
 

  

 
Aviso geral 

PowerManage v. 4.8 

Data:  segunda-feira, abril 5, 2021 

 

Região:  Global  

Produto:  PowerManage   

Marca:  Todas as marcas 

 

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

Visão geral 

Temos o prazer de anunciar o lançamento da versão 4.8 da plataforma 
PowerManage.  Essa versão inclui o suporte completo do PowerSeries Pro v.1.3 e 
diversas melhorias de sistema.     
 

 

 

 

 

 

 

  
  



Recursos, benefícios e valor 

Recurso Benefício Valor 

Associação adicional de zona para 

dispositivos de câmera PIR 

É possível associar até 8 

sensores a uma zona de 

câmera PIR e acionar 

vídeos de alarme no 

PowerSeries Pro 

Redução de alarmes 

falsos e melhor 

avaliação de incidentes 

Imagens de câmera PIR no teste 

do sistema  

Videoclipe exibido depois 

que o teste do sistema é 

gerado na central do 

PowerSeries 

Pro/PowerSeries Neo 

Maior qualidade para 

instalação e 

manutenção 

Upgrade remoto de modem LTE 

em sistemas PowerMaster 

Suporte para upgrade 

remoto de firmware do 

modem LTE PowerMaster 

 

Redução de custos 

com visitas técnicas 

Gerenciamento interativo de 

usuários  

O administrador do sistema 

agora pode adicionar, 

suspender, excluir e 

redefinir a senha de 

usuários interativos e 

associá-los à conta da 

central  

Menos tempo gasto 

com atendimento ao 

cliente e suporte 

técnico. Experiência de 

usuário melhorada. 

Melhorias no mecanismo de 

pesquisa   

A pesquisa de centrais 

agora pode estar baseada 

em qualquer frase inserida 

no campo “Informações do 

cliente”    

Economize o tempo 

dos operadores em 

suas atividades de 

rotina 

Controle de canal de comunicação 

ativa 

Informações detalhadas 

sobre canais de 

comunicação ativa no 

Menos tempo gasto 

com suporte técnico 



 

Compatibilidade 

PowerMaster 10/30/33: v. 16, v. 17, v. 18.x, v. 19.2, v. 19.3, v.19.4, v. 20.2 
PowerMaster 360/360R: v. 19.3, v. 19.4, v. 20.2 
PowerLink: v. x.x.42, v. x.x.46, v. x.x.58, v. x.x.72, v. x.x.89, v. 7.x.92.4, v. 7.x.92.6, v. 
x.x.93.22, x.x.94.14 
PowerSeries Neo: v. 1.11, v. 1.14, v. 1.2, v. 1.31, v. 1.33, v. 1.35, v. 1.36 
Comunicador PowerSeries Neo: v. 4.11, v 5.01, v. 5.02, v. 5.03, v. 5.11, v. 5.21, v. 
5.3, v. 5.41, v. 5.42 
PowerSeries Pro: v. 1.02,  v. 1.11, v. 1.20, v. 1.30 

   

PowerSeries 

Neo/PowerSeries Pro  

Diagnóstico de RSM 

Recurso de manutenção 

remota de sistema agora 

disponível para o 

PowerSeries 

Neo/PowerSeries Pro  

Menos tempo gasto 

com suporte técnico 

Redução de custos 

com visitas técnicas 

Estatísticas de RSSI de GSM 

Estatísticas de verificação 

de intensidade de sinal 

GSM na central 

PowerMaster   

Menos tempo gasto 

com suporte técnico 

Melhorias na tela da central 
Coluna de nome da central 

adicionada 

Economize o tempo 

dos operadores em 

suas atividades de 

rotina 

Melhorias de configurações do 

sistema  

Configurações de 

autorização e rotação 

agora disponíveis por meio 

da IU na web 

Economize o tempo 

dos administradores de 

sistema em suas 

atividades de rotina 

Melhorias de temperatura/luz 

Monitoramento de 

temperatura e luz agora 

podem ser definidos por 

grupo 

Economize nos custos 

de comunicação por 

celular 



 

Disponibilidade 

Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações. 

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 

 
Latin America: +1-416-645-8083 

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

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

 

 

 

 

  

  
  

 

Johnson Controls 

5757 N. Green Bay Avenue | P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 |+1 441-524-1200 
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