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- Duração da ligação quando passava 100seg colocava sempre em 99seg na bilhetagem.

- Não existia nenhum a programação para o chefe secretaria não receber ligação caso a secretaria estivesse ocupada.
Pode ser colocado como não pertube o ramal além do siga-me para secretária assim só ela consegue falar com o
chefe e transferir ligação.

- PABX ficava sem recurso. Eram alocados dois slots para gerar beep no atendedor quando um ramal ligava para ele e
era desalocado somente um.

- Melhoria nos ajustes libcel para testes exclusivos do bgs3 e acelerar a inicialização do BGS2.

- Não esta bilhetando quando entrava sip integrado e saia via GSM.

- Bilhetagem entrada sip integrado saida E1, não estava aparecendo o ramal do ponto remoto.

- Ao entrar ligação via ISDN para espera do ddr, o E1 estava desconectando a ligação.

- Transbordo ramal ip dentro do grupo não estava funcionando quando a entrada era voip.

- Esporadicamente, ligações ficavam mudas ao retomar do estacionamento e entrar ligação na espera.

- Ao executar uma ligação via gsm e tranferir para um ramal, se o ramal atendesse antes do numero chamado a
ligação era derrubada.

- Invasão de memória no ramal ip.

- Problemas na transferencia de ligações com sip integrado, não envia comando CTI.

- Ligação tronco voip para RIP não tratava alguns comandos CTI.

- Ramal com atendimento compulsório colocava ram al na espera, este ramal ficava escutando o áudio de quem
colocou na espera.

- Estava sendo enviado bina mesmo para user mesapc ramal fisicamente fora do gancho e isso para alguns casos
estava deixando preso o stream de beep.

- Correção na descoberta de rede de um ip de destino.

- PABX não aceitava registros de ramal ip usando FQDN, mesmo quando o FQDN era configurado no NATT do PABX.

- Troca das libs do MSC para aumentar TTL do RTP para 100.

- Correção no tratamento de detecção de sinal de modem pelo MSC. SIP não estava gerando SDP corretamente ao
iniciar troca para codec de modem no estado conversando.

- Correção no tratamento do NATT para PABX não CPE. Problemas de áudio entre ramais IPs.

- Tratamento de CANCEL em ligação de entrada antes de receber RECEIVE_CALL_RESP.

- REFER adicionado a header Allow.

- Removida a rejeição de streams do SDP - se o stream for rejeitado simplesmente ignora na hora de gerar o SDP.

- Correção pabx estava sofrendo invasões de ip externos mesmo que o firewall estivesse tentando bloquear os Ips

- Correção pabx perdendo mensagens binárias.

- Alteração na configuração sip dexando o sip sempre habilitado.

- Correção mensagens de auxilio da caixa postal.

- Configuração de Ignorar HOLD na tela do SIP.

- Permite espaço em branco pela cli no usuário de autenticação do SIP.

- Permite regra com '#' no voip.

- Configuração de timeout na portabilidade.

- Link para o manual de operação na tela principal.

- Correção na matriz no inicio do disa se escutava um chiado.

