PRODUTO: Belle Software

DATA: 29/03/2018

Release Notes do Sistema Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 02/04/2018 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. 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 Controle de Confirmação na Gestão Financeira
A partir desta atualização, para melhor controle de confirmação de movimentações financeiras,
a possibilidade de edição de datas será acrescentada em dois tipos de lançamentos financeiros do Sistema
Belle Software, conforme apresentado a seguir.
1.1.1

Lançamento de Transferências
Ao efetuar o lançamento de uma transferência de saldo, será possível informar a data de

confirmação, desta forma o valor será considerado para o fechamento de caixa e também no fluxo de
caixa conforme a data informada. Com isso será possível fazer o lançamento de transferências de forma
retroativa.

1.1.2

Lançamento de Aportes
No lançamento de aportes serão inclusas duas opções:



Data de confirmação: Com isso o valor será considerado para o fechamento de caixa e fluxo de
caixa como entrada na data em que foi informada.



Considerar no faturamento: Através desta opção, você poderá definir, no momento do
lançamento do aporte, se o valor será ou não considerado no faturamento da clínica.
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1.2 Observação no Cadastro e Venda de Planos Financeira
A partir desta atualização, será possível adicionar uma observação/descrição à cada registro de
dados (valor e validade) do cadastro de um plano de tratamento.
Desta forma, no momento de efetuar uma venda de plano, o usuário poderá visualizar a
descrição para ter a certeza do plano que estará efetivando a venda. Isto auxiliará na distinção nos casos
em que os dados do plano são semelhantes:

1.3 Relatório de Atendimentos
Será adicionada ao relatório de atendimentos uma nova coluna contendo o tempo de duração do
atendimento, para melhor visualização dos atendimentos realizados na clínica.
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1.4 Painel de Atendimentos
1.4.1

Informações Adicionais
Na tela de informações adicionais ficará listado o nome do profissional que efetuou o registro

das informações:

1.4.2

Cadastro de Medicamentos e Fórmulas
No cadastro de medicamentos e fórmulas ao clicar sobre “incluir” o sistema já trará preenchido

o campo de ID (código de identificação), desta forma o usuário não precisará informar o mesmo
manualmente:
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1.5 Clube de Fidelidade/Sistema de Pontuação
Através do sistema de pontos de fidelidade a clínica poderá criar clubes onde o cliente receberá
pontos a cada valor gasto, esses pontos poderão ser trocados por produtos e/ou serviços. O sistema de
pontos também contempla um tipo de plano com tratamentos do qual o cliente associado poderá utilizar,
este plano poderá ser renovado mensalmente ou não, conforme parametrização feita.

Para maiores detalhes sobre como utilizar os pontos de fidelidade, clique aqui e consulte o tutorial.
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Em caso de dúvidas acesse os nossos canais de suporte:
Nossos horários de atendimento são (de acordo com horários de Brasília):


De Segunda à Sexta: 08:00 às 19:00 horas;
 Aos Sábados: 09:00 às 12:00 horas;

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
Nosso Telefone para contato é:
(49) 3563-7093 - Caçador - SC
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