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Atualização de software – AMT Mobile V3 (Android) – 30/09/2022 - Versão 3.50 Beta 

                      

Santa Rita do Sapucaí, 03 de outubro de 2022. 

 

Lançada em Programa Beta 30/09/2022 

Versão Beta 3.50 

» Melhoria no registro de token para linha 8000 na primeira conexão com o aplicativo. 

 

Lançada em Programa Beta 27/09/2022 

Versão Beta 3.49 

» Ajuste na descrição do botão “Salvar” na versão em espanhol do aplicativo; 

» Ajuste da exibição de disparo ao Ativar/desativar a central; 

» Implementada função Stay para central AMT 4010 com firmware superior a versão 5.0; 

» Implementada mensagem de erro de permissão para ativação (quando aplicável), e mensagem 

genérica para centrais que não reportam esse erro; 

» Melhorias de estabilidade; 

 

Lançada em Programa Beta 02/09/2022 

Versão Beta 3.48 

» Ajuste na exibição dos cards do particionamento para central AMT 8000; 

» Ajuste na exibição dos cards da central AMT 4010. 

 

Lançada em 09/09/2022 

Versão 3.47 

» Implementada as alterações da versão Beta. 

 

Lançada em Programa Beta 01/09/2022 

Versão Beta 3.47 

» Melhoria do processo de exclusão de centrais cadastradas no aplicativo; 

» Ajuste dos botões de ativação parcial: 

• Ao realizar a ativação parcial, apenas o ícone do ambiente ficará amarelo. O ícone 

principal mudará para vermelho.   

» Melhoria no sistema de notificações push; 

» Melhoria na exibição do buffer de eventos;  

» Implementado áudio da sirene como som customizável; 

» Implementada função que verifica se o som da notificação de disparo de alarme está diferente 

do padrão; 

» Ajuste na opção de compartilhar token; 

» Melhoria na comunicação com o token do aplicativo; 
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» Ajuste na exibição de cards e da ativação noturna. 

 

Lançada em Programa Beta 01/08/2022 

Versão Beta 3.43 

» Adequação na exibição do buffer para os seguintes eventos: 

• Evento: X333 – Falha/Restauração dispositivo de barramento; 

• Evento: X145 – Falha/Restauração tamper módulo de expansão; 

 

Lançada em 01/08/2022 

Versão 3.42 

» Correção na aba de PGM para AMT 8000 Lite e Pro; 

» Correção da comunicação com receptor ip; 

» Correção do problema no buffer de eventos para as centrais AMT 2018 E Smart. 

 

Lançada em Programa Beta 12/07/2022 

Versão Beta 3.42  

» Ajuste nos comandos referentes a operação das zonas 24h, permitindo o cessar dos disparos 

através do aplicativo. 

» Implementada melhoria no sistema de notificações push do aplicativo; 

» Adequação dos comandos de estado da central quando utilizada ativação parcial; 

» Adequação dos botões para as centrais que possuem modo noturno. Quando as centrais não 

estiverem particionadas apenas a partição A será mostrada; 

» Ajustes da descrição dos eventos de restauração de anulação de zonas, no buffer de eventos da 

central. 

» Ajustes no campo de alteração dos dados da empresa parceira. 

 

Lançada em 30/03/2022 

Versão 3.40 

» As rotinas de conexão com a central foram otimizadas. 

» Alterado a exibição das partições das centrais sendo que: 

• A central de alarme AMT 4010 SMART mostrará as partições somente se estiver 

particionada. 

• As demais centrais (AMT 2018 EG, AMT 2018 E3G, AMT 2118 EG, AMT 1016 NET) 

continuarão exibindo as partições independente se estão particionadas ou não, devido ao 

modo noturno. 
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Lançada em 28/02/2022 

Versão 3.39 

» Ajuste para que ao atualizar o app, as contas continuem com as informações das conexões via 

Receptor IP. 

 

Lançada em 16/02/2022 

Versão 3.38 

» Inserido o “Termo de uso”. 

» Inserido o “Termo de política de privacidade”. 

» Inserido sistema de exclusão de token. 

» Inserido o sistema de exclusão de dados sincronizados na nuvem. 

» Ajuste no processo de cadastro de conta, quando é necessário alterar algo na conta não será 

necessário criar uma nova para conectar na central AMT 8000. 

» Ajuste na ativação da central ANM 24 Net afim de evitar erro de usuário sem permissão. 

» Ajuste no tempo de exibição do status de anulação de zonas. 

» Ajuste na descrição do evento de Keep Alive na AMT 4010 Smart/NET. 

» Ajuste no sistema de conexão para evitar instabilidade. 

» Retirado o ícone de bateria para a central ANM 24 NET a partir da v.6.0.0 da central. 

» Implementando melhoria no sistema de notificações para que o app receba mesmo com a tela 

bloqueada. 
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