PRODUTO: Belle Software

DATA: 28/11/2017

Release Notes do software Belle Software:
Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a
serem liberadas no próximo dia 04/12/2017 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.
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1.1 Agenda
A partir desta atualização, a agenda irá contar com o campo “Vendedor”, para que seja possível
informar quem é o vendedor do serviço no momento da venda, caso este seja diferente do usuário que
está logado no sistema e executando a operação.
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1.2 Melhorias no Cadastro e Controle de Clientes
Nesta atualização foram implementadas algumas melhorias na gestão de clientes. A seguir serão
apresentadas as principais melhorias:
1.2.1 Controles de Status dos Clientes
O controle de status dos clientes ganhou um controle mais acurado, sendo as conversões, a partir
de agora, realizadas automaticamente, conforme a seguir:
a. Status de Lead: Ocorre no momento do cadastro de um novo cliente;
b. Status de Prospect: Ocorre quando o cliente é agendado pela primeira vez, e se mantém
assim até que seja realizada a cobrança pelo atendimento. Logo, clientes que realizaram
serviços de cortesia, manterão o status de prospect;
c. Status de Cliente: Ocorre quando é realizada uma venda ou quando é realizada a cobrança de
algum serviço agendado para o cliente. A aquisição de um serviço ou produto do
estabelecimento é que determina o status de Cliente;
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1.2.2 Função de Importação de Clientes
A partir desta atualização, o processo de importação de clientes ficou mais flexível. Agora será
possível realizar a importação de clientes mais de uma vez, pois um dos fatores que impedia esta função
era a importação dos códigos, e esta função foi removida do sistema.
Além disso, agora também será possível informar a origem e o status do cliente no momento da
importação. A imagem a seguir mostra as novas opções disponíveis:

Os parâmetros informados na interface acima serão aplicados a todos os clientes da lista a ser
importada. Se houverem clientes com parâmetros diferentes, ou seja, com outros status, origens ou
estabelecimento, poderão ser criadas outras listas para importação, onde diferentes parâmetros poderão
ser informados.
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1.3 Melhorias no CRM
O CRM do Belle Software, agora, irá permitir a impressão dos registros em pdf e excel:
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1.4 Melhorias na Gestão de Campanhas
O módulo de gestão de campanhas recebeu diversas melhorias, tanto em seus processos, quanto
em sua estrutura. Isto irá garantir maior agilidade, usabilidade e tolerância a falhas. Veja a seguir as
principais mudanças:

a. Ao incluir uma nova Campanha: Ao incluir uma nova campanha, o usuário deverá selecionar o tipo,
antes de mudar para a interface de edição:

Ao selecionar a opção desejada, o sistema irá direcionar o usuário diretamente para a interface
apropriada à execução da respectiva função;

b. Programas foram modularizados: Internamente, as interfaces do programa de campanhas foram
transformados de Popups em Módulos. Na prática, isso ajudará a impedir travamentos e desajustes na
interface de pré-visualização dos layouts de campanhas.
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c. Novos Filtros no Email Marketing: Agora será possível buscar clientes por Origem e Situação de
Cadastro:
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1.5 Melhorias no Cadastro de Serviços
O Cadastro de Serviços, a partir desta atualização permitirá a impressão da lista de serviços em
pdf ou excel:

Somente serão impressos os dados que estiverem sendo mostrados na interface de listagem;

10

1.6 Melhorias no Programa de Venda de Planos
O Belle Software agora, irá permitir maior flexibilidade sobre as informações exibidas na
interface de venda de planos. A partir desta atualização será possível configurar quais usuários terão
acesso a visualização deste valor. Para isto, será necessário configurar quais usuários terão acesso ao
valor total vendido:
Programa Parâmetros Gerais, Aba Planos: Selecionar os usuários que terão acesso ao valor total
vendido:
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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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