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Atualização de Firmware – MIP 1000 IP –  26/01/2023 - Versão 23.01.01 

                      

Santa Rita do Sapucaí - MG, 26 de janeiro de 2023 
 
 

Lançada em 26/01/2023 

Versão 23.01.01 

 

» Ajuste no código MUID para ficar dentro do cartão SD, evitando duplicar o MIP IP no SGA IP; 

» Correção na exibição do bloco do usuário no display do MIP IP. 

 

Lançada em 11/11/2022 

Versão 22.11.02 

 

» Correção na captura de chaveiros/tags através dos dispositivos; 

» Correção para não exibir duplicado o evento de sensor de porta aberta;  

» Ajuste no código MUID para não duplicar o MIP IP no SGA IP.  

 

Lançada em 08/09/2022 

Versão 22.09.01 

 

» Criada a opção de incluir um dispositivo sem adicionar os usuários;  

» Correção na criação/exibição dos eventos de controle remoto.  

 

Lançada em 31/08/2022 

Versão 22.08.03 

 

» Melhorias no sincronismo com o SGA 1000 IP; 

» Correção na criação dos eventos de sensores do próprio MIP IP; 

» Melhorias na captura de controles remotos; 

» Alteração para não exibir eventos de acesso negado, quando o usuário não tem permissão no 

dispositivo. 

 

Lançada em 19/07/2022 

Versão 22.07.01 

 

» Suporte ao produto CT 3000 2PB; 

» Melhorias na sincronização dos dispositivos com o MIP IP; 

» Correção na exibição das informações do porteiro XPE FIT ID. 
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Lançada em 09/05/2022 

Versão 22.05.01 

 

» Melhorias na comunicação com teclado USB externo. 

 

Lançada em 19/04/2022 

Versão 22.04.01 

 

» Correção no cadastro de faces através do leitor SS 3530 MF Face; 

» Suporte ao produto SS 3540 MF Face Ex; 

» Correção no envio da saída do dispositivo que foi acionada via protocolo de integração.  

 

Lançada em 04/03/2022 

Versão 22.03.01 

 

» Correção no cadastros de controles remotos;  

» Melhorias no processo de captura de faces através do software SGA 1000 IP; 

» Correção na quantidade de digitais permitidas no leitor SS 3430 MF BIO, pois não estava 

aceitando mais de 1499; 

» Melhorias na comunicação com o Remote através do barramento RS485; 

» Suporte ao produto SS 3420 MF BIO. 

 

Lançada em 01/12/2021 

Versão 21.11.02 

 

» Bloqueio para não permitir cadastrar os relés do Remote nas teclas de acionamento do MIP IP. 

 

Lançada em 05/11/2021 

Versão 21.10.01 

 

» Melhorias na função pânico para que apenas usuários com permissão no dispositivo consigam 

realizar o acionamento;   

» Correção na criação dos eventos de sensor 2 dos dispositivos.  

 

Lançada em 07/10/2021 

Versão 21.09.03 

 

» Melhorias na identificação e criação de eventos dos controles remotos XTR 1000 e XTR 1004; 
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» Melhorias na comunicação RS485 com o Remote e receptores XRE 1000 e XRE 1000 PLUS; 

» Correção ao cadastrar chaveiros digitando o código; 

» Melhorias na criação dos eventos de sensores (arrombamento); 

» Melhorias na exibição das informações do porteiro XPE FIT ID. 

 

Lançada em 02/06/2021 

Versão 21.05.02 

 

» Suporte aos produtos XRE 1000 PLUS, XTR 1004 e SS 3430 MF BIO; 

» Melhorias nas configurações do dispositivo XRE 1000, possibilitando configurar para nenhum 

botão do controle remoto acionar as saídas; 

» Melhorias na inicialização dos arquivos de configurações; 

» Inserido data e hora reais nos arquivos do cartão SD, facilitando saber quando foram criados 

ou modificados; 

» Melhorias no funcionamento do buzzer; 

» Melhorias no protocolo de integração (envio do código do recurso no evento de pânico, 

configuração de sobreposição de eventos e busca de eventos por período).   

 

Lançada em 12/04/2021 

Versão 21.04.01  

 

» Melhorias na atualização do UID, sendo essa informação utilizada pelo SGA 1000 IP para 

identificação do MIP IP;  

» Melhorias na exibição da saída que foi acionada, nos eventos de acesso via biometria; 

» Melhorias na sincronização dos dados com o SGA 1000 IP; 

» Correção na validação dos acessos sem máscaras, quando utilizada essa função no leitor facial 

SS 3530 MF W. 

 

Lançada em 17/02/2021 

Versão 21.02.03  

 

» Versão de lançamento do MIP 1000 IP. 
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