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Atualização de Software – SoapAdmin3.5 – 06/04/2021 – Versão 0.32
São José, 06 de Abril de 2021

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.32 06.04.2021
- Correções na exportação avançada de usuários

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.31 23.02.2021
- Correção na tela de cadastro de biometrias via cadastrador de mesa para Visitantes

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.30 18.01.2021
- Corrigido o salvamento de configurações de tamanho bits
- Corrigito o envio de lotes maiores que 800 biometria

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.29 06.05.2020
- Adicionado captura de biometrias com CM 351 na tela de visitantes
- Corrigida captura de biometrias com CM 350 na tela de visitantes

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.28 05.03.2020
- Atualizado filtro de visitantes
- Adicionado sobrenome na exportação avançada
- Corrigido termos de uso

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.27.1 06.12.2019
- Atualizado driver cadastrador de mesa CM 351
- Integrado com o CM 351
- Adicionada concatenação de perfis na exportação avançada, para usuário com múltiplos perfis
- Corrigida exportação avançada com filtro

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.27 10.09.2019
Corrigido cancelamento de alarme para equipamento SS 420
Aprimorado processo de importação de eventos do dispositivo.
Adicionada ordenação na exportação avançadas usuários.
Corrigido corte indevido do código Hexa do cartão.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.26 07.08.2019
- Corrigido carregamento de WebCam USB.
- Otimizado carregamento de usuários na tela de adição e edição de perfis.
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»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.25 02.07.2019
- Adicionado indice da template na exportação avançada de usuários.
- Retiradas linguagens não utilizadas.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.24 23.04.2019
- Corrigidos relatórios personalizados de usuários para apresentar os campos CPF, Nacionalidade,
Estado Civil e Documento RG.
- Adicionado comportamento para alterar o tipo de dispositivo, caso este tenha sido selecionado
indevidamente.
- Tornado o português a língua padrão de configuração do sistema.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.23 27.03.2019
- Adicionada exportação avançada de usuários
- Corrigida importação duplicada de eventos, quando evento recuperado/importado pela tela de
monitoramento e dispositivos.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.22.1 19.02.2019
- Incluido a opção de dispositivo PullSDK na linguagem em espanhol;
- Correções gerais de tradução na lingua espanhol.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.22 15.01.2019
- Adicionada função de salvamento da configuração padrão 26 ou 34 bits.
- Inserido no manual a observação referente ao perfil de administrador nas máquinas cliente e
servidor para a correta execução do software.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.21 19.11.2018
- Corrigida gravação de parâmetros de configuração dos dispositivos, tais como NetOn, Volume,
tipo de cartão etc.
- Alterada verificação da capacidade de biometrias suportadas pelo dispositivo, está agora é
verificada durante o cadastro do dispositivo e gravada no banco de dados para posterior consulta.
- Corrigida exclusão de biometrias

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.20 01.11.2018
- Alterada exibição de mensagens de aviso nas telas de Zona de tempo e Perfil, agora estas
aparecem apenas uma vez, durante a execução do sistema.
- Corrigido bug do sincronismo de visitantes com senha.
- Adicionada mensagem ao selecionar padrão 34 bits para o cadastro dos cartões.
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»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.19 03.10.2018
- Alterado cadastro de usuários e visitantes para prever mascaras de digitação de CPF e RG.
- Adicionados campos CPF e RG no filtro de usuários e visitantes.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.18 03.10.2018
- Adicionado campo para captura dos cartões em formato Hexadecimal.
- Alterados campos de seleção de quantidade de bits que compõem o código do cartão.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.17 23.08.2018
- Adicionada autenticação por senha de dispositivo ao gravar perfil
- Adicionado reboot do dispositivo quando a senha de comunicação é alterada
- Adicionado tipos padrão Wiegand

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.16 19.07.2018
- Adicionado o software de configuração do LE150 na instalação do SoapAdmin
- Atualizadas dll’s de comunicação com os dispositivos

3.5

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.15 04.06.2018
- Adicionada verificação que identifica se as permissões a serem gravadas não implicam no envio
de mais templates biométricas ao equipamento do que ele suporta.
- Modificado apontamento do banco de dados no arquivo “AppSite.Xml” para funcionamento em
sistemas operacionais de diferentes arquiteturas

