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Atualização de firmware – NVD 1232 – 09/06/2022 – Versão 6  

                      São José, 30 de Junho de 2022. 

 

Lançada em 30/06/2022 

Versão 6 

 

» Melhoria na reprodução acelerada; 

 

Lançada em 13/05/2022 

Versão 5 

» Otimização do envio de fluxos de vídeo para o software SIM NEXT; 

 
 

Lançada em 19/07/2021 

Versão 4 

Interface: 

» Nova interface gráfica do usuário, contemplando interface web e local, padronizando a linha de 

gravadores Intelbras; 

 

Inicialização: 

»  Novo termo de uso e política de privacidade para atender a Lei Geral de Proteção de Dados; 

»  Adicionada a possibilidade de aceitar o termo através da interface web; 

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

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

 

Menu Reproduzir:  

»  Nova função de filtro de Detecção Inteligente; 

 

Evento: 

»  Novo menu Anormalidade > Dispositivo; 

 

Inteligências de Vídeo:  

»  Nova função Detecção Avançada;  

»  Nova função Busca Avançada.  

 

Tela:  

»  Nova opção de mostrar Detecção Inteligente; 
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 Câmera: 

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

»  Menu Status com nova função de mostrar resolução de câmeras IP. 

 

 Rede: 

»  Nova função RTMP; 

»  Novas funções no filtro IP: Sincronização de Horário, bloquear ping e Semi join. 

 

Sistema: 

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

 

Outros: 

»  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; 

»  Inserido formato de vídeo mp4 para download; 

»  Removido método de recuperação de senha através de envio de SMS; 

»  Removido formato de vídeo asf; 

»  Melhoria na comunicação com câmeras VIP S3120 e VIP S4100; 

»  Implementação de melhorias de segurança. 

 

 

Lançada em 28/04/2020 

Versão 3 

» Nova interface local e web; 

» Atendimento a nova Lei Geral de Proteção de Dados; 

» Melhoria HD em modo redundante; 

OBS.: Necessário padrão de fábrica após atualização, além disto após atualizar não será possível 

realizar o downgrade. 

 

Lançada em 30/07/2019 

Versão 2 

» Melhoria de desempenho do mosaico de visualização.  

 

Lançada em 19/04/2019 

Versão 1 

» Versão de lançamento. 
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