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Atualização de software - WiseFi - 27/09/2022 - 2.8.82 

                      São José, 27/09/2022 
 

Questões Resolvidas: 

» Solução da instabilidade das respostas dos APs, via API de comunicação, em determinados 

cenários de instalação; 

» Corrigida intermitência quanto à demonstração da versão de firmware dos APs na tela do Wisefi; 

» Estabilidade nas interfaces do AP fazendo com que estes não mais reiniciem periodicamente; 

» Correção na funcionalidade de backup do Wisefi. 
 

 
 

Atualização de software - WiseFi - 31/03/2022 - 2.8.77 
                      São José, 31/03/2022 

 

Questões Resolvidas: 

» Otimização no processo de instalação do software. 
 

 

Atualização de software - WiseFi - 28/02/2022 - 2.8.75 
                      São José, 28/02/2022 

 

Questões Resolvidas: 

» WiseFi não sincroniza configurações com os APs após restaurar backup. 
 

 

Atualização de software - WiseFi - 10/02/2022 - 2.8.72 
                      São José, 10/02/2022 

 

Questões Resolvidas: 

» WiseFi não associa APs após restaurar backup, ficando com o status “Associados, mas não 

autenticados”; 

» Não autentica os APs ao migrar de versões anteriores.  
 

 
Atualização de software - WiseFi - 18/10/2021 - 2.8.59 

                      

São José, 18/10/2021 

 

Novidades: 
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» Nova home de status; 

» Gerenciamento de versão mínima/máxima do Zeus suportada; 

» Suporte a multi-idioma; 

» Suporte a senha forte; 

» Viabilidade para uso dos APs BSPRO 360 e BSPRO 1350; 

 

 

Melhorias: 

» Melhoria na tela de configuração servidor SMTP; 

» Otimização na importação de backups com grande volume; 

» Melhoria em segurança para impedir acesso indevido de usuários Captive portal; 

» Otimização no tamanho do instalador; 

» Melhoria no processo de atualização de firmware em massa; 
 

 
 

Questões Resolvidas: 

» Cadastro individual não respeita tempo indeterminado quando criado de forma manual por 

dentro do WiseFi; 

» WiseFi não atualiza APs 310/360 pelo de forma remota após a versão 2.6.20; 

» Excluindo cadastros ao importar arquivo .csv para a lista de cadastro individual quando possui 

caractere especial no campo "Nome"; 

 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 14/05/2021 - 2.6.45 

                      

São José, 14/05/2021 

 

Questões Resolvidas: 

» Texto do Customize não é mostrado na tela de login do Captive Portal; 

» Não permite configurar VLAN 1 no Grupo WLAN; 

» Não aplica regra de perfil de banda para o AP 310 e AP 360; 

» Mensagem de erro ao tentar fazer login com Voucher. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 09/02/2021 - 2.6.42 
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                      São José, 10/02/2021 

 

Questões Resolvidas: 

» Correção na opção “Preferencialmente 40MHz” viabilizando que a opção possa ser escolhida e 

salva corretamente; 

» Padronizado o posicionamento do campo “Restrição de acesso entre clientes”; 

» Ajuste no provisionamento dos modelos AP 1350 AC e AP 1750 AC, definindo o valor de 

potência para o máximo como valor inicial; 

» Informando "Dispositivo Atingiu o Tempo Limite" em senha simples com "Tempo 

Indeterminado". 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 29/12/2020 - 2.6.39 

                      

São José, 30/12/2020 

 

Melhorias: 

» Ajustes nas chamadas de API. 

 

Questões Resolvidas: 

» Espaçamento incorreto na exibição do Grupo WLAN 5 GHz quando há 4 SSIDs criados; 

» Registro de conexões não é exibido após alterar IP do servidor WiseFi. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 18/12/2020 - 2.6.38 

                      

São José, 21/12/2020 

 

Novidades: 

» Novo executável de Instalação/Atualização da versão do Wisefi; 

» Controle de nova versão do Wisefi via interface, com link para download e informação de 

changelog; 

» Menu Wireless Avançado para configurações de Roaming, Band Steering, Mu-MiMo e 

Beamforming; 

» Opção largura de banda “preferencialmente 40 Mhz” nas configurações 2.4 Ghz do access point; 