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.14 27.04.2018
- Retirado comentários, de conexão com o banco de dados não utilizados do arquivo AppSite.xml.
- Alterado o parâmetro FontSize de 8,5 para 8 no arquivo AppSite.xml.
- Atualizadas as opções de conexão com o banco de dados.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.13 09.03.2018
- Otimizado compatibilidade com Windows 10;
- Inserido campos para informar se o sistema deve capturar 26 ou 32 bits do cartão;
- Otimizado processo de captura de biometrias com SS311;
- Adicionadas mensagens informativas, para que o cliente saiba das limitações de quantidade de
períodos para equipamento SDT SDK;
- Melhorado o processo de sincronismo de biometrias entre equipamentos STD SDK e PULL SDK.
- Removido função de baixa automática de visitas

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.12 18.12.2017
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- Inclusão de campo de observação referente a funcionalidade da data de validade do cadastro
de usuários;
- Ajustes no manual online e diagramado sobre:
1. Validade de ususários e visitante não habilitado para dispositivos STD SDK.
2. Feriado não habilitado para dispositivos STD SDK;
3. Encerramento de visitas automático (Leitor funciona como coletor de cartões RFID), habilitado
apenas para dispositivos Pull SDK (com Monitoramento ativado).
4. Leitor funciona como coletor de cartões RFID (função disponível apenas para equipamentos Pull
SDK).
5. Observação para encerramento de visista manualmente para equipamentos STD SDK.
6. Observações quanto á configuração de máquina cliente.
7. Revisões gerais períódicas.
8. Inclusão dos termos de uso no manual diagramado do software.
»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.11 22.09.2017
- Correção da tradução da quantidade de dígitos suportados pela senha de coação.
- Correção da tradução do opção "Selecione" para "Qualquer" no método de autenticação da
porta.
- Inclusão do botão de apagar a foto no cadastro de usuário.
- Travamento do tamanho de upload de imagem para o valor sugerido na tela de cadastro de
ususários e visistantes.
- Ajuste de manual descrevendo melhor a relação entre zonas de tempo versus período e
quantidade suportada.
- Ajuste de tradução das janelas de versão de biometria na tela de principal de ususários.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.10.1 07.08.2017
- Correção da tradução de Inicialização de Sistema.
- Correção da tradução das janelas de avisos.
- Correção de informações de exibição na aba "detalhes”.
- Correção da perca do vínculo da zona de tempo padrão ao restaurar sistema.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.10 27.07.2017
- Implementação Reset de fábrica para dispositivos
- Módulo Visitantes liberado.
- Correção de tradução opção "Qualquer" em configuração de portas.
- Correção de tradução de "Zona de tempo da porta ativa"
- Alteração e atualização do manual.
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»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.8 30.05.2017
- Reescrita e reformulação de todo o Manual do Uusário
- Alteração de toda a tradução dos botões, funções e mensagens do software.
- Correção de bugs relacionados a banco de dados e execução.
- Backup do banco de dados automatico ao fechar o software.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.7.02.05.2017
- Reescrita e reformulação de todo o Manual do Uusário
- Alteração de toda a tradução dos botões, funções e mensagens do software.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.6.03.03.2017
- No cadastro de usuários o botão de apagar imagem agora funciona
- Alterado o manual na parte de cadastro de usuários

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.5.23.02.2017
- Corrigido problema na webcam
- Alterado manual no manual o item "8.2.1. Processo de Cadastro de Usuário". Para corrigir fluxo
para cadastro de dedo de coação
- Traduzidas mais algumas mensagens de Chinês para Português

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.4
- Melhorado o texto de algumas interfaces
- Malhorada a tela de monitoramento

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.3
- Melhorado o texto de algumas interfaces do software deixando mais claro o que significa.

»

SoapAdmin3.5_Pacote-0.1
- Incluído o SP.exe para suporte via teamviewer8
- Melhorado o texto de algumas interfaces do software deixando mais claro o que significa.
- Atualizado o Help para a versão 0.2 com correções nas imagens e melhorado a explicação de
algumas funções. Módulo Visitantes liberado.
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