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Atualização de Software – ICR –  31/08/2020 - Versão  2.0.12 

 
                      São José, 31 de agosto de 2020 

 
Lançada em 31/08/2020 
Versão 2.0.12 
 

» Melhoria de comunicação com a central UnniTI com mais de 150 ramais. 
 
 
 
Lançada em 07/08/2020 
Versão 2.0.11 
 

» Melhoria na exibição do nome do ramal quando o utilizado o usuário operador.  

» Melhoria no ganho dos áudios para a linha de Centrais UnniTI.  

 

Lançada em 19/02/2020 
Versão 2.0.8 
 

» Melhoria na informação da mensagem “sem” no relatório de pesquisa de chamadas; 
 
 
 
Lançada em 28/11/2019 
Versão 2.0.4 
 
 

» Em Configurações/Configurações de alerta criado um grupo de edição com dois campos checkbox: 

o Enviar alerta de pouco espaço em disco ou sd card;  

o Enviar alerta quando ocorrer falha;  

» Inserida na apresentação na grade de apresentação dos clientes registrados uma coluna contendo 

informação do percentual de uso do sd card;  

» Inserida na apresentação na grade de apresentação do recebimento de gravações dos clientes 

uma coluna contendo informação do percentual de uso do sdcard;  

» ICR com erro de acesso violado ao acessar gravador.exe; 

» Não realiza o Download programando de hora em hora; 

 

 

 

Lançada em 07/03/2019 
Versão 2.0.3 
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» Melhoria na remoção e cópia de arquivo de áudio e xml armazenados no pabx. 

» Alteração na rotina de backup utilizando protocolo FTP prevenindo eventuais mensagens de alerta  
“List index out of bounds (0) “; 

» Implementado melhoria na função de  backup dos arquivos de Áudio; 

» Melhoria na comunicação entre ICR – Gravador de Chamadas e Central CIP 92200; 

» Alterado a rotina de leitura de ramais no aplicativo ICR - Gravador de Chamadas para de leitura 
dos ramais quando está sendo utilizado Central CIP92200 com grande quantidade de ramais. 
 
 
 
Lançada em 10/04/2018 
Versão 2.0.0 
 

» Melhoria na rotina para adicionar ramais para gravação sendo possível selecionar mais de um 
ramal simultaneamente para esta configuração. 

» Melhoria e suporte para multicentrais com um total de 140 centrais remotamente utilizando 
protocolo FTP. 

» Melhoria na rotina para adicionar ramais para gravação sendo possível selecionar mais de um 
ramal simultaneamente para esta configuração. 

» Melhoria e suporte para multicentrais com um total de 140 centrais remotamente utilizando 
protocolo FTP. 

» Implementado rotina de identificação de arquivos XML ou WAV corrompidos para mover arquivos 
para diretório de bacukp. 

» Melhoria na rotina de otimização tamanho da base de dados ao apagar registro. 

» Melhoria na rotina de backup, gravador está considerando um ponto “.” a mais na extensão do 
arquivo XML. 

» Melhoria da rotina de conexão com o banco. 

» Melhoria ao iniciar a importação e apagar a pasta “IMPACTA” caso exista. 
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