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Atualização de software –  InControl Web –  01/02/2022 - Versão 1.21.48 

                      

São José, 01 de 02 de 2022 

Lançada em 01/02/2022  

Versão 1.21.48 

» Correções na apresentação de status dos dispositivos 

» Correções na edição de usuários 

» Correção de reinicio de dispositivos SS 311 

» Correção no filtro de credenciais com leitores que acrescentam zero a esquerda 

» Correções na função de antipassback para dispositivos Bio-T 

» Correções de acionamento acidental da botoeira virtual 

» Correções em traduções do sistema 

» Correções de exportação de dados de veículos em PDF e CSV 

» Correção na baixa de visitantes via urna 

» Correções nos filtros de dados do sistema 

» Adicionado mensagem de aviso para navegadores não homologados 

» Adicionado cards no dashboard 

» Adicionado data de adição das fotos de usuários 

» Adicionado suporte novos eventos de operadores 

» Adicionado apresentação das fotos dos familiares nos eventos de acesso 

» Adicionado Incontrol Cliente em conjunto a instalação do InControl Servidor 

» Adicionado botão para edição de usuários em monitoramento de eventos 

» Melhorias na apresentação de sincronismos pendentes 

» Melhorias na apresentação de eventos de usuários 

» Melhorias na usabilidade geral do sistema 

» Integrado dispositivo PVIP 2216 

 

Lançada em 13/12/2022  

Versão 1.21.47 

» Correções em perfil de operadores 

» Correção na não inicialização correta do serviços 

» Correções no sincronismo de dados para os dispositivos 

» Correções no encerramento de visitas 

» Correções na função de intertravamento 

» Correções de captura remota de biometria nos diposisitivos CT 3000 

» Correções de desempenho na tela de cadastro de credencial 

» Correções de filtros na tela de grupo de ponto de acesso 

» Correção de filtro na tela de relatórios de usuários 

» Correções em eventos de usuários 
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» Correção na apresentação da credencial QR CODE 

» Adicionado suporte a exportação da data de validade no QR CODE 

» Adicionado suporte a abertura remota em todas as telas 

» Adicionado suporte a filtros na tela de monitoramento 

» Adicionado tela de primeiros passos do software 

» Adicionado suporte a cadastro rápido de visitantes 

» Adicionado tela de funcionalidades em sistema 

» Adicionado ferramenta para limpeza de dados do sistema 

» Adicionado descrição das funções na tela ponto de acesso 

» Adicionado filtro por departamento em relatórios de usuários 

» Melhorias na tela de dispositivos 

» Melhorias na exportação de dados em .csv e .pdf 

» Melhorias na apresentação de sincronismos pendentes 

» Melhorias na apresentação de processos em execução 

» Melhoria na apresentação das informações no software 

» Melhorias na usabilidade geral do sistema 

» Melhorias na apresentação de tabelas e paginas 

 

Lançada em 03/10/2022  

Versão 1.21.46 

» Correções em eventos de operadores 

» Correções em eventos de usuários 

» Correções em importação de usuários via arquivos .csv e .zip 

» Correções de sincronismo com dispositivos 

» Correções de não apresentação de eventos em log de eventos e monitoramento de eventos 

» Correções de tradução em textos do sistema 

» Correção de sincronismo de usuários via sites 

» Correção de baixa de visitantes via urna para dispositivos da linha XPE 3000 

» Correção no envio do período no cadastro de senha no dispositivo XPE 3115 

» Correções na opção de sincronizar dados para o dispositivo 

» Ajustes nos alarmes de coação, tamper, porta aberta e acionamento via botoeira 

» Adicionado suporte a zona de tempo para dispositivo XPE 3200 

» Adicionado suporte a caminho de backup padrão 

» Adicionado suporte a localização de usuário 

» Adicionado suporte a contagem de pessoas por área 

» Adicionado suporte ao cadastro de mais de um veiculo por usuário  

» Adicionado suporte a status de conexão do dispositivo 

» Adicionado suporte a antipassback local 
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» Adicionado suporte a eventos de veículos 

» Adicionado suporte a busca de visitantes cadastrados via CPF e RG 

» Adicionado novos filtros ao sistema 

» Adicionado botão dedicado ao suporte e chat Intelbras 

» Adicionado mensagem de recomendação de cadastro de biometria facial 

» Melhorias na apresentação de tabelas e paginas 

» Melhorias no cadastro de visitantes e visitas 

» Melhorias no filtro de informações 

» Melhorias na usabilidade do sistema 

» Melhorias na apresentação das abas nos navegadores 

» Melhorias na geração de credenciais do tipo QR CODE 

» Homologado sistemas operacionais Windows 11 e Windows Server 2019 (x64) 

» Integrado dispositivo SS 5530 MF FACE LITE 

 

