Boletim de Melhorias – Belle Software
PRODUTO: Belle Software

DATA: 24/02/2016

Release Notes do software Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 25/02/2016 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 deste
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 Agenda
A agenda recebeu várias melhorias conforme a seguir:
1.1.1 Visão Diária:
A partir de agora, na agenda diária serão também exibidos os detalhes do agendamento ao clicar
sobre o mesmo:
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1.1.2 Alternar Entre Tipos de Agendamento
A partir de agora será possível alternar entre os tipos de agendamento de serviços, mesmo depois de
salvo. Esta função havia sido bloqueada por motivos de segurança e complexidade de fluxo. Porém,
devido ao grande número de solicitações, o fluxo foi revisto e o processo foi reprogramado;

1.1.3 Busca por Telefone a Busca Rápida
Na interface de busca rápida agora também é possível realizar buscas pelo celular do cliente;
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1.2 Agendamento Automático
O agendamento automático foi alterado para que permita determinar a quantidade de agendamentos
a serem realizados, podendo manter saldos parciais nos planos contratados.
Este tipo de operação é especialmente importante para os agendamentos com baixa na quantidade e
do saldo;

No exemplo acima, das 10 sessões adquiridas no plano, apenas 5 estão sendo agendadas;

1.3 Novo Curinga na Emissão de Receitas

Foi inserido um novo curinga na emissão das receitas para informar o endereço do cliente;
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1.4 Campos de Data Editáveis
Os campos de datas disponíveis no sistema agora poderão ser editados manualmente, ou seja, sem a
necessidade de buscar pelo ano, mês e dia através do componente de calendário;

1.5 Relatório de Movimentação(Excel)
A impressão em excel do relatório será gerado com os itens componentes de cada venda, assim como
o PDF;
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1.6 Controle de Contas A Receber e A Pagar
Foi incluída impressões em excel em ambos os programas;
No contas a pagar foi inclusa a função de pagamentos parciais;

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 e 13:00 às 15:00;

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;
(48)3037-7077 - Florianópolis - SC;
(11)3614-9162 - São Paulo - SP;
(21)3956-2023 - Rio de Janeiro - RJ;
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