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Atualização de software –  InControl Web –  19/04/2021 - Versão 0.21.post34 

                      

São José, 19 de abril de 2021 

 

Lançada em 19/04/2021 

Versão 0.21.post34 

» Adicionado suporte ao idioma inglês 

» Adicionado grupo padrão de pontos de acesso 

» Correções em eventos quando o ponto de acesso é catraca 

» Correção na exportação de relatórios de eventos de usuarios 

» Adicionado função para limpar registros antigos 

» Correções na tela de eventos de operadores  

» Correção no envio de senhas com valor zero 

» Correção na criação de backups via interface 

 

Lançada em 08/02/2021  

Versão 0.21.post29 

» Melhorias relacionadas a tela de visitante 

» Corrigido exportação de nomes em relatórios pdf 

» Adicionado função de sentido em pontos de acesso 

» Corrigido eventos de alarme 

» Melhorias na geração de backups que causavam não sincronismo 

» Integrado dispositivo SS 3530 MF FACE W 

 

Lançada em 11/01/2021  

Versão 0.21.post26 

» Corrigida falha ao importar usuários do SS 5530 cadastrados com validade zerada 

» Corrigido erro na importação de usuários do SS 5530 com caracteres alfabéticos no ID  

» Corrigida recuperação de eventos offline do dispositivo SS 5530 

» Corrigida reativação de visitas cadastradas 

» Corrigido eventos do dispositivo SS 311 com LE 311 

» Corrigido eventos após o reinicio ou limpeza de dispositivos SS 5530 e SS 5520 

» Aprimorado processo de cadastro de fotos via webcam 

» Melhoria no tempo de carregamento dos eventos 

» Melhoria na descrição de eventos de botoeira 

» Corrigido filtro de credenciais e eventos 

» Corrigido campo de observação de credenciais 

» Corrigido baixa automática de visitas 

» Adicionado função de sincronizar horario para dispositivos manualmente 
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» Melhoria relacionado ao sincronismo de horários 

 

Lançada em 28/10/2020  

Versão 0.21.post22 

» Corrigidos eventos de dispositivos SS 311 e SS 311 MF 

» Removido campo de alteração do método de identificação para dispositivos SS 311 e SS 311 MF. 

» Corrigido acionamento remoto para acionar o relé pelo tempo configurado no ponto de acesso. 

» Corrigida mensagem de erro, ao alterar o IP de dispositivos do tipo facial. 

» Corrigida a impossibilidade de inserir um visitante para um usuário existente ou vice e versa, 

devido ao CPF e RG já existirem. 

» Corrigida exportar CSV da tela de visitantes. 

» Adicionado campos no filtro de credencial, permitindo buscar por código hexadecimal e decimal 

de credenciais do tipo TAG UHF. 

» Corrigido eventos de usuário que possuem somente credencial do tipo senha em dispositivos 

faciais, não apresentavam o nome do usuário. 

» Integrado dispositivo SS 5530 
 

Lançada em 15/09/2020  

Versão 0.21.post17 

» Corrigido sincronismo automático com SS 420 

» Corrigido eventos incoerentes na tela de monitoramento 

» Aprimorado estabilidade nos processos do sistema 

» Correções de estabilidade e comunicação com SS 5520 

» Corrigido função de backup em bancos extensos 

» Corrigido lentidão na tela de credenciais e visitantes 

» Adicionado botão de tutoriais do software 

» Correções relacionadas a função de visitas 

» Corrigido tempo de abertura de porta em dispositivos SS 311 

» Adicionado funcionalidade administrativa para credencial do tipo senha 

» Correções em ações vinculadas a eventos 

» Correções de sincronismo 

» Melhorias de textos 

 

 

Lançada em 18/05/2020  

Versão 0.21.post11 

» Adicionado função para obter versão de firmware do dispositivo 

» Correção na importação de biometrias de exportação avançada do SoapAdmin 3.5  
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» Corrigido filtro de visitante cadastrados  

» Corrigido eventos sem foto de usuário  

» Removido suporte aos equipamentos SS 710 e SS 610  

» Melhorias na tela de eventos  

» Correções de textos 

 

Lançada em 23/03/2020 

Versão 0.21.post10 

» Integrado com o SS 5520  

» Adicionada credenciais de administrador 

» Adicionado sincronismo entre incontrols (Sites) 

» Adicionado monitoramento de sincronismo de dispositivo 

» Aprimorado adequação para ambientes 

» Adicionado baixa automática de visitas 

» Adicionado reset e reparo de banco de dados 

» Adicionado monitoramentos de eventos em planta baixa 

» Adicionado Integração com DVRs para associação em eventos 

» Adicionado abertura para manutenção 

» Adicionado cadastro de credenciais em lote 

» Adicionado abertura remota no menu de pontos de acesso 

» Aprimorado serviço de captura com webcam 

» Corrigida intermitência com CM 350  

» Melhoria na regra de backup automático 

» Melhorado a descrição de eventos 

» Melhorias na usabilidade 

» Correções de textos 

 

 

Lançada em 05/03/2020 

Versão 0.19.post9 

» Corrigida captura de imagem com dispositivos CFTV 

» Corrigida apresentação de usuário em eventos com SS 311 

» Alterada nomenclatura de versão do software 

» Correções de textos 
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