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https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-05/Programador_NovoSite.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-05/Programador_NovoSite.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-05/reset.zip
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-05/reset.zip
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Tutoriais em vídeo – Modulare Mais
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Como programar o Desvio Externo

Como instalar e configurar o porteiro XPE 

1001T

Ajuste no tom de ocupado na central

Como configurar a seleção automática de 

linhas para celular

Como configurar o atendedor da linha via 

ramal programador

Como configurar o atendedor de linha pelo 

software programador

Como configurar uma rota para acessar 

uma linha específica

Como funciona cada grupo de ramal

Como instalar e configurar o atendimento 

automático (DISA)

Como instalar e registrar os ramais com 

tecnologia DECT

Como instalar o software programador das 

centrais

Como instalar um dispositivo de música 

externa

Como programar a DISA pelo Programador

Como programar a fidelidade de operadora 

pelo Programador

Como programar a seleção automática de 

linhas para celular via Programador

Disa - Saiba como converter o áudio para 

mensagem personalizada via Pen drive

Como atualizar a central

Como realizar o reset nas centrais

Como configurar o noturno automático via 

telefone

Configurando o noturno automático via 

Programador

Como criar e restaurar um backup nas 

centrais

Como configurar a DISA via telefone

Desativar a imposição de assinatura de 

driver

Configurando a categoria de ligações do 

ramal

Configurando o porteiro e o toque geral

Configurando a fidelidade de Operadora 

(rota de menor custo)

https://youtu.be/xBtbtvRSgms
https://youtu.be/xBtbtvRSgms
https://youtu.be/m1e7J533Zcw
https://youtu.be/m1e7J533Zcw
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Ajuste de data e hora

Como atualizar o firmware da central

Como capturar logs das centrais 

Conecta+/Modulare+

Como instalar o driver Mini USB

Como realizar o reset da central

Acesso a Linha Específica (Configuração de 

Rota)

Configurar Ramal ou Grupo Atendedor das 

Linhas

Configuração do atendedor da linha

Configuração do atendedor de transbordo

Configurando o atendedor noturno

Como configurar a DISA

Configuração de calendário

Configurando a permissão de ligações do 

ramal

Configurando o desvio de ligações

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/tutorial_pabx_ajuste_calendario_analogicas_e_digitais.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-08/Como atualizar o firmware da central conecta%2B e modulare%2B.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-08/Como atualizar o firmware da central conecta%2B e modulare%2B.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/tutorial_tecnico_-_captura_de_logs.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/tutorial_tecnico_-_captura_de_logs.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-08/Instala%C3%A7%C3%A3o Driver Mini USB %E2%80%93 Bilhetagem.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-08/Instala%C3%A7%C3%A3o Driver Mini USB %E2%80%93 Bilhetagem.pdf


Dúvidas frequentes – Modulare Mais
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O ramal analógico pode ser instalado a qual distância?

Quantos Terminais Inteligente posso conectar na central?

Como faço para verificar a versão da minha central?

Como atualizar a minha central?

Quantos porteiros XPE 1001T posso instalar nesta central?

Quais os Terminais Inteligente posso utilizar nesta central?

O que são os ramais DECT?

Quais os modelos de aparelhos DECT posso utilizar na minha central?

Qual a distância que meus ramais DECT podem ficar da central?

Posso programar a busca automática de linhas na central?

Como funciona o desvio externo nessa central?

Como faço para programar a seleção automática de linhas para 

celular?

Como instalar um dispositivo de música externa nas centrais

Como converter o áudio no formato que a central entenda?

A Linha Analógica pode ser instalada a qual distância?

Na falta de energia, quais os ramais são acoplados as linhas telefônicas?
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O ramal analógico pode ser instalado a 

qual distância?
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