PRODUTO: Belle Software

DATA: 21/05/2018

Release Notes do Sistema Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no dia 21/05/2018 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 Duplicar Modelo de Contrato
A partir desta atualização, para melhor controle de modelos de contratos no Sistema Belle
Software, será possível duplicar um modelo permitindo assim a edição pontual, no caso de contratos em
que há necessidade de alteração em algumas cláusulas apenas. Os clicar sobre a opção de duplicar, será
criada uma cópia do modelo selecionado, com as mesmas cláusulas. A opção ficará disponível na
interface de edição de contratos, conforme apresentado a seguir:

1.2 Exibição da Categoria na Listagem do Cadastro de Serviços
No cadastro de serviços será listado junto aos demais dados a categoria de cada um dos
procedimentos cadastrados, permitindo assim a visualização de maneira mais detalhada. Esta informação
será também listada na impressão em Excel e PDF dos serviços, conforme visto abaixo:
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1.3 Novo Módulo: NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
A partir desta atualização, o Belle Software está integrado à emissão de NFC-e (Nota fiscal do
consumidor eletrônica), ou seja, a emissão de notas será realizada através do próprio Sistema Belle
Software, a partir de qualquer computador que esteja acessando o mesmo, semelhante ao que ocorre
atualmente com a emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica).
A NFC-e é emitida quando se realiza a venda de produtos para um cliente. Consulte a
obrigatoriedade de emissão de sua empresa junto ao seu contador.
Para maiores informações sobre os módulos fiscais do Belle Software, clique aqui.

5

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
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