PRODUTO: Belle Software

DATA: 08/05/2017

Release Notes do software Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 10/05/2017 no Belle Software.
Assim, recomenda-se a leitura deste documento para melhor aproveitamento dos recursos implementados
e maior segurança na utilização do software.
A GEINFO, não se responsabiliza por falhas que tenham como causa o mau uso das funções do produto,
bem como o desconhecimento do funcionamento também não constitui argumento válido, uma vez que
todas as informações referentes à sua utilização são prestadas no treinamento e qualquer alteração
pertinente poderá ser observada no presente documento.
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1.0 ALTERAÇÕES E MELHORIAS
Neste capítulo estão descritas as melhorias implementadas no software, bem como alterações de
caráter compulsório e necessário à garantia de funcionalidade, operacionalidade, segurança e/ou
eficiência do software.
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1.1 Emissão de Certificados de Treinamento
A partir de agora, a GEINFO emitirá certificados para os usuários que participarem dos
treinamentos do Belle Software. Deste modo, assim você concluir alguma fase do treinamento no
sistema, o certificado será enviado para o seu e-mail ou entregue em pdf:
Frente:

Verso:
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1.2 Melhorias na Agenda
A agenda do Belle Software recebeu várias melhorias conforme será mostrado a seguir:
a. Impressão dos Serviços em Excel:
A partir desta atualização, será disponibilizada uma impressão da agenda em excel, onde será
possível visualizar todos os serviços relacionados ao atendimento:

Impressão em excel:

Obs: Os dados serão impressos de forma bruta, na mesma linha e sem quebra. Na imagem acima os
dados da planilha foram tratados no excel para serem mostrados de forma mais legível. O usuário
deverá também tratar seus dados para que sejam mostrados neste formato, ou no formato que desejar.
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b. Rolagem Simultânea dos Profissionais:
Uma excelente novidade também foi implantada na agenda. Agora será possível usar uma barra de
rolagem única para mostrar os horários disponíveis de todos os profissionais:

Obs: As barras de rolagem únicas para cada profissional continuarão sendo exibidas também.
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1.3 Melhoria no Fechamento de Comissão
Este relatório precisou ser revisado com relação às datas de controle dos filtros, ficando a partir de
agora, a seguinte nomenclatura:
1. Vencimento: Data do vencimento financeiro do registro que gerou a comissão;
2. Lançamento: Data EM QUE o lançamento que gerou a comissão foi lançado pelo usuário;
3. Agendamento: Data PARA A QUAL o lançamento que gerou a comissão foi agendado pelo usuário;
4. Comissionamento: Data em que foi calculado/recalculado e gravado o registro de comissionamento;
Deste modo, o relatório sofreu alterações para atender à nova demanda por filtros, conforme a
seguir:
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1.4 Melhorias nos Controles Financeiros
A partir desta atualização, os programas de contas a pagar e de contas a receber, passarão a aceitar
Lançamento de movimentos sem data de vencimento informada. Esta melhoria visa flexibilizar as
formas de lançamento.
Para viabilizar a localização dos lançamentos sem vencimento informados, foi incluído um novo filtro,
conforme mostrado a seguir. Este filtro estará presente no controle de contas a receber, a pagar e no
relatório de movimentação.
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1.5 Melhorias nos Gráficos do Sistema
Os Gráficos de Atendimento por Serviço e de Atendimento por Profissional, a partir desta
atualização, passarão a permitir que o usuário escolha se deseja visualizar os dados computados com base
na quantidade ou nos valores monetários (R$).
Os rótulos também foram alterados para que mostrem os dados mais claramente.
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1.6 Melhorias no Cadastro de Clientes
Foi incluído nesta versão, o campo “Núm.Prontuário”, que permitirá ao usuário, criar um controle
de número de prontuários externo, quando os números das fichas físicas não coincidirem com os códigos
dos cadastros dos clientes.
Também será possível realizar buscas no cadastro através do código do prontuário.
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1.7 Melhorias Relatório Analítico de Comissão
Neste relatório, foram incluídas opções de agrupamento dos dados e sub-totais que facilitarão a
consulta e computação dos dados:

Impressão em pdf:
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Em caso de dúvidas acesse nossos canais de suporte:
Nossos horários de atendimento são:




De Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00;
Aos Sábados: 09:00 às 12:00;

1. Contato via Chat do Belle Software
O chat do produto pode ser acessado na barra de favoritos da própria ferramenta, conforme imagem a abaixo:

2. Contato por E-mail
Caso você precise enviar um e-mail solicitando auxílio, nosso endereço é suporte@geinfo.com.br;

3. Contato por Telefone
Nossos Telefones para contato são:
(49)3563-7093 - Caçador - SC;
(11)3614-9162 - São Paulo - SP;
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