PRODUTO: Belle Software

DATA: 26/08/2016

Release Notes do software Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 29/08/2016 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.
1.1 Controle da Data de Pagamento/Recebimento
A partir desta atualização, será possível

editar

a

data

de confirmação,

ou

seja,

recebimento/pagamento nos respectivos controles de Contas a Receber e Contas a Pagar. Isto flexibilizará
os lançamentos realizados fora do período em que realmente ocorreram.
ATENÇÃO!
A data de Confirmação não será considerada para
efeitos de fluxo de caixa. Esta alteração poderá causar
divergências entre o saldo das contas e os demais relatórios
do sistema.
A alteração da data de confirmação somente terá efeito nos
lançamentos de entrada e saída e nos filtros dos relatórios.
O saldo das contas envolvidas será calculado com base na
data de movimentação.
Para efeitos de auditoria, esta alteração será atribuída sob
sua responsabilidade.

Isto significa que as alterações realizadas não impactarão seus saldos no fluxo de caixa, mas
permitirão que você tenha maior flexibilidade no controle dos recebimentos e pagamentos.

Para isto, foi incluída a coluna para visualização da data de Confirmação, nos controles de conta a
receber, contas a pagar e relatório de movimentação. Além disso, a data de confirmação será mostrada no
momento em que for realizada a quitação do lançamento, permitindo, desta forma, a sua edição:
Veja a imagem a seguir:
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A data de
confirmação será
mostrada permitindo
a edição, ao realizar
a quitação de um
lançamento.

1.2 Fluxo de Caixa
No Fluxo de Caixa foi incluído um filtro para buscar por clientes:
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1.3 Celulares com o Nono Dígito
Foram inclusos o nono dígito nos celulares para as regiões com DDD 65 e 66;
1.4 Relatório de Movimentação
No Relatório de Movimentação foi incluída a coluna “N.Pcl”, que irá mostra em qual parcela se
encontra o movimento financeiro mostrado;

1.5 Fechamento de Compras do Cliente
Ao fechar as compras do cliente, agora será possível visualizar a data da prestação do serviço:

Agendamentos mostrarão a data da execução do serviço e vendas em geral, a data da venda;
5

1.6 Valor do Frete no Pedido de Venda
No Relatório de Movimentação foi incluída a coluna “N.Pcl”, que irá mostra em qual parcela se
encontra o movimento financeiro mostrado;

Regras para o valor do frete:
a) O valor do frete será informado por item, mesma regra usada em sistemas fiscais;
b) O valor do frete será somado ao valor final do item, e consequentemente do pedido;
1.7 Relatório de Venda de Itens
O Relatório de Venda de Itens, a partir desta atualização, irá contar com um filtro de clientes.
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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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