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 Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android– Versão 1.0.25 
 

                      Santa Rita do Sapucaí, 18 de janeiro de 2022. 
 

 
Lançada em 18/01/2022 
Versão 1.0.25 
 
» Ajuste no envio de informações para central ANM 24 NET para evitar falha na ativação pelo AMT 

Mobile V3. 
» Retirado o campo “Habilitar comunicação com shamrtphone” para ficar de acordo com as 

características da central. 
» Inserido a opção de configurar as permissões de PGM para os botões dos controles. 
» Inserido a opção de cadastrar dispositivos sem fio na central AMT 2018 E3G. 
» Ajuste na exibição da versão da central ANM 24 NET 6.0.0. 
 
 
Lançada em 12/07/2021 
Versão 1.0.22 
 
» Ajuste no envio de informações para as centrais para evitar que o cancelamento automático de 

zonas seja habilitado indevidamente. 
» Ajuste no envio de informações de reportagem de eventos para a central AMT 1016 NET. 
» Desabilitado a opção de configurar SMS na AMT 8000. 
» Ajuste na configuração de permissões de usuário na ANM 24 NET. 
» Ajuste no envio de informações para a central AMT 1016 NET para evitar falha na reportagem de 

eventos. 
» Incluída a função Autoativação Programada para a central AMT 8000. 
 
 
Lançada em 31/03/2021 
Versão 1.0.21 
 
» Ajuste no envio do comando para ativar a central. 

 
» Melhoria na comunicação com as centrais para evitar instabilidade ao salvar configurações. 

 
Lançada em 17/02/2021  
Versão 1.0.20 
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» Adequação no processo de envio de configurações para impedir falhas na 

configuração de alguns campos das centrais de alarme. 
 
 

Lançada em 05/01/2021  
Versão 1.0.19 

 
» Implementação de mensagem de feedback em caso de erro na atualização da ANM 24 NET. 

 
» Bloqueio da função que permite desabilitar o envio de eventos prioritários, nas 

centrais monitoradas (AMT2018E/EG, AMT 4010 SMART/NET e AMT2118EG). 
 

» Adequação da descrição dos eventos de “Abertura e Restauração de Tamper”, 

registrados no buffer de eventos para a central AMT 8000. 
 
 

Lançada em 07/07/2020  
Versão 1.0.18 

 
» Implementado a função de teste de sensores, para a central AMT 8000. 

 
» Implementado recurso que permite visualizar informações referentes aos sensores cadastrados na 

central AMT 8000, como: Nível de sensibilidade, Frequência de uso do LED, Modo de operação, Rota 

de comunicação, Nível do sinal RF, Nível da bateria, Partição e Tipo 
 

» Sincronização automático do manual do App, com informações disponíveis no Site da Intelbras. 

 
» Ajuste da função de configuração de PGM, que impede a configuração simultânea dos 

parâmetros de funcionamento por disparo audível e modo liga/desliga. 
 

» Adequação do nome do botão para cadastro e permissão, via aplicativo, de controle 

remoto no modo Stay. 

 
Lançada em 23/04/2020  
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Versão 1.0.17 

 

» Adequação dos comandos da aba “on-line” para correto funcionamento das funções de 
ativação e desativação. Para tratativas de casos onde a mensagem “erro na ativação da 
partição” era exibida indevidamente. 

 
» Ajuste no processo de atualização da central ANM 24 NET em modo boot. Quando necessário 

atualizar a central neste modo passa a ser indiferente digitar ou não a senha de acesso. 
 

» Adequação da aba “on-line” para correta exibição do status de bateria na central de alarme 

AMT 8000. 
 

» Ajuste no aplicativo para correção de condição que impedia salvar a configuração 

realizada na aba “PGM”. 
 

» Os campos configuração da permissão de usuário, para gerar Pânico audível e silencioso, 

foram unificados em um só comando. 
 
 

Lançada em 23/04/2020  
Versão 1.0.16 

 
» Adequação da funcionalidade de cadastro de dispositivos sem fio para a ANM 24 NET. 

 
 
 

Lançada em 23/03/2020  
Versão 1.0.15 

 

» Ajuste no envio de configuração das informações de rede (IP, Máscara e Gateway) da 

central AMT 4010 SMART. 
 

» Implementação de funcionalidade que permite enviar comando para atualização remota 
da Central AMT 8000. Essa funcionalida estará disponível apenas em centrais com versão 
1.1.9 ou superior. 
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» Implementação de recurso que possibilita cadastrar e/ou excluir dispositivos sem fio na 

central AMT 8000, pelo aplicativo. 

 
» Inclusão da funcionalidade que permite atualização da ANM 24 NET sem necessidade de 

digitar a senha, quando a mesma estiver em Modo Boot. 
 

