
 
 

 
 

 

SUPORTE A CLIENTES 
(48) 2106-0006 

Acesse: fórum.intelbras.com.br  
suporte@intelbras.com.br 

 

PR-POV-023-ASTEC Anexo C    Data:19/02/2018      Rev: 5.0 

Atualização de software – Programador AMT 8000  – Versão 1.5  
                      

Santa Rita do Sapucaí, 13 de maio de 2021. 
 

Lançada em 13/05/2021 
Versão 1.5 
 
» Ajuste nas descrições dos eventos de tamper dos dispositivos. 

 
» Inserido bloqueio para evitar a inserção de senhas repetidas na central. 

 
» Inclusa a mensagem para avisar “Senha Incorreta” quando for digitada a senha errada ao acessar 

a central. 
 
 
 
Lançada em 09/12/2020 

Versão 1.4 

 
» Adequação do texto exibido no buffer da central, correspondentes aos eventos 

de Tamper dos dispositivos (Teclado,Sirene e Repetidor). 
 

» Inclusão do texto correspondente ao evento de “Falha de AC”, exibido no buffer 
da central. 

 
» Ajuste na descrição dos eventos correspondentes a usuários, como 

ativação, desativação, etc. 
 

» Adequação no campo de configuração “Modo de reportagem” garantindo o envio 
da configuração selecionada, para acentral. 

 
» Ajustes nas rotinas de download das configurações, garantindo o dowload de todas 

as informações configuradas na central. 
 
 
 

Lançada em 01/07/2020 

Versão 1.3 
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» Ajuste na funcionalidade da aba ONLINE que permite a ativação completa da 
central, mesmo quando particionada. 

 
» Adequação da função que permite baixar e visualizar o buffer de eventos da central 

de Alarme. 
 

» Liberação da função que permite visualizar a programação salva da central, 
sem necessidade de realizar conexão. 

 
 

Lançada em 30/03/2020 

Versão 1.2 

 

» Implementação de funcionalidade que permite enviar comando de atualização para a central de 
Alarme, remotamente.  

OBS: Essa função somente é compativel com centrais que estejam na versão 1.1.9 ou superior. 
 

» Implementação de funcionalidade que permite enviar comando para cadastro de 
dispositivos sem fio, através do software. 

 
» Ajustes nas funcionalidades de zonas para permitir habilitar/ desabilitar setores via 

programação remota. 
 
» Melhoria, nas rotinas de conexão para maior estabilidade de comunicação através de redes 

instaveis. 
 
 
 

Lançada em 27/01/2020 

Versão 1.1 

 

» Implementação de melhoria para permitir cadastro de endereços com letra maiúscula e 
minúscula. 

 
» Adequação do envio de configurações da ABA de “comumunicação”. 
 
» Alteração no sistema permitindo conexão remota por GPRS, através do receptor IP. 
 


