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Atualização de software – AMT Remoto Mobile IOS – data 18/09/2018 – Versão 1.0.7
Santa Rita do Sapucaí , 18 de Setembro de 2018.

Lançada em 18/09/2018
Versão 1.0.7
» Ajuste na função de “Entrada liga” para central AMT 1016 NET, permitindo configuração.
» Implementado na aba online funcionalidade que permite visualizar MAC da central.
» Implementado campo para configuração de zonas como DISPARO DE CERCA ELÉTRICA para a
central AMT 4010 SMART.
» Implementado campo para configuração de zonas como TOQUE DE PORTEIRO para a central
AMT 4010 SMART.
» Implementado funcionalidade que permite realizar acesso remoto pelo APP, AMT REMOTO
MOBILE, através da conexão estabelecida via GPRS com o RECEPTOR IP.
» Reorganização da sequência dos botões da tela inicial do APP, colocando o botão CONECTAR
acima do BUSCAR NA REDE.
» Adequação no nome do Menu da aba Online, de Partições para ATIVAR/DESATIVAR.
» Ajuste no campo para configuração de “IP/DNS” destino, permitindo o cadastro de endereços
que possuam dois ou mais caracteres “0” em sua composição.
» Adequação no nome dos dispositivos cadastrados pelo APP, de Controle XX para Usuário XX.
Lançada em 19/06/2018
Versão 1.0.5
» Alteração no time out de cadastro de dispositivos sem fio para 10 segundos.
» Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração.
» Ajuste na função de cadastro de telefones para SMS, permitindo configuração.
» Incluído campos para configurações de funcionalidades da AMT 4010 (a partir da versão 2.30):
 Campo para bloqueio de cadastro fácil de dispositivos sem fio;
 Campo para configuração do perfil linha telefônica (Perfil 1 ou Perfil 2);
 Campo de configuração dos dispositivos de barramento AB (485);
Campo de configuração de Zona como entrada liga e Partições da entrada liga;
 Campo de programação para PGM, que possibilita configurar:
● Permissões (ativação/desativação);
● PGM de usuário;
● Bloco PGM;
● Partições para PGM (PGM’s 1, 2 e 3);
Lançada em 20/03/2018
Versão 1.0.4
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Implementado funcionalidade que permite ao aplicativo enviar a central de alarme o comando
para cadastrar e excluir controle remoto e/ou sensor sem fio. Função disponível apenas para as
centrais AMT 1016 NET (a partir da versão 2.4) e AMT 4010 SMART (a partir da versão 2.10).
Adequação da função entrada liga, possibilitando desabilitar a função através do APP.
Adequação dos comandos de anulação de zona da aba online.
Padronização da descrição das opções de configuração do modo de reportagem, de acordo
com o programador para desktop.
Melhoria nos campos para cadastro de endereço IP.
Ajuste na função de cadastro de senha, possibilitando o uso de senha com 06 dígitos.
Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração
independente entre os endereços de conta.
Padronizado o idioma da legenda das funções de copiar/colar.
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