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Atualização de firmware – CIP 850 –  23/11/2020- Versão  2.08.24 

 
                      São José, 23 de novembro de 2020 

 
 
Lançada em 23/11/2020 
Versão 2.08.24 

» Melhoria na rotina de controle de chamada que determina os limites de chamadas;  

» Melhoria no recebimento de chamadas quando utilizado SIP Trunk VIVO; 

» Melhoria nas chamada quando TIP125i não aceita SIP MESSAGE;  

» Melhoria nas chamadas originadas para destino com bloqueio DDC. 

Lançada em 30/07/2020 
Versão 2.08.20 

» Melhoria na cadencias dos led’s durante o procedimento de reset do produto;  

Lançada em 03/06/2020 
Versão 2.08.19 

» Melhoria na página web para aceitar senha com mais de 15 caracteres. 

Lançada em 28/11/2019 
Versão 2.08.18 

» Melhoria para utilização com SIP Trunk da Algar e navegação em URA payload automatico. 

» Melhoria para identificação das ligações de entrada usando o SGA 4000 em paralelo; 

» Melhoria para identificação de chamadas com Operadora Brisa Net. 

» Melhoria para listar os números do AIC. 

» Implementado melhoria na rotina reset na CIP 850 

» Melhoria na Identificação de chamada utilizando  grupo toque múltiplo;  

» Melhoria na rotina da facilidade linha executiva quando a senha é alterada; 

» Melhoria de identificação com a operadora ALGAR; 

» Melhoria para compatibilizar chamadas originadas com SIP Trunk VIVO; 

» Melhoria para contabilizar utilização do SIP Trunk VIVO para completar ligação quando destino 

possui duplo atendimento. 

Lançada em 27/12/2018 
Versão 2.08.12 

» Melhoria na logo Intelbras do programador web. A melhoria tem efeito na tela de login, cabeçalho 

do programador web e cabeçalho do help online 

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-001 Anexo L     Data:21/06/2016       Rev: 2.0 

 
Lançada em 27/12/2018 
Versão 2.08.14 

» Melhoria na identificação de chamadas com a utilização de DTMF nas linhas analógicas após 

atualização da versão 2.08.13 

 

Lançada em 11/09/2018 
Versão 2.08.13 

» Melhoria na sinalização SIP para negociação de codec’s e payload para estabelecimento de  áudio 

nas chamadas via SIP Trunk da operadora Vivo. 

» Melhoria no manual do produto em relação ao formato de utilização do calendário. 

» Melhoria em chamada que retorna para ramal após transferir ligação de origem do Grupo. 

» Melhoria nas cadências de tons para utilização com operadora Antel do Uruguay 

» Melhoria para identificação com a operadora ALGAR 

» Melhoria a rotina de registro com a operadora voip VOITEL 

» Melhorias  com a função "Adicionar host" dentro do menu Configurações -> Rede 

» Melhoria na rotina para salva as configurações dos ramais FXS 

Lançada em 02/04/2018 
Versão 2.08.12 

» Implementado para validação de senhas fortes; 

» Implementado com customização para Skbuster – (Firewall); 

» Implementado melhoria para desvincular o usuário e senha das programação; 

» Implementado função para configuração do tempo de espera da DISA; 

» Implementado suporte a função de tempo de Sessão SIP; 

» Melhoria na rotina de conversão de saída para não permitir a utilização de “#”; 

» Melhoria da função de salvar configurações do ramal FXS; 
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