» Opção largura de banda “preferencialmente 80 Mhz” nas configurações 5 Ghz do access point; 

» Possibilidade de criar até 8 SSIDs pelo assistente de instalação; 

file://///disco/livre$/Suporte%20Digital/ICORP/fórum.intelbras.com.br
mailto:suporte@intelbras.com.br


 

 

 

 

 

SUPORTE A CLIENTES 
(48) 2106-0006 

Acesse: fórum.intelbras.com.br  

suporte@intelbras.com.br 

 

 

PR-POV-023-ASTEC Anexo C    Data:19/02/2018       Rev: 5.0 

» Habilitar SSH nos access points; 

» Envio do campo NAS ID (com o MAC do AP) quando configurado a opção de segurança do 

SSID como Radius; 

» Informação “Frequência” (2.4 GHz ou 5 Ghz) na lista de clientes conectados. 

 

Melhorias: 

» Reposicionamento do campo “IP do WiseFi” no menu Configurações Globais;  

» Retirada da opção de escolha de cor do LED dos APs. Nesta versão somente será possível 

Ligar/Desligar o LED através do menu “Configurações -> Globais”; 

» Função localizar AP para todos os modelos de access point; 

» Informação “versão do software” no menu Informações; 

» Ajustes na API e documentação do captive portal. 

 

Questões Resolvidas: 

» Não desliga o LED com o AP sincronizado no WiseFi; 

» Não aplica configurações do Grupo WLAN no AP; 

» WiseFi continua exibindo largura de banda 20/40 MHz mesmo configurado para 20 MHz; 

» Não altera o SSID com acento em todas as frequências. 

 

Fluxo de Atualização Recomendado - Partindo da Versão 2.5.35 do Wisefi: 

1. Baixe o Executável de Instalação/Atualização da versão 2.6.38; 

2. Execute o executável de Instalação/Atualização da versão 2.6.38; 

3. Reinicie o Servidor do Wisefi; 

4. Realize o login e pronto. 

 

Fluxo de Instalação Recomendado - Partindo de Versões Anteriores a 2.5.35 do Wisefi: 

1. Exporte o backup da sua base através do Wisefi atualmente instalado; 

2. Desinstale o Wisefi atual; 

3. Instale o Wisefi 2.6.38; 

4. No assistente de configuração do Wisefi 2.6.38, concorde com os termos de uso e política de 

privacidade e importe o backup da sua base; 

5. Após acessar o Wisefi, vá até a tela “Rede -> Access Points” e clique no botão “Atualizar Versão” para 

realizar a atualização de versão em massa de todos os seus dispositivos; 

6. Após atualizar os dispositivos, todas as funcionalidades no Wisefi estarão disponíveis para uso. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 27/08/2020 - 2.5.35 

                      

São José, 31/08/2020 
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Questões Resolvidas: 

» Intermitência na configuração de SSID no grupo WLAN 5 GHz; 

» Não atualiza firmware do AP 1210 AC, AP 1350 AC e AP 1750 AC. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 17/08/2020 - 2.5.33 

                      

São José, 18/08/2020 

 

Questões Resolvidas: 

» Função de isolamento Wi-Fi e Cliente não funciona. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 17/07/2020 - 2.5.29 

                      

São José, 20/07/2020 

 

Questões Resolvidas: 

» AP perdendo conexão com o Wisefi ao colocar backup; 

» Não permite alteração de Grupo WLAN quando possui acento no nome do Grupo de Acesso. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 29/06/2020 - 2.5.23 

                      

São José, 30/06/2020 

 

Novidades: 

» Conformidade com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade da LGPD - Lei Nº 13.709; 

» Configurações de Wireless Avançado (Mu-MiMo e Beamforming)*. 

 

*Funcionalidade Beta. 

