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Atualização de software - SIM Next – 21/09/2020 - Versão 1.18.17 

                      

São José, 21 de setembro de 2020. 

 
 

Lançada em 21/09/2020 

Versão 1.18.17 

» Melhoria na comunicação com alguns dispositivos. 

 

Lançada em 20/08/2020 

Versão 1.18.15 

» Implementações de segurança para dispositivos compatíveis com o LGPD; 

» Melhoria no processo de busca de gravações; 

» Resolução de problemas na interface com o usuário e com os dispositivos. 

 

Lançada em 15/06/2020 

Versão 1.18.13 

» Correção de bug na importação e exportação das configurações; 

» Correção de bug de troca intermitente do stream de vídeo durante a reprodução em condições 

específicas; 

» Correção de bug que impedia alterar o nome de canais de modelos específicos de dispositivos; 

» Correção de bug na reprodução do áudio e na função do áudio bidirecional; 

» Melhoria na interface de busca na árvore de dispositivos cadastrados. 

 

Lançada em 18/02/2020 

Versão 1.18.10 

» Disponibilizada a opção de configurar o idioma da interface com o usuário em espanhol; 

» Agora você consegue identificar na tela de visualização quando uma conexão utiliza o Intelbras 

Cloud e se ela é uma conexão direta ou indireta; 

» Melhora a usabilidade da interface de acionamento de saídas de alarme dos dispositivos; 

» Melhoria na estabilidade de conexões por Intelbras Cloud; 

» Corrigido problema que impedia a visualização de múltiplas câmeras fisheye; 

» Corrige problema que impedia a aceleração do vídeo na reprodução; 

» Corrige problema que impedia a visualização por tempo indeterminado de imagens apresentadas 

na tela de alarmes do SIM Next; 

» Fim de suporte à ferramenta de importação de dispositivos do SIM Plus. 

 

Lançada em 11/10/2019 

Versão 1.18.6 

file://///disco/livre$/Suporte%20Digital/ICORP/fórum.intelbras.com.br
mailto:suporte@intelbras.com.br


 

 

 

 

 

SUPORTE A CLIENTES 
(48) 2106-0006 

Acesse: fórum.intelbras.com.br  

suporte@intelbras.com.br 

 

 

PR-POV-023-ASTEC Anexo C    Data:19/02/2018      Rev: 5.0 

» Correção de bug na importação e exportação da lista de dispositivos. 

 

Lançada em 08/10/2019 

Versão 1.18.4 

» Atualização do Microsoft framework .net para a versão 5.8; 

» Melhoria na estabilidade do serviço de gravação local; 

» Melhorias na visualização, reprodução e download de gravações; 

» Correção no funcionamento do áudio bidirecional. 

 

Lançada em 07/08/2019 

Versão 1.17.7 

» Melhoria na interface de usuário da configuração do sistema, aba de configuração de email; 

» Correção de bugs ao reproduzir vídeos gravados localmente; 

» Correção de bug que impedia a exportação de vídeos longos a partir de gravações; 

» Correção de bug na interface da busca de gravações locais e atalhos para busca de gravações 

instantâneas; 

» Correção de bug na integração com contas Intelbras Cloud; 

» Correção de bug que não permite o reinício de reprodução durante gravação manual após 

mudança de aba; 

» Correção de bug na apresentação das visualizações favoritas; 

» Correção de bug na seleção da qualidade quando estiver selecionado o stream automático; 

» Correção do caminho de atualização automática. 

 

Lançada em 10/05/2019 

Versão 1.17.2 

» Melhoria de estabilidade nas conexões P2P; 

» Status de gravações são exibidos na tela de configuração de gravações locais; 

» Adicionado suporte aos NVRs da série 1000; 

» Adicionado função de busca avançada na tela de reprodução (suporta apenas os DVRs com esse 

recurso); 

» Corrigido problema de importação de arquivos de versões antigas; 

» Corrigido problema que impedia visualização de vídeo na página WEB do dispositivo quando 

conectado por túnel P2P; 

» Corrigido problema com a aceleração de hardware e câmeras fisheye. 

 

Lançada em 14/03/2019 

Versão 1.15.6 
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» Corrigido problema de migração de banco de dados relacionado a configurações de alarmes com 

Multi-BOX; 

» Corrigido exportação de alarmes com ações de disparo sonoro; 

» Corrigido detecção de alarmes de reconhecimento de rostos; 

» Corrigido problema de replicação de saídas de alarme do Multi-BOX para locais em dispositivos 

MHDX. 

 

Lançada em 07/03/2019 

Versão 1.15.5 

» Status do serviço de gravação é apresentado na tela de configuração do serviço de gravação local; 

» Suporte ao Multi-BOX em DVRs que possuem saídas locais; 

» Linhas de configuração das inteligências de vídeo são apresentadas na tela de monitoramento; 

» Melhora na busca de gravações do dispositivo onde alguns períodos não eram apresentados na 

timeline; 

» Melhoria na estabilidade; 

» Corrigido problema que impedia o login automático após o usuário alterar a senha. 
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