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Atualização de [firmware] – [UnniTI] – [data 11/10/2018] - Versão [18.10.04]
São José, [11/10/2018]

Novidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Vídeo Chamada para ramais IP com os CODECs H263 e H264;
Inserido links para YouTube no “Ajuda” de telas com maior complexidade;
Adicionado a opção em espanhol;
Agenda Geral foi aumentada para 600 participantes;
Envio de QR CODE por e-mail de configurações de ramal IP para o aplicativo MobiliTI.

Melhorias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ramais IP passam a receber SIP Progress em chamadas de saída ainda não atendida;
Ajuste no Correio de Voz para chamadas oriundas de E1;
Adequação na análise de licença de Correio de Voz para chamadas de fuga de ramal para Correio de Voz;
Otimização no status dos ramais e troncos na Mesa Virtual;
Aumento do campo “Cifras de Saída” do E1 de 4 para 11;
Adequação da “Captura Geral” para ramais com “Fila” igual a zero;
Restringido o envio de “Notify” somente para os ramais que estão configurados com o dispositivo referente ao
evento;
Ajuste no áudio do “Correio de Voz”;
Otimização na fila de ramais;
Otimização no “Código de Conta” quando operado indevidamente;
Ajustes na mensagem falada da hora;
Otimização na alocação de memória flash (depois de atualizada, caso se necessite fazer downgrade, tem que
ser através do processo “Recover”);
“Correio de Voz” ajustado para ativar a mensagem padrão quando for apagado uma mensagem personalizada;
“Correio de Voz” ajustado para reproduzir na íntegra a mensagem personalizada;
“Correio de Voz” ajustado a reprodução de mensagem com data;
“Correio de Voz” otimização no comando de apagar mensagem quando está vazio;
“Correio de Voz” ajuste na gravação de mensagem em chamadas entre terminais digitais;
“Correio de Voz” otimização do “Programador” para ficar visível “Desvio para Correio”;
Incrementado a análise da categoria do ramal em chamadas com “Desvio Externo”;
Otimização na alocação de memória em chamadas Tronco/Tronco;
Sincronização do campo “Não Perturbe” no “Programador” quando a função é ativada no TI5000;
Adequação no envio de música de chamada na fila de grupo quando tem ramal deslogado;
Ajuste na programação do plano de numeração de ramais;
Melhorias no envio de gravações da central para o ICR;
Em troncos analógicos, implementado bloqueio para evitar gerar chamadas de saída em chamadas de entrada
abandonadas;
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27.
28.
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39.
40.
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42.
43.
44.
45.
46.
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Ajustes na rotina “Verificação de Calibração”;
Em ramais analógicos, quando em chamada de entrada, implementado identificação de “Porteiro”;
Adequação no monitoramento de ramais;
Ajuste na comunicação interna quando em alto trafego;
Rearranjo na conversão de saída para chamadas P2P que permite utilizar “#” e não rotear para 10.0.0.4;
Ajuste para retirar espaço do nome do “Porteiro” para permitir ramal IP como atendedor;
Proteção ajustada para rechaçar “INVITE” indevido com campos errados no “SDP”;
Adequação para tratar grande fluxo de BLF;
Ajustado para permitir como porta RTP mínima igual a 6000;
Implementado proteção para, quando se tem ramal IP em conversação e for configurado qualquer ramal;
Bloqueio de chamadas IP de entrada de origem desconhecida serão desprezadas e origem bloqueada;
Adequação na liberação de porta UDP;
Ajustes na rotina DDNS quando reinicia a central;
Adequação no reconhecimento de “Flash” via “RFC2833”;
Melhoria na rotina de exportação da agenda geral SMS;
Ajustes na troca de mensagens entra a UnniTI e o terminal TIP638V;
Padronizado, como máximo, 20 dígitos para o campo “Tecla Disca” tanto para a TI 5000 como para o
programador da UnniTI;
Ajustado para, quando se atualiza a central, também atualizar a placa 1E1;
Ajustado os alarmes com o “Monitor de E1” para a placa 1E1;
Centrais com versão igual ou inferior a 18.04.06 irão levar um tempo maior para carregar a versão 18.10.04;
Centrais com versão igual ou inferior a 18.04.06 e com placa 1E1, obrigatoriamente, terá que enviar por duas
vezes a atualização com o pacote 18.10.04.