Lançada em 18/07/2022  

Versão 1.21.45 

» Correções de tradução em textos do sistema 

» Correções gerais de sincronismo 

» Correções em eventos de operadores 

» Correções na importação de arquivos .csv e .zip 

» Correções na tela de cadastro de visitantes 

» Correções em filtros do sistema 

» Correções no encerramento de visitantes 

» Correções em usuários administradores com SS 411 E 

» Correções em zonas de tempo 

» Melhorias de usabilidade do sistema 

» Melhorias no feedback de atualização de firmware 

» Adicionado suporte à inclusão e remoção em massa de usuários a grupos de pontos de acesso 

» Adicionado suporte nativo de webcams por meio do navegador 

» Adicionado suporte a exclusão de sincronismos pendentes 

» Adicionado suporte a HTTPS 

» Adicionada função de Plano de Discagem (Linha XPE 3000) 

» Adicionada função de cadastro de grupo de ponto de acesso no cadastro do dispositivo 

» Removido a necessidade do uso do InControl Cliente para webcams 

» Removido aba de atualização automática do sistema 

» Atualizado InControl Client (Cadastrador de Mesa e Streaming) para 1.2.15 

» Atualizado nomenclatura de versionamento do sistema 

» Integrado aos dispositivos da linha XPE 3000 
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Lançada em 15/06/2022  

Versão 0.21.post44.1 

» Integrado ao dispositivo CT 3000 2PB e 4PB 

 

Lançada em 17/02/2022  

Versão 0.21.post44 

» Correções de tradução em textos do sistema 

» Correções no cadastro remoto de cartões 

» Correções nos eventos de usuários 

» Correções nos operadores padrão do sistema 

» Correção na tradução de eventos 

» Correção nos eventos de operadores 

» Correção no ícone de área de trabalho 

» Correção na importação de usuários do SoapAdmin3.5 

» Adicionado filtro por área em eventos de usuários 

» Adicionado novos modos de verificação 

» Adicionado filtro por campo personalizado 

» Adicionado suporte a cancelamento de alarme 

» Adicionado suporte a desativação da baixa automática de visitas 

» Adicionado suporte a zona de tempo aberta em dispositivos bio-t 

» Adicionado suporte a limpeza de eventos antigos 

» Adicionado suporte a configuração de Alarmes 

» Atualizado InControl Client (Cadastrador de Mesa e WebCam) para 1.2.13 

» Atualizado Dll’s de comunicação com dispositivos Pull SDK e StandAlone SDK 

 

Lançada em 14/12/2021  

Versão 0.21.post43 

» Adicionado suporte a credencial controle remoto 

» Adicionado suporte a credencial QR code para visitantes 

» Adicionado exibição do nome do operador logado 

» Correções no cadastro de visitantes 

» Correções na exportação de usuários em .csv 

» Correções nos eventos de dispositivos de acesso facial 

» Correções de tradução de textos do sistema 

» Correções de instabilidades com sistema operacional 

» Melhorias de textos do sistema 

» Melhorias na interface do sistema 
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Lançada em 19/10/2021  

Versão 0.21.post42 

» Integrado eventos térmicos e máscara 

» Melhorias no desempenho do software 

» Melhorias na aparência do software 

» Implementado função de férias do usuário 

» Correções no cadastro de biometria digital 

» Correções na função de exportação de usuários no formato .zip 

» Correções na visualização da versão de firmware 

» Correções na verificação de parâmetros de segurança dos dispositivos 

» Correções na configuração de sensor de porta nos dispositivos faciais 

» Correções no cadastro remoto de credenciais do tipo cartão 

» Correções de eventos de porta e alarme nos dispositivos faciais 

» Correções na não apresentação do nome do grupo de acesso 

» Correções em zona de tempo aberta 

» Correções na importação de usuários por meio de arquivos .zip e .csv 

» Correções na baixa automática de visitantes 

» Removida possibilidade de cadastro de credencial administradora a visitantes 

» Adicionado função de streaming ao cadastro de fotos por meio dos dispositivos faciais 

» Adicionado possibilidade de filtrar por eventos de visitantes 

» Adicionado link para vídeo tutorial no software 

» Adicionado configurações térmicas e de uso de mascara 

 

Lançada em 10/06/2021 

Versão 0.21.post40 

» Correções em placas e marcas de veículos 

» Correções na tradução do idioma inglês 

» Correção no cadastro de cartões em lote 

» Correções nos eventos de ação vinculada a evento 

» Adicionado lista de câmeras homologadas 

» Integrado ao dispositivos SS 3430 MF BIO e SS 3430 BIO 

» Integrado ao dispositivo SS 7520 FACE T e SS 7530 FACE 

 

Lançada em 19/04/2021 

Versão 0.21.post34 

» Adicionado suporte ao idioma inglês 

» Adicionado grupo padrão de pontos de acesso 
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» Correções em eventos quando o ponto de acesso é catraca 

