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AVAYA IX Collaboration Unit CU360 

Nova Release 11.3 

 

 

1 - Principais funcionalidades: 

 

 Suporte de segundo monitor via porta USB-C; 

 Possibilidade de usar o CU360 como uma câmara, microfone e alta voz quando ligado a 

um PC via porta USB-C; 

 

 Suporte de uma segunda câmara externa na porta USB ou IP; 

 Performances melhoradas; 

 Possibilidade de instalar aplicativos de terceiros que não eram suportados nas versões 

Android mais antigas; 

 Inclui já o Android 10 (A10) o que introduz algumas alterações no interface utilizador 

(Navigation Bar, Split Screen, ambiente de trabalho inicial e alteração nos menus e outras 

opções) 

2 - Notas importantes: 

O sistema de partição da release 11.3 é diferente da releases anterior, pelo que, o processo de 

atualização irá formatar a file system e apagar todas as aplicações instaladas, preservando somente 

a configuração de rede, alguns dados da aplicação CU360 e os serviços Google Play e Play Store. 

O Android 10 introduz as diferenças indicadas acima, porém, há algumas funcionalidades que não 

são suportadas nesta release: 

 Funcionalidade 802.1x na interface Ethernet. Esta funcionalidade estará disponível na release 

11.4, prevista para dez/2021; 

 A utilização de PIN, padrão ou outros métodos de restrição de acesso; 
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3 - Processo de atualização 

Link para download na nova Release: 

 Firmware: Link     

Este ficheiro engloba a release 11.2.0.23 (Android 7) que deve ser primeiramente instalada e que 

mantém todos os dados existentes referidos anteriormente e só depois instalar a release 11.3.0. 40 

(Android 10). 

A atualização pode ser realizada em diversas formas (over-the-air, via Pen USB, Web Browser).  

Recomendamos a consulta das Release Notes onde estão descritas com detalhe todas as 

informações sobre esta Release: 

 

 Release notes: Link 

 

 Processo de atualização - pág 30 

 Backup system configuration/export - pág 31 

 Reinstalar/import - pág 31 

 Instalação de aplicações favoritas - pág.63 

 

 

 

https://support.avaya.com/downloads/download-details.action?contentId=1399822924842&productId=P1680
https://support.avaya.com/css/P8/documents/101076462

