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Atualização de software – SGA 1000 IP – 19/04/2022 - Versão 22.04.03
Santa Rita do Sapucaí - MG, 19 de abril de 2022

Lançada em 19/04/2022
Versão 22.04.03
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Correção na edição do dispositivo XPE FIT ID;
Melhorias no processo de captura de digitais e faces;
Melhorias na busca de eventos restantes do MIP 1000 IP que aconteceram quando o SGA IP
estava em alguma operação de cadastro;
Melhorias na exclusão de visitantes/prestadores de serviço quando o comando é enviado
através de um XLT 1000 ID configurado com a função coletor;
Melhorias no processo de captura de foto através da webcam;
Correção na geração de arquivos para o MIP 1000 IP;
Retirada a opção de configurar o XLT 1000 ID como dispenser, pois esta função não está
disponível no produto;
Correção na edição dos grupos para que os usuários associados sejam atualizados com as
mudanças realizadas;
Suporte ao produto SS 3540 MF Face Ex.

Lançada em 01/12/2021
Versão 21.12.01
»
»
»

Correção no relatório de eventos para exibir o número do apartamento que realizou o
acionamento;
Correção na função SGA cliente;
Bloqueio para não permitir cadastrar os relés do Remote nas teclas de acionamento do SGA IP
e do MIP IP.

Lançada em 08/11/2021
Versão 21.11.02
»

Correção na exibição dos dispositivos que estão liberados na edição do morador ou
visitante/prestador de serviço.
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Lançada em 04/11/2021
Versão 21.11.01
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Alteração para que não ocorra problema de incompatibilidade entre o SGA IP e qualquer
outro software que também utilize o banco de dados Postgres;
Ajustes na configuração do digito de pânico, disponibilizando apenas as opções de 1 a 9;
Melhorias na edição de moradores;
Melhorias na criação/edição de visitantes/prestadores de serviço;
Correção na edição do dispositivo XPE FIT ID;
Correção na exibição do tipo do dispositivo e na edição, quando esse é a CT500 1P;
Correção na exclusão do morador para apagar a sua face cadastrada;
Ajuste para não exibir a opção de converter do SGA V2 para o SGA IP quando o SGA IP estiver
configurado como cliente;
Alteração da porta padrão na configuração do SGA Cliente de 5432 para 12355;
Correção na exibição do número do apartamento nos eventos de acesso via apartamento;
Correção na exibição da versão do MIP IP na tela de inicio;
Correção na quantidade máxima de moradores/visitantes/prestadores de serviço.

Lançada em 06/08/2021
Versão 21.08.01
»
»

Correção na sincronização dos dados com o MIP 1000 IP para não apagar as configurações de
grupo de acesso nos usuários;
Correção na edição do morador, onde o grupo de acesso que ele pertence não estava ficando
salvo.

Lançada em 07/07/2021
Versão 21.07.01
»
»
»

Correção na edição do visitante e/ou prestador de serviço, onde o grupo de acesso que ele
pertence estava sendo exibido errado;
Correção na configuração do grupo para visitantes e/ou prestadores de serviço quando eles
estavam com o campo apartamento vazio;
Implementada a opção de marcar/desmarcar o acesso nos dias de sábado, domingo e
feriados na configuração de grupos do tipo “Periodo por data de acesso”;
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Adicionada a informação do tipo do usuário do grupo;
Ajuste para não exibir as informações de “morador responsável” e “tipo do período” quando o
tipo do usuário do grupo for morador;
Correção na configuração de data/hora;
Correção na edição do porteiro XPE FIT ID;
Ajustes na tabela de exibição das digitais e faces;
Correção na geração dos arquivos para o MIP IP;
Melhorias na conversão dos arquivos do SGA 1000 V2 para o SGA 1000 IP;
Implementada a opção de acionar as saídas dos dispositivos no menu Cadastro / Dispositivos.

Lançada em 02/06/2021
Versão 21.05.02
»
»
»
»

»

Suporte aos produtos XRE 1000 PLUS, XTR 1004 e SS 3430 MF BIO;
Correção na geração dos arquivos para o MIP IP;
Correção no comando de busca de eventos;
Melhorias na busca de eventos por período determinado;
Alteração para o softwares buscar outras pastas no computador quando não existir a pasta
documentos, evitando problemas nas funções que precisem desse acesso;
Correção na opção de não exibir fotos dos membros do apartamento no evento;

»
»

Melhorias na edição do dispositivo, para diferenciar os porteiros XPE PLUS ID do XPE FIT ID;
Correção na exibição da forma de acionamento das saídas no relatório de dispositivos.

»

Lançada em 29/04/2021
Versão 21.04.03
»
»
»

Correção na exibição das informações do veículo no campo morador, pois os dados de placa
e cor estavam ficando invertidos;
Inserida a descrição DDNS em alguns campos de conexão;
Melhorias no relatório de eventos de acesso para exibir a saída que foi acionada no
dispositivo.
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Lançada em 12/04/2021
Versão 21.04.01
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Melhorias na conversão dos dados do SGA 1000 V2 para o SGA 1000 IP;
Melhorias na geração dos arquivos para o MIP 1000 IP;
Melhorias na sincronização com o MIP 1000 IP;
Alteração do horário inicial de acesso dos visitantes no momento do cadastro;
Alteração no texto do tempo de acionamento das saídas dos dispositivos;
Correção na opção de selecionar uma foto salva no HD durante o cadastro de moradores e
recursos;
Melhorias na liberação/bloqueio dos dispositivos permitidos para moradores, visitantes,
prestadores de serviço e grupos;
Melhorias nas alterações das fotos dos recursos (chaveiro, controle, biometria e face);
Melhorias na utilização de um MIP 1000 IP como cadastrador;
Melhorias na validação dos códigos dos chaveiros para visitante/prestadores de serviço, não
permitindo cadastro duplicado;
Adicionado a opção de escolher o formato do código do chaveiro (decimal ou hexa) no
cadastro de visitantes/prestadores de serviço.

Lançada em 03/03/2021
Versão 21.03.01
»

Versão de lançamento do SGA 1000 IP.
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