PRODUTO: Belle Software

DATA: 09/02/2018

Release Notes do Sistema Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 12/02/2018 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 Venda de Planos
A partir desta atualização, o programa de venda de planos irá contar duas opções adicionais no
que corresponde à impressões, conforme apresentado a seguir.
1.1.1

Impressão da Proposta
Através da impressão da proposta será apresentado o valor total das sessões de um serviço sem

desconto também, permitindo apresentação ao cliente para negociação com valores totais e com
desconto:
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1.1.2

Impressão do Contrato
Será possível determinar se a informação descrita no campo de “Observação” do programa

venda de planos será ou não listada no contrato. Assim, ao emitir um contrato, o usuário poderá escolher
se neste estarão contidos os dados comerciais (informações do plano contratado e parcelas lançadas na
venda) e também a observação.
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1.2 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
A partir desta atualização, a emissão de nota fiscal de serviços eletrônica irá contar duas opções
adicionais, conforme apresentado a seguir.
1.2.1

Descrição Fiscal para o Serviço
Para a emissão de NFS-e foi acrescentado no cadastro de serviços o campo de “Descrição

Fiscal”, onde deverá ser incluso nome do serviço para que este seja listado em documentos fiscais.

Desta forma, a privacidade do cliente será mantida, pois somente ficará descrito na nota fiscal o que for
determinado pela clínica, conforme o detalhamento necessário.
1.2.2

Emissão com Data Retroativa
Ao efetuar a emissão de NFS-e, será possível editar a data de emissão da nota fiscal de serviços,

o que permitirá ao usuário emitir notas fiscais com data retroativa.

OBS.: Consulte com sua contabilidade a limitação de dias retroativos permitidos em seu município para
realizar a emissão de notas fiscais retroativas.
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1.3 Novo Relatório: Comparativo de Valores e Descontos
A partir desta atualização, será disponibilizado um novo relatório que permitirá ao usuário
efetuar o comparativo das vendas realizadas, com o objetivo de acompanhar os descontos atribuídos em
cada venda efetuada no período.
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1.4 Aplicativo Belle Software Clientes
A partir desta atualização, o aplicativo para que o cliente de sua clínica possa se agendar contará
com opções adicionais de configuração, permitindo que você defina detalhadamente as informações que
seu cliente terá acesso, conforme apresentado a seguir.

1.4.1

Mostrar Planos de Tratamento
Para que seja possível escolher quais planos de tratamento ficarão visíveis nas informações da

clínica para que os seus clientes consultem, basta acessar o cadastro do plano desejado e através da opção
de “Mostrar no Aplicativo de Clientes”, escolher se este será ou não listado.

OBS.: Esta mesma opção também está disponível nos cadastros de Estabelecimentos, Usuários, Serviços
e Formas de Pagamento.
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1.4.2

Mostrar Horário de Funcionamento
Será possível determinar como será listado o horário de funcionamento da clínica:
a.

Horários da Clínica: Conforme o parametrizado no cadastro do Estabelecimento
(Também utilizado para restrição de acesso aos usuários);

b.

Texto Personalizado: Descrevendo em texto o horário de funcionamento da Clínica;

Esta determinação é realizada no menu de “Configurações”, no programa de “Parâmetros Gerais”, através
da guia de “Aplicativo Cliente”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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1.4.3

Texto Substituto para Serviços e Planos
Será possível escolher entre mostrar os dados dos serviços e planos cadastrados, ou ainda,

descrever em um texto personalizados os procedimentos e pacotes disponibilizados na clínica.
Esta determinação é realizada no menu de “Configurações”, no programa de “Parâmetros
Gerais”, através da guia de “Aplicativo Cliente”, conforme demonstrado na imagem a seguir:
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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
Nossos Telefones para contato são:
(49) 3563-7093 - Caçador - SC
(11) 3614-9162 - São Paulo - SP
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