
 

CADASTRO 
AINDA NÃO SOU CADASTRADO 



Para utilizar o aplicativo na versão mobile, deverá baixa-lo 
em seu smartphone, através das lojas online: 

Play Store (Android) 

Apple Store (iOS) 

 
Para a versão web, acesse, no navegador Chrome:  

app.interbind.com.br 
 
As telas das versões mobile e web contém layout, recursos, 
informações e funcionalidades idênticas 

DOWNLOAD e LINK 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.intertrack.interbind
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.intertrack.interbind
https://itunes.apple.com/br/app/interbind/id1174325007?mt=8
https://itunes.apple.com/br/app/interbind/id1174325007?mt=8
https://app.interbind.com.br/


Atualizar... (Refresh) 
 

Chave Habilita / Desabilita 
 

Abre Filtro... 
 

Lixeira / Exclusão 
 

Voltar à Tela anterior 
 

Pesquisar 

SIMBOLOGIA 

 

Abre Menu... 
 

Abre Rol de Opções... 
 

Abre Edição... 
 

Salva 
 

Abre para Incluir... 

Tocar em... Preencher... / Inserir... 

No Aplicativo: 

No Tutorial: 

Selecionar... Área clicável 
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Abrir o aplicativo Interbind,     tocando no ícone     
          na tela do smartphone 

AUTO CADASTRO  

 Tocar em: Ainda não sou cadastrado 

      Campos destacados com * são     
      de preenchimento obrigatório: 

Nome, Email, Confirme seu email 
e Celular (com DDD) 

Registrar Tocar em:  
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SENHA TEMPORÁRIA 

Após efetuado o cadastro do condomínio 
no sistema, você receberá um e-mail 
contendo a senha de primeiro acesso. 

A senha ITBD17 é apenas um exemplo, 
sem validade operacional 

Tocar em:    para retornar 
à tela de login  

 

Por padrão, todas as letras de códigos são maiúsculas 
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PRIMEIRO ACESSO 

   Tocar em: 
 
ou em:       no teclado virtual  

Entrar 

O ícone Enter pode variar de forma e cor de acordo com o sistema 
operacional, versão do teclado e configurações personalizadas 

Inserir senha temporária 

O campo e-mail aparecerá preenchido 
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CRIANDO SUA SENHA 

      Campos destacados com * são de preenchimento   
      obrigatório: Criar uma senha e Confirme a senha 

Cadastrado com sucesso! 

Tocar em: 

Selecionar:     Li e aceito os termos... 

Confirmar Tocar em:  

Abrirá uma tela contendo os Termos de uso. 

Termo de uso Tocar em  

para voltar 
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LOGANDO 

O campo e-mail aparecerá preenchido 
  

    Inserir senha criada e confirmada 

Entrar 

Abrirá a tela inicial do aplicativo Interbind 

 Tocar em:  

08 



SELECIONAR O PERFIL 

Favor consultar um dos Tutoriais 
no rodapé do site www.interbind.com.br/#tutoriais: 
 
• Encontrar “condomínio”, se for condômino  
                                     ou 
• Cadastrar “condomínio”, se for síndico 
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http://www.interbind.com.br/#tutoriais



