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DATA: 06/08/2018

Release Notes do Sistema Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às
atualizações a serem liberadas no dia 07/08/2018 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 Forma de Pagamento no Fechamento de Caixa
A partir desta atualização, para aumentar a praticidade do fechamento
diário/mensal do caixa, será listada a forma de pagamento das parcelas recebidas,
conforme apresentado a seguir:

1.2 Restrição na Transferência de Saldo
A partir desta atualização, será disponibilizada uma nova parametrização para
definir a utilização da senha do gerente na autorização de transferências de saldo. Desta
forma, caso o administrador da clínica deseje restringir quais usuários poderão ter acesso
à realizar transferências de saldo entre as contas de seu estabelecimento, poderá utilizar
esta opção, disponível na guia Geral de Parâmetros Gerais:

1.3 Proposta do Orçamento
Será incluso no cabeçalho da proposta os campos de telefone e contato,
disponíveis no cadastro do estabelecimento, facilitando desta forma para que seu cliente
possa entrar em contato sobre a proposta que ele recebeu:
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1.4 Agendamento Automático
Serão adicionadas no agendamento automático de sessões as opções de tipo de
observação e observação, que serão aplicadas à todas as sessões agendadas no momento
em que o usuário preencher os campos e salvar os dados:

1.5 Anexo no Pedido de Venda e Ordem de Compra
Ao adicionar um item no pedido de venda ou na ordem de compra, haverá
uma opção para adicionar o anexo no item, permitindo ao usuário anexar uma
solicitação ou receita, por exemplo.

1.6 Controle de Retorno dos Contatos no CRM
Para evitar que os usuários esqueçam de entrar em contato com os clientes,
leads ou prospects, será adicionada uma opção para informar o usuário que deverá
entrar em contato, além da data para contatar.
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Será possível também filtrar os clientes que o usuário precisa contatar no período
selecionado:

Outra opção que irá facilitar o lembrete dos contatos é a notificação do sistema. Para
parametrizar, o usuário deverá acessar o menu Configurações > Parametrizar
Notificações, e nos alertas diversos, marcar como deseja ser alertado:

1.7 Recibo de Pagamento
A partir desta atualização, quando um recibo for emitido pelo sistema (através
da opção de DMED), o sistema listará os itens adquiridos na compra do cliente, bem
como o parcelamento que foi lançado:
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1.8 Emissão de NFC-e
A partir desta atualização, ao realizar a emissão da NFC-e (Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica) não será obrigatório informar o CPF do cliente, salvo casos em
que o cliente solicite, ou que seja obrigatório para o valor da venda realizada.

1.9 Novo módulo: Relatório de NFS-e e NFC-e
A partir desta atualização, será disponibilizado um novo relatório que
permitirá maior facilidade para o administrados na clínica no momento de visualizar os
valores e tributos sobre os quais foi realizada a emissão de nota fiscal.
Com este relatório será possível visualizar todas as notas fiscais, de serviço ou de
consumidor (para venda de produtos), emitidas no período selecionado, exibindo os
valores de serviços/produtos e também de tributos, desta forma você terá maior
transparência e controle sobre toda a parte fiscal de sua empresa!
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1.10

Novo módulo: Fila de Espera
A partir desta atualização, será liberado um novo módulo para auxiliar os

profissionais de atendimento no dia-a-dia: o Fila de Espera, que permitirá a visualização
dos clientes que já estão aguardando para serem atendidos, bem como a informação de há
quanto tempo estão esperando ou se chegaram com atraso.
E através deste local, o profissional poderá iniciar/finalizar o atendimento, bem como
visualizar informações do cliente ou do histórico de atendimentos.
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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

