HISTÓRICO DE REVISÕES - PRODUTOS HDL
Código

Produto

80.02.01.593 Central HDL 4-12/Facilitare
•
•
•

•
•

•

Produto

80.02.01.487 Central HDL 80P/128P/256P

•
•

•
•

•

Data

R1.17

07/05/2007

Proteção adicionada contra repiques no ganho do telefone, que provocavam
chamadas entrantes involuntárias após o desligamento de uma chamada externa.
Melhoria na identificação dos Mfs discados durante a voz nos porteiros F12,
para evitar repiques e cortes nas mensagens.
Correção na função de desvio sempre para ligações internas. A chamadas
desviadas não podiam ser atendidas corretamente quando esta função era usada
na revisão R1.14.
Correção na abertura da fechadura senha. Na opção de somente uma fechadura
(99+07+01).
Correção na transferência de chamadas originadas pelas funções agenda coletiva
e memória do último número discado. As chamadas estavam sendo desligadas
durante a transferência.
Correção nas chamadas originadas da interface de porteiros e porteiros F10 para
grupos de toque geral. As chamadas não podiam ser atendidas corretamente para
esta situação.

Código

•

Revisão

Revisão

Data

R1.17

07/05/2007

Proteção adicionada contra repiques no ganho do telefone, que provocavam
chamadas entrantes involuntárias após o desligamento de uma chamada externa.
Melhoria na identificação dos Mfs discados durante a voz nos porteiros F12,
para evitar repiques e cortes nas mensagens.
Correção na função de desvio sempre para ligações externas. A chamadas
desviadas não podiam ser atendidas corretamente quando esta função era usada
na revisão R1.14.
Correção na abertura da fechadura senha. Na opção de somente uma fechadura
(99+07+01).
Correção na transferência de chamadas originadas pelas funções agenda coletiva
e memória do último número discado. As chamadas estavam sendo desligadas
durante a transferência.
IMPORTANTE: As facilidades abaixo não disponíveis nesta revisão devido
a limitações técnicas:
Sistema de Vídeo, Chamada Encadeada, Programação de Enlaces, Siga-me
Externo.

Código

Produto

80.02.01.486 Porteiro F10/F12 PIC648
•

Revisão

Data

R2.0

07/05/2007

Melhorias implementadas no uso da botoeira. A mesma agora por padrão esta
habilitada para a abertura das fechaduras 1 e 2, para evitar problemas com perda
de programação..

