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Atualização de firmware - CIP 92200 – 26/01/2021 - Versão 1.06.38
São José, 26 de janeiro de 2021

Lançada em 26/01/2021
Versão 1.06.38
»
»
»

Melhoria na rotina de envio de novos arquivos de áudio;
Melhoria no acesso a central via SSH utilizando o usuário padrão (intelbras),
Melhoria na função que inicializa os comandos capture_wan ou capture_lan.
Lançada em 10/10/2020
Versão 1.06.30

»

Implementado novo tipo de Bilhete para identificação da central. Para se utilizado com a
integração do Software Informatec;
Lançada em 25/09/2020
Versão 1.06.29

»

Melhoria na função que fazer transferência usando **, evitando prender canais de comunicação;
Lançada em 07/08/2020
Versão 1.06.24

»
»
»
»

Melhoria para implantação de ligações com TLS;
Melhoria na exibição de mensagens de log na página WEB;
Melhoria na rotina de conversão de saída para ligações originadas;
Implantado rotina de monitoramento da capacidade do HDD, evitando que chegue em sua
utilização máxima;
Lançada em 20/12/2019
Versão 1.06.21

»
»
»
»
»
»
»

Melhoria da função de conexão com o software Controller Professional e Controller Corporate;
Melhoria no cadastros de contato da agenda;
Melhoria da rotina de tempo de Flash em transferência;
Melhoria na identifica de chamadas utilizando DTMF;
Melhoria para utilização de updates em chamadas de longa duração;
Melhoria na inicialização da interface de rede;
Melhoria no recebimento de chamadas em grupos em utilização de música de espera;
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Lançada em 21/05/2019
Versão 1.06.19
»
»
»
»
»
»
»

Melhoria da função de conexão com o software Controller Professional e Controller Corporate;
Melhoria na rotina que analisa o limite de licenças disponíveis na central e executa em áudio a
mensagem de "limite de licenças excedidas";
Melhoria no cadastros de contato da agenda;
Melhoria da rotina de tempo de Flash em transferência;
Melhoria na atualização de estados na tela do monitor E1;
Melhoria na identifica de chamadas utilizando DTMF;
Melhoria para utilização de updates em chamadas de longa duração(1 hora);
Lançada em 02/01/2018
Versão 1.06.15

»
»
»
»
»
»
»
»

Implementado Função Chefe/Secretária;
Implementado Função Rota Econômica;
Implementado Função de Análise parcial de DDR;
Implementado Configuração de Eventos;
Melhoria no nome do ramal não atualizado do Membro do grupo DAC;
Melhoria na coleta de bilhetes com o software de hotelaria Informatec;
Melhoria da rotina de cadastro de nomes com espaço para Não permitir salvar;
Melhoria no redirecionamento do serviço de Syslog;
Observação: Todas as versões acima da CIP 92200, caso seja habilitada a gravação de
chamadas, torna obrigatório o uso da versão 1.0.1.9, ou superior, do ICR Gravador de Chamadas.
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