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Atualização de Software – AMT Mobile V3 IOS – data 09/02/2021 - Versão 3.27 

                                                                             

Santa Rita do Sapucaí, 09 de fevereiro de 2021. 
 

 

Lançada em 09/02/2021  

Versão 3.27 

 

» Ajuste na funcionalidade de desativação parcial para AMT 8000. 

 

Lançada em 24/09/2020  

Versão 3.26 

 

» Ajuste no sincronismo de mensagens de nome dos dispositivos, quando gerado eventos de 

tamper. 

 

Lançada em 06/07/2020  

Versão 3.25 

 

» Implementado a função que permite realizar sincronismo de nomes de usuários, partições e 

zonas para exibição no App, referente a central AMT 8000.  

»  

» Implementação de funcionalidade que permite sincronismo do nome de zonas para o Ipad.  

 

» Sincronização automático do manual do App, com informações disponíveis no Site da Intelbras.  

 

» Ajuste na mensagem exibida em caso de falha na tentativa de conexão com a Central de Alarme.  

 

» Implementada a exibição da mensagem, “Erro, partição sem zonas habilitadas” quando a mesma 

for retornada pela central de Alarme.  

 

» Atualização da tabela de informações para correta exibição das informações de Tamper da 

central e dos dispositivos cadastrados.  

 

» Adequação do número de usuários para exibição correta dos dispositivos em falha de 

supervisão.  

 

» Implementado botão voltar para o teclado da tela de cadastro de dispositivos. 
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Lançada em 12/05/2020  

Versão 3.24 

 

» Ajuste na função de sincronismo de mensagens para a central AMT 8000, permitindo ao APP 

salvar as mensagens de Setor, sincronizadas. 

 

»  Ajuste no APP para eliminar exibição de alertas erros inexistentes, na central AMT 8000. 

 

» Implementado a funcionalidade que permite ao APP exibir a mensagem de erro “ Partição sem 

zonas habilitadas” quando ocorrer tentativa de ativar partição, de uma central AMT 4010 SMART, 

sem nenhum setor habilitado pelo APP.  

OBS: Essa funcionalidade estará disponível apenas em centrais AMT 4010 SMART na versão 3.80     

ou superior.  

 

» Adequação do APP para compatibilidade com aparelhos que utilizem tela em modo escuro. 

 

Lançada em 17/02/2020  

Versão 3.23 

 

» Implementação da funcionalidade que permite ativação parcial da central ANM 24 NET.  

 

» Incluído elementos necessário para compatibilidade do APP com o IOS versão 13.3. 

 

Lançada em 27/01/2020 

Versão 3.22 

 

» Implementação da funcionalidade que permite o sincronismo de mensagens para a AMT 8000.  

 

» Incluído o sincronismo de mensagens, com o nome de PGM configurado no aplicativo, para as 

centrais AMT 4010 SMART. 

 

» Ajuste das rotinas de ativação/desativação parcial da AMT 8000. 

 

» Adequação dos ajustes de permissão de partições, para o botão Ativação, na central ANM 24 

NET. 

 

» Implementação de mensagem de erro, quando não for possível realizar Bypass na AMT 8000. 
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» Implementação de melhorias, que impedem sobreposição de botões de partições em 

determinados tipo de aparelho.   

 

» Implementação da funcionalidade que permite o sincronismo de mensagens para a AMT 8000.  

 

» Ajuste na exibição de problemas da central ANM 24 NET. 

 

 

Lançada em 15/10/2019 

Versão 3.21 

 

» Adequação do sistema exibição do nível de bateria na aba ON-LINE, para a central AMT 8000. 

 

» Implementação de mensagem de aviso, quando ocorrer erro ao tentar ativar central sem 

sensores cadastrados, na central AMT 8000. 

 

» Ajuste no sistema de sincronização com o servidor, para impedir que o Aplicativo continue 

recebendo notificações de centrais excluídas. 

 

» Exclusão do Token, do aparelho, no momento da instalação do Aplicativo. 

 

» Ajuste no campo de cadastro do endereça MAC, evitando sobreposição em alguns formatos de 

tela. 

 

» Ajustes para permitir reedição do nome da partição no aplicativo. 

 

 

Lançada em 06/09/2019 

Versão 3.20 

 

» Implementação da função de sincronização automática de Token, com o Receptor IP, e 

atualização das informações sobre esta funcionalidade no manual do usuário. 

 

» Ajuste na rotina de autenticação das conexões, evitando que em algum caso a senha de acesso 

remoto seja solicitada duas vezes, durante o primeiro acesso a central. 

 

» Redimensionamento da tela para evitar sobreposição de mensagens sobre o campo de senha de 

acesso remoto em alguns modelos de aparelho.  
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» Adequação do Ícone do aplicativo, para novo padrão de identidade visual. 

 

 

Lançada em 01/08/2019 

Versão 3.19 

 

» Adequação da exibição do Status da central durante a atualização dos dados de conexão. 

 

» Atualização do manual do produto, com informações de versão mínima para o aparelho e 

sistema operacional. 

 

» Redimensionamento da tela de configuração da central ANM 24 NET, evitando que mensagens 

e botões se sobreponham. 

 

» Implementado caixa de aviso caso o cliente tente acessar a central sem cadastrar um endereço 

de MAC corretamente. 

 

» Adequação da ferramenta de leitura de QRCODE evitando que a tela de cadastro feche, caso 

haja erro na leitura. 

 

» Implementado aviso da necessidade de ativar a central, ao selecionar zonas para by-pass. 
 

 

Lançada em 03/06/2019 

Versão 3.18 

» Adequação da exibição do Status da Central, quando é gerado evento de Pânico na mesma. 

 

» Inserção de alerta para a não existência de Senha de acesso remoto para a central ANM 24 NET. 

 

» Atualização do manual do APP. 

 

 

Lançada em 22/04/2019 

Versão 3.17 

» Atualização para compatibilidade de futuros lançamentos. 

. 
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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.  

 

 

 

Lançada em 19/03/2018  

Versão 3.12  

»  Implementado novas informações no campo “NOVIDADES”.  
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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. 
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