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ATENÇÃO: Leia todas estas informações 'antes' de efetuar a atualização. 
 
Para mais informações sobre nossos produtos, entre em contato conosco via: 

• www.informatec.com.br 
• E-Mail: comercial@informatec.com.br  
• Tel: +55 (11) 3868-6700 

 
REQUISITOS DE MEMÓRIA RAM 

• UMB com 01 a 04 canais de voz : 3 GB      
• UMB com 05 a 16 canais de voz: 3 GB      
• UMB com 17 a 48 canais de voz: 8 GB      

 
• UMB + Correio de Fax com 01 a 04 canais de fax: 3 GB      
• UMB + Correio de Fax com 05 a 08 canais de fax: 3 GB     
• UMB + Correio de Fax com 08 a 12 canais de fax: 8 GB     

 
• UMB + Correio de Fax + Servidor de Fax com 01 a 04 canais de fax : 3 GB      
• UMB + Correio de Fax + Servidor de Fax com 05 a 08 canais de fax : 3 GB      
• UMB + Correio de Fax + Servidor de Fax com 09 a 12 canais de fax : 8 GB      

 
REQUISITOS DO SISTEMA OPERACIONAL 

• Windows Server 2012, de 32 ou 64 bits (para interfaces de voz Khomp ou SIP) ou 
• Windows 10, de 32 ou 64 bits (para interfaces de voz Khomp ou SIP) ou 
• Windows 8, de 32 ou 64 bits (para interfaces de voz Khomp ou SIP) ou 
• Windows 7 Profissional SP1, de 32 ou 64 bits (para interfaces de voz Khomp ou SIP) ou 
• Windows XP Profissional SP3, de 32 bits (para interfaces de voz Dialogic, Khomp ou SIP) 

 
NECESSIDADE DE CONTRASSENHA PARA A ATUALIZAÇÃO 
Esta atualização necessitará de contrassenha no momento de sua instalação e é gratuita para todos os usuários do UMB 
Informatec que possuirem contrato de telessuporte ou BUG identificado pelo departamento de suporte da Informatec. É 
importante ressaltar que as facilidades atualizadas serão somente aquelas que tiverem habilitação na chave de hardware 
atualmente instalada. 
 
INTERFACES DE VOZ  
São suportadas as seguintes interfaces de voz: 

• Dialogic: SR5.1.1 e Service Pack su98 
• Khomp: API 3.4.x 
• SIP 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• A Informatec pode alterar os requisitos mínimos sem aviso prévio, sempre que as alterações e melhorias no 
software o exigirem. Desta forma, é importante consultar esta tabela de requisitos mínimos sempre que instalar uma 
atualização do seu software. 

• Como com toda atualização de software, recomenda-se fortemente que seja feito backup de TODO o diretório no 
qual está instalada o UMB Informatec ANTES de iniciar a atualização. 

• Para sistemas com mais canais, consulte sempre a Informatec. 
• Somente continue a atualização se este computador atender a estes requisitos sob pena da sua instalação deixar de 

funcionar. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS PARA DOWNLOAD 
A Informatec recomenda que você efetue os downloads utilizando um programa de downloads que propicie a recuperação de 
erros de transmissão, se ocorrerem.Uma boa opção é o programa GetRight (htp://www.getright.com). 
 
LOG DA ATUALIZAÇÃO 
Toda atualização gera um arquivo-texto com o log de todos os eventos,gravado em: 
\windows\system32\_Informatec_Atualiza_UMB.txt 
 
INSTALAÇÃO DOS PROMPTS DE VOZ 
É necessária a instalação do arquivos de voz de acordo com o tipo de interface de voz instalada no computador. Caso 
contrário o UMB não funcionará normalmente. 
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DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES PRESENTES NESTA VERSÃO 
PRODUTO: UMB INFORMATEC 
VERSÃO: 9.0.0-BETA 
DATA: 19/julho/2018 

• BETA 
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ALTERAÇÕES NAS VERSÕES ANTERIORES 
 
======================================================================= 
VERSÃO : 9.0.0 - BETA 
 

FINAL DO ARQUIVO 
 


