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- Entrada via E1(R2) para DDR de ramal IP não registrado tranca o tronco.
- Ramal IP 'A' liga para ramal IP 'B' que possui desvio externo. Ao fazer o desvio a ligação cai.
- Possibilidade de configurar um ramal como busca pessoa.
- Em alguns casos é necessário um tempo de espera do ramal maior que o padrão de 2 min. O
tempo passa a ser configurável de 1 ate 30 min.
- Ramal IP liga para grupo de ramais analógicos com transbordo '0', chama e cai. Transbordo
Zero seta um timeout de 0ms para chamar o prox ramal. Para ramal IP deve ter um tempo
mínimo comunicação VoIP.
- Foi alterado o SSLv3 para TLS no servidor web.
- Solução para RIP remoto não funcionava se trocasse o IP
- Ramal não ligava para OPVOIP, pois não estava sendo resolvido o host e dava link down
(Voitel)
- Ligação a cobrar não completava no IAD colocado atrás do PABX, ficava sem áudio.
- PABX usado como OP VOIP de AG, ao fazer ligação para o AG que caísse no DISA (usa canal) e
depois transferisse para SIP integrado (sem Canal), a renegociação não estava sendo feita
corretamente pelo PABX.
- Ramal IP liga para grupo de ramais analógicos com transbordo 0 chama e cai.Com o tempo de
transbordo Zero o tempo para chamar em cada ramal é Zero. Para ramal IP deve ser setado
um tempo mínimo para a troca de mensagens com SIP.
- Ligação RIP atrás de NAT para RMA de PABX também atrás de NAT na 5ª dimensão.
- Problema do MAC que aparecia diferente na WEB e na CLI no pabx 220 lite.
- Daemon do web estava "morrendo" quando acessava a pagina da rede no pabx 220 lite.
- Implementada configuração para Busca pessoa.
- Implementada configuração para tempo de espera de ligação atendida.