Lançada em 09/09/2019  
Versão 1.0.14 

 

» Adequação do Icone, de acordo com a nova Identidade Visual Intelbras. 
 

» Ajuste nos campos de configuração de rede wi-fi para a AMT 8000. 
 

» Implementação de nova funcionalidade que possibilita ativar/desativar o wi-fi da central 

AMT 8000. 
 

» Melhoria no processo de acesso a AMT 8000, não sendo mais necessário digitar 

“AMT8000” antes do MAC da central, para realizar acesso. 
 

» Implementação da funcionalidade que permite o usuário acessar a central ANM 24 

NET em modo boot para atualização de firmware. 
 

» Atualização de informações no manual do APP. 
 

Lançada em 14/05/2019  
Versão 1.0.13 
  
» Ajuste no sistema de acesso remoto via Cloud. 

 

Lançada em 13/05/2019  
Versão 1.0.12 
  
» Adequação na rotina de acesso remoto, via IP Local, dispensando a configuração de 

conta da central para acesso em determinadas faixas de IP. 
 
 
 

Lançada em 23/04/2019  
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Versão 1.0.11 
 
» Ajuste na configuração de Zona Inteligente da central ANM 24 NET, possibilitando 

configurar o tempo de zona inteligente.  
» Readequação da nomenclatura do campo “Número de aberturas para cancelar Zona” da 

central ANM 24 NET.  
» Ajuste no cadastro de Senha de Acesso Remoto, permitindo o uso apenas de números. 

 
 

Lançada em 21/11/2018  
Versão 1.0.10 
  
» Ajuste na tela de Ativação e Desativação programada, no campo partições. 

 
 
 

Lançada em 26/10/2018  
Versão 1.0.9 
  
» Melhoria no processo de gravação de mensagens via aplicativo. 

 
 
 

Lançada em 18/09/2018  
Versão 1.0.8 
  
» Ajuste no campo para configuração de “IP/DNS” destino, permitindo o cadastro de 

endereços que possuam dois ou mais caracteres “0” em sua composição. 
 

Lançada em 29/08/2018  
Versão 1.0.7 
  
» Ajuste na função de “Entrada liga” para central AMT 1016 NET, permitindo configuração.  
» Implementado na aba online funcionalidade que permite visualizar MAC da central.  
» Implementado campo para configuração de zonas como DISPARO DE CERCA ELÉTRICA 

para a central AMT 4010 SMART.  
» Implementado campo para configuração de zonas como TOQUE DE PORTEIRO para a 

central AMT 4010 SMART.  
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» Implementado funcionalidade que permite realizar acesso remoto pelo APP, AMT REMOTO 

MOBILE, através da conexão estabelecida via GPRS com o RECEPTOR IP.  
» Reorganização da sequência dos botões da tela inicial do APP, colocando o botão 

CONECTAR acima do BUSCAR NA REDE.  
» Adequação no nome do Menu da aba Online, de Partições para ATIVAR/DESATIVAR.  
» Adequação no nome dos dispositivos cadastrados pelo APP, de Controle XX para Usuário XX. 

 

Lançada em 19/06/2018  
Versão 1.0.5 
  
» Alteração no time out de cadastro de dispositivos sem fio para 10 segundos.  
» Incluído campos para configurações de funcionalidades da AMT 4010 (a partir da versão 

2.30): Campo para bloqueio de cadastro fácil de dispositivos sem fio;  
Campo para configuração do perfil linha telefônica (Perfil 1 ou Perfil 2); 

Campo de configuração dos dispositivos de barramento AB (485); 

Campo de configuração de Zona como entrada liga e Partições da entrada liga; 
 

 
Campo de programação para PGM, que possibilita configurar:  

● Permissões (ativação/desativação);  
● PGM de usuário;  
● Bloco PGM;  
● Partições para PGM (PGM’s 1, 2 e 3); 

 
 
 

Lançada em 20/03/2018  
Versão 1.0.4 
  
» Implementado funcionalidade que permite ao aplicativo enviar a central de alarme o comando para 

cadastrar e excluir controle remoto e/ou sensor sem fio. Função disponível apenas para as centrais AMT 

1016 NET (a partir da versão 2.4) e AMT 4010 SMART (a partir da versão 2.10). 

» Adequação da função entrada liga, possibilitando desabilitar a função através do APP.  
» Padronização da descrição das opções de configuração do modo de reportagem, de 

acordo com o programador para desktop.  
» Melhoria nos campos para cadastro de endereços IP.  
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» Ajuste na função de cadastro de senha, possibilitando o uso de senha com 06 dígitos.  
» Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo 

configuração independente entre os endereços de conta.  
» Adequação do APP para funcionamento em teclados de aparelhos com sistema 

operacional customizado. 
 


