PRODUTO: Belle Software

DATA: 21/12/2016

Release Notes do software Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 22/01/2017 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.
1.1 Melhorias na Agenda
1.1.1 Visão por Salas
A agenda agora contará com uma terceira forma de visualização baseada em salas. Agora você
poderá ver as salas dispostas em colunas para melhor gerenciar a disponibilidade e ocupação dos seus
ambientes de serviço:
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1.1.2 Detalhes da Agenda
A Agenda do Belle Software, qualquer que seja a forma de visualização, irá apresentar mais
detalhes para tornar mais fácil a identificação dos dados do seu atendimento. Assim, a partir de agora será
possível ver qual é o estabelecimento e também o CPF do cliente:
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1.2 Melhorias na Venda de Planos
O módulo de venda de planos contará, a partir desta atualização, com melhorias que permitirão
maior rastreabilidade na gestão dos documentos relacionados aos planos:
1.2.1 Impressão do Contrato
No contrato serão impressos os códigos dos planos relacionados a ele:

1.2.2 Impressão da Ficha de Acompanhamento
Na impressão da Ficha de Acompanhamento também serão impressos os códigos dos planos
relacionados a ela:
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1.3 Fechamento de Pagamento
Para aqueles que gerenciam duas clínicas ou mais, através do Belle Software, a partir desta
atualização poderá contar com um filtro de estabelecimentos ao gerenciar suas comissões. Esta melhoria
é importante, particularmente se houverem profissionais que atuam em mais de um estabelecimento.
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1.4 Módulos de Fidelização e Marketing com Novo Filtro
A partir desta atualização, os programas de Gestão de Campanhas, Voucher e Mala Direta,
contarão com um novo filtro para buscar os seus clientes pelo tipo, uma classificação livre que você pode
criar conforme sua necessidade de controle. Agora você terá mais uma forma para classificar seus
clientes e fideliza-los através do Belle Software.
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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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