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São José, 28 de Abril de 2022. 

 

Lançada em 28/04/2022 

Versão 7 

» Melhoria no menu de configurações de câmeras LPR; 

» Melhoria no menu de configuração do SNMP V3; 

» Melhoria na operação com VTN 2000; 

 

Lançada em 31/08/2021 

Versão 6 

» Interface gráfica: 

o Atualização e padronização da interface gráfica. 

» Inicialização: 

o Novo termo de uso e política de privacidade para atender a Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

o Adicionada a possibilidade de aceitar o termo na web; 

o Seleção de idioma, data e hora na inicialização do produto; 

o Nova opção de não digitar e-mail de recuperação de senha; 

o Nova imagem de inicialização. 

» Menu Reproduzir: 

o Nova função de Marcar e Buscar evento; 

o Nova função de filtro de Detecção Inteligente. 

» Evento: 

o Novo menu Anormalidade > Dispositivo; 

o Novo menu Silenciar. 

» Inteligências de Vídeo: 

o Menu reformulado. Agora é dividido por utilização (Buscar e Configuração); 

o Suporte ao recebimento de eventos de Contagem de pessoas de dispositivos ip 

utilizando protocolo Intelbras 1; 

o Suporte ao recebimento de eventos de Reconhecimento facial de dispositivos ip 

utilizando protocolo Intelbras 1; 

o Suporte ao recebimento de eventos de Detecção inteligente de movimento de 

dispositivos ip utilizando protocolo Intelbras 1; 

o Suporte ao recebimento de eventos de Detecção de placas de carro e moto de 

dispositivos ip utilizando protocolo Intelbras 1; 

o Suporte ao recebimento de eventos de Detecção Inteligente de pessoas e veículos 

através dos IVS de dispositivos ip utilizando protocolo Intelbras 1. 
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» Tela: 

o Nova opção de mostrar Detecção Inteligente; 

» Disp. Remoto: 

o Nova função largura de banda residual/total no menu Disp Remoto; 

 

» Rede: 

o Melhoria na conexão via Intelbras Cloud; 

o DHCP separado pa ra o DNS; 

o Nova função SFTP; 

o Implementado o protocolo RTMP para transmissões de vídeo ao vivo. 

» Sistema: 

o Novo menu Segurança com opção de criptografia de dados em trânsito. 

» Outros: 

o Visualização e reprodução de até 4 canais na interface web sem precisar instalar o plug-

in. É possível fazer isto de qualquer navegador de internet. 

» Ajustes: 

o Implementação de melhorias de segurança; 

o Melhoria na exportação do relatório de placas; 

o Melhoria na visualização da imagem da câmera VIP 1130 G2 no mosaico; 

o Ajustes em alguns textos; 

o Melhoria no status do cloud quando desabilitado; 

 

Lançada em 23/04/2020 

Versão 5 

» Melhoria na visualização do Stream Extra das câmeras IP’s. 

 

Lançada em 27/11/2019 

Versão 4 

» Correção no tratamento do stream entre interface local e web. 

 

Lançada em 28/06/2019 

Versão 3 

» Inclusão da recuperação de senha por perguntas de segurança via interface web; 

» Melhoria na atualização de câmeras IP via interface web; 

» Melhoria na reprodução de backup de vídeos formato .AVI compressão H.265; 

» Melhoria na escolha de pasta para download de vídeos e fotos via interface web. 

 

Lançada em 17/05/2019 
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Versão 2 

» Inclusão do menu Smart Player que reproduz as gravações originadas das inteligências do NVD; 

» Melhoria nas permissões de usuário; 

» Melhoria no número máximo de usuários conectados de 10 para 128. 

Lançada em 27/07/2018 

Versão 1 

» Versão de lançamento. 

  
 

 

 

 

 

 

file://///disco/livre$/Suporte%20Digital/ICORP/fórum.intelbras.com.br
mailto:suporte@intelbras.com.br

