SmartLink (G, GP, P) firmware verziók
SmartLink - v1.10:
Az alábbi lista a SmartLink 1.10. verziójú firmware által támogatott új funkciókat tartalmazza. Az előző verziók újításait szintén kezeli az új verzió.
Megjegyzés: ha a SmartLink programozásához a SmartLeague programot használja, akkor ki kell választani a megfelelő firmware verziót egy új ügyféladatbázishoz. Az
1.0x verzió adatait nem lehet letölteni az 1.10 verzióba és fordítva sem!
Az új funkciók:
 Programozás SIM kártya használatával.
 Távprogramozás SMS üzenetekkel.
 Jokerkarakterek alkalmazása az első 5 telefonszám esetében a Telefonbeállítások
oldalon
 Foglalt jelzés a tiltólistás hívások esetén.
 A narancssárga LED az élesített állapotot is jelzi.
 Élesítés és hatástalanítás SMS üzenetek segítségével.
 A behatolásjelző funkció állapotának lekérdezése SMS üzenettel.
 Más-más telefonszám megadható az élesített és hatástalanított állapot visszajelzésére.
 A 24 órás típusú riasztási bemenetek riasztásának leállítása karbantartás esetére.
 Egyenlegkezelés (Csak olasz hálózatban, Olaszországban alkalmazható!).
 Újratöltött SIM lejárati dátum jelzése (nem volt tesztelve a magyarországi szolgáltatók esetében!).
 Hívószám azonosítás esetén más-más számok állíthatóak be az élesítés és hatástalanítás vezérlésére.
 Csendes riasztás.
 Hangerőszabályozás (kritikus beállítási pont, mivel hibás beállítás esetén az eszköz látszólag nem működik. Gondos tesztelést igényel!)
SmartLink - v1.16:
Az 1.16-os verzió csak R5 vagy újabb verziójú PCB-re tölthető fel, mivel a firmwer
hardveres változtatásokat is igényel
Megjegyzés: a programozói szoftverben v1.1x verziót kell választani!
Új funkciók:
 A készülék képes érzékelni a GSM modul „lefagyását”, és képes újraindítani azt,
ezzel elkerülve az esetleges lefagyásokat, és az ebből következő kommunikációs
hibákat.

SmartLink - v2.00:
A 2.00 verzió az előző verzió PCB-jére épül, annak R5-ös verziójától, viszont az előző
verziók nem frissíthetőek 2.00-ra, mivel a GSM modul megváltozott! (BenQ-ról
Quisda-ra)
Megjegyzés: a programozói szoftverben v2.0x verziót kell kiválasztani, a SmartLeague
v3.13 verziójától lehetséges!
Új funkciók:
 Sikeres hívás megerősítése * gombbal opció.
 Beszédüzenet indítása hívás után opció. (eddig a készülék csak akkor indította a
beszédüzenetet, ha hangot hallott a vonalban – tehát ha valaki beleszólt a kagylóba
a hívott oldalon – most beállítható, hogy azonnal kezdje a beszédüzenetet)
 25Hz és 50Hz csengetési jel opció.
 Bemeneten keresztül vezérelhető, hogy a készülék a GSMM irányt használja, vagy
a PSTN-t.
 Javított DTMF felismerés
SmartLink - v2.01:
Új funkciók:
 SmartLink-P modell bevezetése (a SmartLink-G és SmartLink-GP mellett). A
SmartLink-P csak PSTN kommunikátor, nem rendelkezik GSM interfésszel.
SmartLink - v2.02:
Új funkciók:
 Egy olaszországi GSM operátor plusz szolgáltatásának kezelése (maradék kredit).
SmartLink - v2.03:
Új funkciók:
 Egy új funkció beépítése teszt jelleggel.
 A 13-14 sorkapcsokra kapcsolt eszköz DTMF jelfelismerésének javítása.
 Be- és kimenetei hangerő növelése 1 egységgel

