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Atualização de firmware – TIP 425 – 31/05/2022 - Versão 2.9.34 

                      

 
São José, 31/05/2022  

 

Melhorias:  

 
 Melhoria na sinalização do BLF; 

 Correção para os problemas de travamento e lentidão; 

 Melhoria da função Conferência; 

 Melhoria do tratamento das mensagens CANCEL recebidas; 

 Compatibilidade com as versões atuais dos principais navegadores; 

 Melhoria no ring do terminal;  

 

 

Atualização de firmware – TIP 425 – 05/10/2021 - Versão 2.9.29 

                      

 
São José, 05/10/2021  

 

Melhorias:  

 
 Melhoria na captura, transferências e recebimento de chamadas com a operadora Iungo. 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 425 – 30/06/2021 - Versão 2.9.26 

                      

 
São José, 30/06/2021  

 

 

Melhorias:  

 
 Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado domínio; 
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Atualização de firmware – TIP 425 – 06/04/2021 - Versão 2.9.24 

                      

 
São José, 06/04/2021  

  

Novidades: 

  

 Suporte a múltiplas chamadas, possibilitando o atendimento e manipulação de até 4 chamadas 

simultâneas através das teclas de softkeys; 

 

 

Melhorias:  

 
 Melhoria no desempenho na discagem do teclado e no tempo de resposta do display; 

  Melhoria da sinalização do estado das chamadas em andamento através das teclas de programação no 

modo “Conta”, sendo possível fazer a captura de uma chamada e chaveamento desta com uma chamada 

em andamento. 

 

  

 

Atualização de firmware – TIP 425 – 24/09/2020 - Versão 2.9.22 
                      

 
São José, 24/09/2020  

  

Novidades: 

  

 Removido o suporte ao protocolo LLDP; 

 Incluído o suporte ao software Fast Config; 

 

 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 425 – 09/07/2020 - Versão 2.9.21 
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São José, 09/07/2020  

  

Novidades: 

  

 Incluído o suporte ao protocolo LLDP; 

 Incluído o suporte ao servidor secundário; 

 

 

Melhorias:  

  

 Melhoria no registro SIP quando ocorre uma desconexão da rede; 

  

Atualização de firmware – TIP 425 – 03/02/2020 - Versão 2.9.17 

                      

 
São José, 03/02/2020  

  

  

Melhorias:  

  

 Melhoria no auto provisionamento; 

 Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário; 

 Melhoria na atualização de firmware; 

 Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft; 

 Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio; 

 Tecla recall do TIP 425 não funciona com PBX Mitel após receber 486; 

 Melhoria na conferência interna do terminal; 

 Melhoria na configuração de portas das contas SIP; 

 

 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 425 – 27/12/2018 - Versão 2.8.0  

PR - POV - 001  Anexo L 
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São José, 27/12/2018  

  

  

Melhorias:  

  

 Melhoria na interface web para atualização de firmware; 

 Melhoria no funcionamento com a central Panasonic; 

 Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento; 

 Melhoria na sinalização das teclas de BLF; 
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