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O que são as Ações Sensíveis no eGO? 
 

O gestor do eGO tem a possibilidade de limitar aos utilizadores uma série de acções, como 

imprimir ou enviar por email informação ou enviar por email. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Para isso deverá realizar os seguintes passos: 

 

1. Aceda às ‘Configurações’ e depois o separador ‘Empresa’; 

 
 

2. Abra o separador gestão e faça scrool down até à zona das ações sensíveis; 
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3. Aí poderá escolher 3 tipos diferentes de acções sensíveis: 

- Morada do Imóvel 

- Imprimir em Listagens 

- Enviar por email 

 

 

4. A ação sensível ‘Imprimir em listagens’, vai limitar os restantes utilizadores em 

funções de impressão, por exemplo listagens de imóveis ou de contactos. 

 

 

5. Pode definir este limite em número de impressões e em tempo. Ao definir o ‘Limite’ 

está a limitar até x impressões, e ao limitar em ‘Tempo’ (minutos) define uma baliza 

temporal para o número de impressões.  

 

Por exemplo: Ao colocar no campo ‘LIMITE’ o número 3 está a limitar a impressão ao 

máximo de 3 listagens (contactos, imóveis etc) e ao definir 60 minutos no campo 

‘TEMPO’ significa que o limite de impressões vigora por períodos de 60 minutos (1h) 

ou seja ao fazer 3 impressões, apenas ao fim de uma hora será permitido voltar a fazer 

o mesmo número de impressões; 

 

 



  3 

6. Ao definir a ação sensível ‘Morada do Imóvel’ limita a visualização da morada dos 

imóveis no eGO.  

 

  À semelhança da acção ‘Imprimir em Listagens’, ao limitar em número vai 

condicionar a visualização (da morada do imóvel) em ciclos de 60 minutos (1h); 

 
 

 

7. Ao definir a ação sensível ‘Enviar por email’ limita o envio, através de email, de 

imóveis, oportunidades etc; 

  

Ao limitar em número vai condicionar o envio por email, a 3 elementos em ciclos de 

60 minutos (1h); 
 

 
 

 

   

 

 

 

.................................................................................................................................................................. 

Saiba mais em: http://academia.egorealestate.com    

Questões: support@egorealestate.com 
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