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Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 31/08/2022 - Versão 

2.9.31 

                      

 
São José, 31/08/2022 

 

Melhorias:  

  

 Atualização do OpenSSL que permite a utilização dos navegadores Chrome e Firefox nas versões 

atuais. 

 Melhorias relacionadas ao consumo de memória. 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 08/02/2021 - Versão 

2.9.22 

                      

 
São José, 08/02/2021 

 

Melhorias:  

  

 Perda de registro quando a rede demora para resolver o DNS. 

 

 

  

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 23/09/2020 - Versão 

2.9.21 

                      

 
São José, 23/09/2020  

  

 Melhorias:  

  

 Incluído o suporte ao software Fast Config; 
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 Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 03/02/2020 - Versão 

2.9.17 
                      

 
São José, 03/02/2020  

  

 Melhorias:  

  

 Melhoria no auto provisionamento; 

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

 Melhoria na atualização de firmware; 

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

 Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio; 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120/TIP120 LITE/TIP 125/TIP125 LITE – 31/05/2019 -  

Versão 2.9.1  

                      

 
São José, 31/05/2019  

 

Melhorias:  

 

 Melhoria do terminal com o servidor 3CX; 

 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. 

 

 

 

Atualização de firmware – TIP 120/TIP120 LITE/TIP 125/TIP125 LITE – 27/12/2018 -  

Versão 2.8.0  
                      

 
São José, 27/12/2018 

 

Melhorias:  
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 Melhoria na interface web para atualização de firmware; 

 Melhoria no funcionamento com a central Panasonic; 

 Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento; 

 Melhoria no funcionamento com a central Alcatel; 

 Melhoria na transferência de chamadas com a central Avaya; 

 Melhoria no funcionamento com FreePABX. 
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