 

Melhorias: 

» Novo Assistente de configuração; 

» Novos ícones de status dos dispositivos na tela de Access Points. 

file://///disco/livre$/Suporte%20Digital/ICORP/fórum.intelbras.com.br
mailto:suporte@intelbras.com.br


 

 

 

 

 

SUPORTE A CLIENTES 
(48) 2106-0006 

Acesse: fórum.intelbras.com.br  

suporte@intelbras.com.br 

 

 

PR-POV-023-ASTEC Anexo C    Data:19/02/2018       Rev: 5.0 

 
Questões Resolvidas: 

» Valor default no campo largura de banda na frequência 5 GHz; 

» Campo extensão do canal não apresenta as opções de configuração corretamente; 

» Não configura APs corretamente ao adotá-los pelo assistente, e o nome de usuário do sistema é 

diferente de “admin”; 

» Grupo de acesso não salva se a lista de regras estiver vazia; 

» Não valida voucher expirado ao migrar para outro AP; 

» Captive Portal não funciona quando um Mac Address está cadastrado no Grupo de Acesso; 

» Informações incorretas no gráfico do WiseFi; 

» Não separa APs por cores corretamente quando há mais de 10 APs adotados; 

» Gráfico de tráfego apresenta valores errados. 

 

Importante: 

» A partir da versão 2.5.23, o WiseFi não será compatível com o modelo AP 300, mantendo-se 

compatível com os APs 310, 360, 1210 AC, 1350 AC e 1750 AC; 

» Caso exista o modelo AP 300 em sua rede, não é recomendado atualizar o WiseFi, mantendo-o 

software na versão 2.4.14. Para utilizar todos os benefícios da nova versão do WiseFi, substitua o(s) 

AP(s) 300 por outro modelo da linha de Access Points Intelbras; 

» A partir da versão 2.5.23, o WiseFi não será homologado com versões de APs inferiores a 2.5.12. Ao 

utilizar a versão 2.5.23 ou superior do software WiseFi, atualize todos os access points (com 

exceção do AP 300) da sua rede para a 2.5.12 ou superior, garantindo total compatibilidade e 

correto funcionamento da solução. 

 

 
 

Atualização de software - WiseFi - 20/01/2020 - 2.4.14 

                      

São José, 21/01/2020 

 

Novidades 

» Atualização de firmware em massa dos Access Points; 

» Assisted Roaming (802.11k e 802.11v); 

» Limite de banda por SSID no grupo WLAN 5 GHz; 

» Registro de Conexões; 

» Função ocultar SSID; 

» Importação do arquivo de captive portal - cadastro individual; 

» Informação de IP e tempo de sessão do cliente na lista de clientes conectados. 
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Melhorias 

» Especificações da funcionalidade Smart Handover; 
 

Questões Resolvidas 

» Ajuste da largura de banda default; 

» Intermitência ao importar backup; 

» Não aparecendo clientes na "Lista de Clientes"; 

» Divergência entre menus que mostram a quantidade de clientes conectados. 

 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 26/12/2019 - 2.3.5 

                      

São José, 26/12/2019 

 

Novidades 

» Compatibilidade com os produtos AP 1350 AC e AP 1750 AC. 

  

Melhorias 

» Ajuste na validação dos campos das configurações do Grupo WLAN. 
 
 
 
 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 06/08/2019 - 2.2.5 

                      

São José, 06/08/2019 

 

Novidades 

» Paginação na lista de Access Points na tela “Rede “/”Access Point”; 

» Paginação na lista de clientes conectados, na tela “Cliente”/”Lista”; 

» Botão Atualizar na tela “Rede“/”Access Point”; 

» Botão Atualizar na tela “Cliente“/”Lista”; 

» Campo Filtro na tela “Rede“/”Access Point”; 

» Compatibilização da tela de Captive Portal com função Talkback, disponível em dispositivos que 

utilizam sistema operacional Android. 
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Melhorias 

» Melhoria no tempo de apresentação da lista de clientes conectados; 

» Melhoria no tempo de apresentação da lista de Access Points; 

» Melhorias na transição de telas utilizando o menu lateral;  

» Cache na tela “Rede“/”Access Point”.* 
 

Questões resolvidas 

» Perfil de banda habilitado por Default nos Access Points; 

» Falta de mensagem de validação de CPF duplicado ao realizar Cadastro Individual; 

» Não aceita senha com menos de 8 caracteres na autenticação por Radius; 

» Instabilidades na função Registro de conexões; 

» Não validando os arquivos de firmware adicionados ao “Diretório de firmwares”. 

