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- Ramal temporizado;
- Gravação de ligações internas;
- Múltiplos serviços no DISA;
- Mensagens de espera por grupo;
- Status da monitoração na cli;
- Configuração da porta e protocolo SIP;
- Controle do direct audio por flag de compilação;
- Monitoração por interface CTI;
- Permite caracteres especiais na senha;
- Opção de utilizar o nom e da linha no campo TO do SIP;
- Não aceita aplicar paginas com o nom e da regra vazio;
- Troncos podem se registrar corretamente;
- Feixes e grupos podem ter o mesmo nom e;
- Permite utilizar apenas 'N' no padrão de discagem no lugar de '{N}' se 'N' for a unica letra não numerica do padrão;
- Alteração do parser da data na pagina WEB (bug em navegadores antigos);
- Fila do grupo não toca em ramais ocupados;
- Correção do algoritimo de calculo da duração das mensagens no WEB;
- Troncos sem registro;
- Cache de 1 segundo nos requests da monitoração para diminuir trafego no daem on de controle;
- Permite a escolha dos grupos e feixes na tela de monitoração;
- Remoção de um eventual erro do daemon da monitoração na cli ao aplicar ramais e troncos;
- Reestrutura da CLI para aplicar as configurações no sistema ao sair do diretorio do SS, ao inves de aplicar a cada
comando;
- Valor default para ramais não presentes na lista de monitoração passa para status "não registrado";
- Correção do CSS da tela de monitoração para compatibilidade com navegadores novos;
- Reset geral não remove as mensagens (que estão na USB);
- Opção de formatar o dispositivo USB;
- Correções de diversos problemas de áudio (connection tracking e troca de codecs);
- Otimização das gravações (performance e qualidade do áudio gravado).

