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Santa Rita do Sapucaí, 22 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 

Lançada em 22/02/2019 
Versão 3.16 
» Adequação das rotinas que permitem o envio do relatório de eventos por e-mail em todos os 

aparelhos com Sistema Operacional IOS. 
 

» Adequação da tela de configuração e edição de conexão através do Receptor IP. 
 

 
Lançada em 21/01/2019 
Versão 3.15 
» Adequação do sistema de envio de notificações para as novas versões do Sistema Operacional 

IOS.  
 

         OBS: Quando o aplicativo for atualizado para essa versão, o Token do aplicativo também 
será atualizado. Se utilizado em conjunto com o receptor IP será necessário recadastrar o Token 
novamente para voltar a receber notificações. Para o Servidor Cloud Intelbras a atualização será 
automática. 
 

» Implementado a funcionalidade que permitirá ao aplicativo receber as notificações de Disparo e 
Pânico Audível, com aviso sonoro diferenciado, semelhante a uma sirene. 
 

 
Lançada em 24/10/2018  
Versão 3.14  
» Ajuste nas rotinas de By-Pass, possibilitando anular zonas temporariamente com a central 

parcialmente ativada, através do APP.  
 

Lançada em 07/08/2018  
Versão 3.13  
» Implementado alteração que possibilita aumento de velocidade no trafego de dados durante 

conexão.  
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Lançada em 19/03/2018  
Versão 3.12  
»  Implementado novas informações no campo “NOVIDADES”.  

 
Lançada em 16/02/2018  
Versão 3.11  
» Inclusão da funcionalidade que permite realizar a leitura do endereço MAC Adress da central 

através de etiqueta com código QRCode. Disponível nas centrais de alarme fabricadas a partir de 
janeiro 2018.  

 
» Alteração no processo de notificações, de forma que não permita sincronização entre aplicativo 

e central quando a senha cadastrada no mesmo estiver incorreta.  
 

» Inclusão de rotina que dessincroniza o TOKEN do aparelho celular com MAC Adress da central, 
ao editar o MAC cadastrado no aplicativo.  

 
Lançada em 20/12/2017  
Versão 3.10  
» Inclusão de informação no manual do Aplicativo, informando o endereço da App Store, onde se 

encontram as informações referentes a dispositivos compatíveis. 
 
 
 
 

 


