
 

 

  

 
Aviso de descontinuação 

Suporte do PowerManage 
v3.10 

Data:  segunda-feira, novembro 16, 2020 

 

Região:  Brasil 

Produto:  PowerManage 

Marca:  Visonic 

 

Receptor unificado, centro de gerenciamento técnico e plataforma de 
serviço interativa 

Resumo 

A Visonic gostaria de informar que, a partir de 1º de abril de 2021, a Tyco security solutions deixará 
de oferecer suporte técnico para a versão 3.10 do PowerManage.  Recomendamos entrar em 
contato com seu gerente de vendas local para conversar sobre opções de upgrade para a versão 
4.4 ou posterior do PowerManage.   
 

Recurso Impacto 

Bibliotecas internas descontinuadas  

Não há mais suporte para bibliotecas 

internas descontinuadas, de forma que 

podem existir vulnerabilidades de segurança 

Aplicativos conectados 

O Google e a Apple não oferecem mais 

suporte para versões antigas de todos os 

aplicativos conectados, portanto elas serão 

removidas das respectivas lojas de 

aplicativos no futuro 

Aplicativos conectados 
As atualizações dos aplicativos conectados 

não serão compatíveis com a versão 3.10 do 

  
  



PowerManage 

Melhorias no sistema 

A interface do usuário foi melhorada para 

oferecer uma experiência simplificada e um 

desempenho geral superior 

Novas versões de centrais de intrusão  
Não há suporte para as novas versões das 

centrais PowerMaster e PowerSeries Neo 

Novos produtos 

Suporte para os comunicadores universais 

PowerSeries Pro e TL405LT da DSC e 

BLE-320 da Bentel 

 

 

Informações para contato 

Entrada de pedidos 
Entre em contato com seu representante de 
vendas local ou envie um e-mail para 
markvisonic@tycosp.com 

Vendas 
Entre em contato com seu representante de 
vendas local ou envie um e-mail para 
markvisonic@tycosp.com 

Suporte técnico 

 
EMEA – Local: +31 475 352 722 
EMEA – Ligação gratuita: 800-22558926 

América Latina: +1 416-645-8083 
APAC – Números de discagem direta local: 
              Índia: +91-80-4199-0994 
              China: +86-21-6163-8644 
              Austrália: +61-28-317-1322 
              Oceania e Nova Zelândia:  
+64-9942-4004 
  
              Números locais para ligação 
gratuita: 
              Austrália: 1-800-580-946 
              China: 400-6711-528 
 

ou e-mail: intrusion-support@jci.com 

Gerente de Produtos Neil Evans 
Neil.evans@jci.com  
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