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Lançada em 25/06/2021
Versão 21.06.01
»
»

Melhorias no alerta de porta aberta e arrombamento;
Melhorias na sinalização de acionamento através de senha.

Lançada em 23/12/2020
Versão 20.12.06
»
»
»
»

»

Versão de lançamento para o MIP 1000 IP;
Criada a opção de desabilitar o envio dos eventos de botoeira para o MIP 1000;
Criada a função arrombamento, permitindo gerar um alarme no caso de uma violação. Para
isso, é necessário que o MIP também esteja atualizado para a versão 20.11.01 ou superior;
Criado um comando para desabilitar o envio de eventos para a central de portaria, quando o
porteiro não está ligado ao MIP 1000. Em alguns modelos de centrais, ao passar a TAG ou
acionar a saída via comando MF do telefone, o apartamento correspondente ao acionamento
recebia um ring curto quando essa função estava habilitada;
Adicionada a sinalização audível de acionamento das saídas através da botoeira.

Lançada em 03/08/2020
Versão 20.08.01
»

Melhoria na detecção dos dígitos (DTMF), quando utilizado o porteiro XPE em um módulo
GSM (ITC) ou linha telefônica.

Lançada em 16/03/2020
Versão 20.03.01
»

Melhoria na função Tempo de rediscagem da tabela, evitando que as chamadas sejam
transferidas mesmo realizando o atendimento dentro do tempo configurado.
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Lançada em 03/03/2020
Versão 20.02.01
»

Melhorias na função de botoeira quando utilizado junto ao MIP 1000.

Lançada em 04/11/2019
Versão 19.10.01
»

Correção na função intertravamento quando utilizado o comando de acionamento simultâneo
das saídas.

Lançada em 04/10/2019
Versão 19.09.02
»
»
»

Implementado o envio de evento do apartamento discado para o funcionamento com o
aplicativo da Prediotech;
Implementado o bloqueio do teclado quando aproximar um chaveiro (TAG) no porteiro,
evitando que ele disque para um numero que foi pressionado acidentalmente;
Criada a opção de acionamento das duas saídas de fechaduras simultâneas, através de
comando DTMF. Para isso, é necessário digitar o código equivalente a soma dos códigos
individuais. Ex.: *1 (FA), *2 (AUX) e *3 (FA+AUX).
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