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Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 06/07/2022 –  

Versão 4.3.35 

 
São José, 06/07/2022 

 

Melhorias: 

 Atualização do certificado do Servidor Web; 

 Melhoria de segurança no acesso Web; 

 Melhoria no funcionamento do terminal quando estiver usando o servidor FreePBX e configurado com 

IPv6; 

 Melhoria na sinalização dos LEDS quando terminal configurado com IPv6; 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 01/06/2022 –  

Versão 4.3.33 

 
São José, 01/06/2022 

 

Melhorias: 

 Adicionado uma validação no campo senha para mostrar uma mensagem de erro quando o usuário 

salvar uma senha que contenha qualquer um dos caracteres não permitidos.; 

 Melhoria no histórico de chamadas evitando que caracteres inválidos interfiram na apresentação das 

chamadas.; 

 Melhoria no tratamento das chamadas entrantes; 

 

 

 

            Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/11/2021 –  

Versão 4.3.29 

 
São José, 30/11/2021 

Melhorias: 

 

 Melhoria no IPv6 para a rede da operadora JRC; 

 Melhoria do método DTMF Inband; 

 Melhoria nas transferências com as centrais Avaya; 

 Melhoria do registro em domínios IPv6; 

 Melhoria do registro em redes que possuem o lease time curto; 
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            Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/06/2021 –  

Versão 4.3.17 

 
São José, 30/06/2021 

 

 Melhoria na indicação de necessidade de reinicialização após realizar algumas configurações; 

 Melhoria do provisionamento via TFTP através do servidor IRPS; 

 Melhoria nas transferências de chamadas com a operadora Algar; 

 Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado URL. 

 Melhoria do provisionamento com a 3CX, incluindo requisição de servidor local e remoto; 

 Implementada uma configuração que permite definir se o telefone só irá receber chamadas que sejam 

oriundas do endereço IP do servidor em que ele está registrado. 

 Melhoria dos logs internos exportados. 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 07/01/2021 -  

Versão 4.3.8 
                      

 
São José, 07/01/2021 

 

 

 Melhoria nas capturas de chamadas com a central 3CX; 

 Melhoria no recebimento de chamadas com a operadora Fale Paco; 

 Melhoria na tratativa de registros quando utilizado outbound proxy. 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/09/2020 -  

Versão 4.3.4 

                      

 
São José, 09/09/2020 

 

 Melhoria nas transferências cegas com a central Digistar; 

 Melhoria da função monitoramento com o Fast Config. 
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Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/07/2020 -  

Versão 4.3.0 

                      

 
São José, 09/07/2020 

  

    Melhorias:  

 

 Melhoria na tratativa das mensagens OPTIONS recebidas; 

 Melhoria na senha de acesso web; 

 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 04/02/2020 -  

Versão 4.2.0 

                      

 
São José, 04/02/2020 

 

 

Melhorias:  

 

 Melhoria do auto provisionamento; 

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

 Melhoria da ativação do syslog; 

 Melhoria do registro quando utilizado servidor SIP com domínio; 

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

(48) 2106 - 0006 
  

Acesse : 
  fórum.intelbras.com.b r 

    suporte@intelbras.com.br 
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Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 20/12/2019 -  

Versão 4.1.6 

                      

 
São José, 20/12/2019  

 

 

Novidades:  

 

 Adicionado o suporte a keep alive; 

 Compatibilidade com centrais 3CX; 

 Provisionamento via IRPS; 

 Hotdesking em centrais 3CX; 

 

 

Melhorias:  

 

 Inserido o suporte de aplicação de patch na página de atualização; 

 Inserido o suporte de configuração tipo de central na página conta; 

 Ajuste do ganho de recepção do viva-voz para que não ocorra microfonia; 

 Melhoria da função hotline; 

 Melhoria da função conferência; 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 05/11/2019 -  

Versão 3.5.18 

                      

 
São José, 05/11/2019  

 

Novidades:  

 

 Implementado o suporte a manutenção automática em um horário programado. 

 

 

Melhorias:  

 

 Permite atualização de firmware através do navegador Chrome; 
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 Melhoria no registro quando configurado como DHCP em uma rede /16; 

 Melhoria no tratamento da mensagem 200 OK; 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 31/05/2019 -  

Versão 3.5.0 

                      

 
São José, 31/05/2019  

 

Novidades:  

 

 Implementado o suporte a discagem do flash com código. 

 

 

Melhorias:  

 

 Melhoria da atualização de firmware via TFTP através do autoprovisionamento; 

 Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento; 

 Melhoria na configuração do plano de discagem; 

 Melhoria no processo de concorrência ao receber um CANCEL; 

 Melhoria da chamada em espera; 

 Melhoria do botão de atualizar firmware; 

 Bloqueio do caractere ç no nome do usuário. 

 Melhoria no consumo de memória para as situações que o telefone receber um fluxo alto de 

ligações; 

 Melhoria na identificação do status da rede quando conectado em uma rede /8. 


