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Atualização de firmware – Gateway GW 280 – 23/06/2022 – Versão 2.0.56  

                      

São José, 23 de junho de 2022 

 
 

Lançada em 23/06/2022  
Versão 2.0.56 
 

» Melhoria na rotina que habilita reconhecimento do chip SimCard do tipo uSIM. 

 
Lançada em 30/09/2021  
Versão 03.26.17 
 

» Otimização para evitar travamento aleatório durante operação 

 
Lançada em 30/09/2021 
Versão 02.0.46 
 

» Firmware para manter a compatibilidade entre as versões. 

 
Lançada em 07/08/2020  
Versão 03.26.11 
 

» Incluído tela para configuração de SNMP; 

» Melhoria na exibição da tela de histórico; 

 

Lançada em 07/08/2020 
Versão 2.08.38 

 

» Incluído tela para configuração de SNMP; 

» Melhoria na exibição da tela de histórico; 

 

Lançada em 07/08/2019 
Versão 03.24.04 

 

» Melhoria no envio da mensagem sip Decline para o ramal; 

» Melhoria na rotina de encerramento chamada no protocolo SIP quando recebe desligamento do 

protocolo GSM. 

» Melhoria no reconhecimento do sim card da operadora TIM; 
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» Melhoria no envio de atendimento do protocolo SIP (200-OK) depois de receber Connect do 

protocolo GSM; 

» Melhoria no recebimento das mensagens SMS e encaminhamento para serviço de e-mail; 

 

Lançada em 23/12/2019 
Versão 02.0.36 

 

» Melhoria na exibição do nome do produto na tela de versões e novo banco; 

» Melhoria na execução da aplicação Voip; 

» Melhoria na rotina de realização ligação de chamadas simultâneas; 

 

Lançada em 07/08/2019 
Versão 02.0.32 
 

» Melhoria na exibição do nome do produto na tela de versões e novo banco; 

» Melhoria na execução da aplicação Voip; 

» Melhoria na rotina de realização ligação de chamadas simultâneas. 

 

Lançada em 02/03/2018 
Versão 03.22.01 
 

» Melhoria na comunicação com modulo GSM e Canal GSM. 

 
Lançada em 11/09/2018 
Versão 2.0.26 
 

» Firmware para manter a compatibilidade entre as versões. 

 

Lançada em 02/03/2018 
Versão 02.0.24 
 

» Firmware para manter a compatibilidade entre as versões. 
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