 

*O Cache é renovado nas seguintes situações: 

• Ao clicar no link “Access Points”, através da tela Dashboard; 

• Ao clicar no botão “Atualizar” na tela “Rede“/”Access Point”; 

• Ao clicar no botão “Excluir”, na tela “Detalhes do AP”; 

• Ao clicar no botão “Executar em segundo plano” ao excluir um AP. 

 
 
 
 
 
 
 

Atualização de software - WiseFi - 19/12/2018 - 2.1.8  
                      

São José, 19/12/2018 

 

Novidades 

» Compatibilidade com AP 1210 AC - função Handover*¹ 

*¹ Funcionalidade compatível apenas com o AP 1210 AC versão 2.1.5 ou superior. O Handover está limitado 

para funcionamento em apenas 1 Grupo WLAN. 

Melhorias 

» Contador de cadastros nas telas de captive portal; 

» Exportação de backup de dados. 
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Atualização de software - WiseFi - 05/11/2018 - 2.0.0  
                      

São José, 06/11/2018 

 

Novidades 

» Registro de Conexões (BETA);*¹ 

» Compatibilidade com AP300 Zeus 2.0.0.*² 

 

*¹ Funcionalidade em estado BETA e compatível apenas com os modelos AP310/360. 

*² Para uso da versão 2.0.0 do WiseFi com AP300, será necessário primeiramente inserir a versão 2.0.0 no 

AP300 e posteriormente adotá-lo no WiseFi. Utilizando a versão AP300 2.0.0, funcionalidades antes 

limitadas aos AP310/360 também estarão compatíveis para uso com AP300, são elas: Grupos de Acesso 

ACL, Monitoramento SNMP e Captive Portal com Vlan. 

 

Melhorias 

» Validação ao tentar salvar configurações invalidas em um grupo WLAN; 

» Rede Wi-fi para visitantes, criada no Assistente de Configuração, possui perfil de Banda Limitado. 

 

Questões resolvidas 

» Instabilidade ao reiniciar os Access Points; 

» Validação no campo Nome do SSID, na configuração do Grupo WLAN; 

» Validação nos checkboxes de seleção; 

» Troca automática do Grupo WLAN selecionado no card “Grupo WLAN” na Dashboard;  

» Compatibilização com AP300 ao redirecionar para o Captive Portal quando utilizado VLAN; 

» Não mostra todos os campos de segurança do Grupo WLAN. 

Atualização de software - WiseFi - 12/09/2018 - 1.3.8  
                      

São José, 13/09/2018 

 

Novidades 

» Configuração de sensibilidade mínima por AP, Grupo WLAN ou Configuração Global; 

» Grupo de Acesso ACL para bloqueio/liberação de clientes por SSID*; 

» Alteração da cor do LED por AP, Grupo WLAN ou Configuração Global*; 

» Configuração de controle máximo de clientes conectados por SSID; 

» Possibilidade de alteração da porta de serviço do Captive Portal no momento da instalação do 

WiseFi; 

*Funcionalidade presente apenas nos modelos APs 310/360. 
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Melhorias 

» Alertas de confirmação ao alterar configurações no WiseFi; 

» Possibilidade de aplicar padrão de fábrica nas configurações feitas na tela customize do captive 

portal; 

» Configuração IEEE 802.11 transferida para a tela de configuração do Access Points; 

» Interface com designer responsivo. 

 

Questões resolvidas 

» Painel de informações exibido no final do assistente de criação de conta exibe senha pessoal do 

usuário; 

» Ajustes na validação de campo nas configurações de E-mail; 

» Ajustes de interface e validação de campo nas configurações SNMP; 

» Ajustes de validação de campo nas configurações do Customize; 

» Ajustes de validação de campo nas configurações do Grupo WLAN; 

» Ajustes de validação de campo nas configurações do Captive Portal; 

» Ajustes de validação na tela de autenticação do Captive Portal; 

» Ajustes e tratamento no campo IP; 

» Ajustes no funcionamento do captive portal com a utilização de Vlan; 

» Valores grandes não respeitam as bordas dos campos no assistente de criação de conta; 

» Usuário Admin do Captive Portal não tem acesso a função de senha simples; 

» Nome do SSID primário do grupo WLAN padrão é exibido incorretamente na interface; 