» Correção na exportação de relatórios de eventos de usuarios 

» Adicionado função para limpar registros antigos 

» Correções na tela de eventos de operadores  

» Correção no envio de senhas com valor zero 

» Correção na criação de backups via interface 

 

Lançada em 08/02/2021  

Versão 0.21.post29 

» Melhorias relacionadas a tela de visitante 

» Corrigido exportação de nomes em relatórios pdf 

» Adicionado função de sentido em pontos de acesso 

» Corrigido eventos de alarme 

» Melhorias na geração de backups que causavam não sincronismo 

» Integrado dispositivo SS 3530 MF FACE W 

 

Lançada em 11/01/2021  

Versão 0.21.post26 

» Corrigida falha ao importar usuários do SS 5530 cadastrados com validade zerada 

» Corrigido erro na importação de usuários do SS 5530 com caracteres alfabéticos no ID  

» Corrigida recuperação de eventos offline do dispositivo SS 5530 

» Corrigida reativação de visitas cadastradas 

» Corrigido eventos do dispositivo SS 311 com LE 311 

» Corrigido eventos após o reinicio ou limpeza de dispositivos SS 5530 e SS 5520 

» Aprimorado processo de cadastro de fotos via webcam 

» Melhoria no tempo de carregamento dos eventos 

» Melhoria na descrição de eventos de botoeira 

» Corrigido filtro de credenciais e eventos 

» Corrigido campo de observação de credenciais 

» Corrigido baixa automática de visitas 

» Adicionado função de sincronizar horario para dispositivos manualmente 

» Melhoria relacionado ao sincronismo de horários 

 

Lançada em 28/10/2020  

Versão 0.21.post22 

» Corrigidos eventos de dispositivos SS 311 e SS 311 MF 

» Removido campo de alteração do método de identificação para dispositivos SS 311 e SS 311 MF. 

» Corrigido acionamento remoto para acionar o relé pelo tempo configurado no ponto de acesso. 
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» Corrigida mensagem de erro, ao alterar o IP de dispositivos do tipo facial. 

» Corrigida a impossibilidade de inserir um visitante para um usuário existente ou vice e versa, 

devido ao CPF e RG já existirem. 

» Corrigida exportar CSV da tela de visitantes. 

» Adicionado campos no filtro de credencial, permitindo buscar por código hexadecimal e decimal 

de credenciais do tipo TAG UHF. 

» Corrigido eventos de usuário que possuem somente credencial do tipo senha em dispositivos 

faciais, não apresentavam o nome do usuário. 

» Integrado dispositivo SS 5530 
 

Lançada em 15/09/2020  

Versão 0.21.post17 

» Corrigido sincronismo automático com SS 420 

» Corrigido eventos incoerentes na tela de monitoramento 

» Aprimorado estabilidade nos processos do sistema 

» Correções de estabilidade e comunicação com SS 5520 

» Corrigido função de backup em bancos extensos 

» Corrigido lentidão na tela de credenciais e visitantes 

» Adicionado botão de tutoriais do software 

» Correções relacionadas a função de visitas 

» Corrigido tempo de abertura de porta em dispositivos SS 311 

» Adicionado funcionalidade administrativa para credencial do tipo senha 

» Correções em ações vinculadas a eventos 

» Correções de sincronismo 

» Melhorias de textos 

 

 

Lançada em 18/05/2020  

Versão 0.21.post11 

» Adicionado função para obter versão de firmware do dispositivo 

» Correção na importação de biometrias de exportação avançada do SoapAdmin 3.5  

» Corrigido filtro de visitante cadastrados  

» Corrigido eventos sem foto de usuário  

» Removido suporte aos equipamentos SS 710 e SS 610  

» Melhorias na tela de eventos  

» Correções de textos 

 

Lançada em 23/03/2020 
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Versão 0.21.post10 

» Integrado com o SS 5520  

» Adicionada credenciais de administrador 

» Adicionado sincronismo entre incontrols (Sites) 

» Adicionado monitoramento de sincronismo de dispositivo 

» Aprimorado adequação para ambientes 

» Adicionado baixa automática de visitas 

» Adicionado reset e reparo de banco de dados 

» Adicionado monitoramentos de eventos em planta baixa 

» Adicionado Integração com DVRs para associação em eventos 

» Adicionado abertura para manutenção 

» Adicionado cadastro de credenciais em lote 

» Adicionado abertura remota no menu de pontos de acesso 

» Aprimorado serviço de captura com webcam 

» Corrigida intermitência com CM 350  

» Melhoria na regra de backup automático 

» Melhorado a descrição de eventos 

» Melhorias na usabilidade 

» Correções de textos 

 

 

Lançada em 05/03/2020 

Versão 0.19.post9 

» Corrigida captura de imagem com dispositivos CFTV 

» Corrigida apresentação de usuário em eventos com SS 311 

» Alterada nomenclatura de versão do software 

» Correções de textos 
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