área
• Estado do imóvel.
• Descrição do imóvel.
• Número de casas de banho
• Certificado Energético
• Fotos
• Consulta por referência de produto.

Plataforma

CorpGest Imo®
Nunca foi tão fácil vender ou alugar
casas.
Numa sociedade onde a tecnologia e a informação está em constante evolução, a
AMCProviders tem uma equipa especializada e pronta a ajudar na transformação visual
da sua agência imobiliária, e proporciona-lhe uma ferramenta que permite uma maior
aproximação da sua empresa aos seus clientes.
Com a plataforma CorpGest Imo® agora pode ter um website moderno, aliado a uma
plataforma de gestão de todos os seus imóveis que permitem que esta informação seja
atualizada diariamente, de uma forma muito simples.
Com as mudanças de disponibilidades constantes, a informação real é fundamental para
o sucesso da sua empresa. A gestão da sua empresa pode ser mais eficiente e mais
célere através da plataforma CorpGest Imo®, com as suas diferentes funcionalidades,
possibilitando o alargamento da sua área geográfica de atuação e uma maximização dos
seus recursos.
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