» Não finaliza cadastro de uma nova conta quando utilizado caracter especial no campo “Usuário”; 

»  Não aceita caractere especial no campo “Comentário” no menu “Access Point”; 

»  Não realiza validação ao cadastrar CPF no Captive Portal; 

»  Não associa AP 310/360 ao configurar a senha do usuário com caracter especial;*  

»  IP configurado no assistente é alterado após o primeiro login; 

»  Não efetua redirect para o Captive com mini browser; 

»  Erro ao exportar dados do cadastro individual; 

»  Clientes perdem conexão após retirada de um MAC da lista de ACL do WiseFi; 

*Correção aplicada a partir da versão de firmware 1.61.23 do AP 310/360. 

 

 
 

Atualização de software - WiseFi - 27/09/2017 - 1.1.64  
                      

São José, 29/09/2017 

 

Novidades 

» Configuração do serviço de SNMP (V1/V2) dos rádios; 
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» Impressão das informações do Captive Portal – Cadastro Individual; 

» Possibilidade de definição da política padrão do Cadastro Inidvidual – Liberar automaticamente 

ou solicitar autorização; 

» Possibilidade de criação de 8 redes WiFi (SSIDs) para os modelos AP310 e AP360. Caso o grupo 

WLAN configurado com 5 ou mais SSIDs possua um AP300 o mesmo irá acatar somente as 4 

primeiras redes WiFi ativas; 

» Atualização de firmware via servidor de atualização da Intelbras. O software avisa que existe uma 

nova release no banco de dados e permite a instalação remota. 

 

Melhorias 

» Bloqueio de clientes; 

» Melhorias no Captive Portal; 

» Melhorias na Interface do usuário; 

» Melhorias na configuração do perfil de banda (QoS); 

» Melhorias no serviço de descoberta de Access Points; 

» Melhorias na instalação e controle do serviço do Windows; 

» Criação de exeção no firewall do Windows durante a instalação para liberar acesso externo ao 

captive portal. 

 

 

 

 

 

 

 
Atualização de software - WiseFi - 24/08/2017 - 1.1.44  

                      

São José, 24/08/2017 

 

Novidades 

» Descoberta de equipamentos na interface dashboard; 

» Backup das configurações; 

» Configuração da porta de serviço do servidor Web; 

» Impressão de 100 vouchers por página; 

» Limite de equipamentos por voucher; 

» Instalação como serviço do Windows sem a necessidade de deixar um usuário logado no 

sistema operacional para que o software seja executado; 

» Compatibilidade com Windows Server; 

» Vlan de gerenciamento; 

file://///disco/livre$/Suporte%20Digital/ICORP/fórum.intelbras.com.br
mailto:suporte@intelbras.com.br


 

 

 

 

 

SUPORTE A CLIENTES 
(48) 2106-0006 

Acesse: fórum.intelbras.com.br  

suporte@intelbras.com.br 

 

 

PR-POV-023-ASTEC Anexo C    Data:19/02/2018       Rev: 5.0 

» Cadastro de apelido ao MAC do dispositivo; 

» Novo sistema de Paptive Portal com cadastro manual de pessoas (Nome, e-mail, CPF, telefone); 

» Integração com API externa para criar voucher de visitante; 

» Controle da execução do serviço do WiseFi pelo controller. 

 

Melhorias 

» Revitalização da Interface Web; 

» Melhorias de performance; 

» Looping na autenticação do cliente no Captive Portal; 

» Não permite configurar extensão do canal acima ou abaixo com a largura de 20 Mhz; 

» Melhoria no tratamento do campo de configuração do VLAN ID; 

» Possibilidade de configurar o endereço IP que o WiseFi irá enviar para os rádios; 

» Melhoria no processo de provisionamento dos APs; 

» Alteração do botão de discovery no assistente; 

» Melhoria na tela do Customize do Captive Portal; 

» Melhoria do tratamento de status dos APs quando alguns apareciam com um cadeado em 

branco; 

» Melhoria no campo “Nome do Perfil de Banda” para aceitar mais de 20 caracteres; 

» Melhoria no processo de aplicação da configuração padrão do WiseFi; 

» Atribui o SSID visitante do assistente para o SSID primário. 
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