Ưu điểm khi sử dụng mã P2P (công nghệ điện toán đám
mây) & Thông báo lịch thay thế dần tên miền
DahuaDDNS - QuickDDNS bằng mã P2P
trên các thiết bị an ninh của Dahua
I - Ưu điểm khi sử dụng mã P2P (công nghệ điện toán đám mây)

Kính chào quý khách !
- P2P là thuật ngữ dùng để chỉ công nghệ kết nối mới : công nghệ điện toán đám mây. Mỗi một thiết bị
an ninh Camera IP hoặc đầu ghi hình của Dahua mới sản xuất hiện nay đều có mã P2P để sử dụng
(Có thể hiểu là mã S/N của thiết bị).

-

Kết nối giữa các thiết bị của Dahua thông qua mã P2P là công nghệ kết nối tiên tiến mới nhất hiện nay nhằm
mục đích mang lại sự thuật tiện trong cài đặt & dễ dàng trong quản lý đến với khách hàng . Mỗi một
Camera IP hoặc đầu ghi hình của Dahua khi xuất xưởng đều đã được nhập mã P2P lên Server Cloud
(công nghệ điện toán đám mây) để quản lý.

-

*** Ưu điểm khi sử dụng kết nối giữa các thiết bị của Dahua thông qua mã P2P :
+ Chỉ cần có 1 đường mạng internet kết nối vào thiết bị là sử dụng được mã P2P .
Không cần phải tạo tên miền , mở port , can thiệp vào modem , wifi của nhà khách như
cách cài đặt truyền thống . Mỗi khi nhà khách thay đổi modem hay cấu hình lại thiết bị

mạng thì cũng không gây ảnh hưởng đến kết nối P2P hiện có  Giảm thiểu rất nhiều
chi phí bảo hành , công cài đặt, sửa chữa & vận hành hệ thống.

+ Nhanh chóng , tiện lợi chỉ cần quét mã P2P rồi nhập quyền đăng nhập + mật khẩu là
có thể bắt đầu quản lý thiết bị được rồi.

+ Server P2P hiện đang đặt tại Việt Nam (thuê phòng server của FPT – còn Server tên miền
vẫn đang đặt ở nước ngoài) nên tăng tính ổn định, băng thông lớn , tốc độ đường truyền cao
 gây dựng uy tín và tạo được sự yên tâm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Dahua.
Không phụ thuộc vào đường truyền mạng Internet quốc tế trong tình trạng cá Mập thường
xuyên thử độ dẻo dai của tuyến cáp quang biển quốc tế AAG như hiện nay.

+ Trong thời gian dần thay thế tên miền DahuaDDNS – QuickDDNS bằng mã P2P , Website :
https://www.easy4ip.com/ sẽ được hãng Dahua nâng cấp để quý khách chỉ cần nhập mã P2P ,
user + mật khẩu thì mọi cài đặt đang quý khách đang sử dụng trên tên miền sẽ có tương ứng
trên giao diện WEB.

+ Tính bảo mật của Easy4ip trên giao diện Web hoặc phần mềm Easy4ip trên Smart Phone do đã được
nâng cấp nên sẽ cao hơn nhiều so với việc sử dụng tên miền theo cách truyền thống.

+ Đầu ghi Dahua chạy phần mềm mới sẽ cho phép add camera IP hoặc đầu ghi từ xa qua internet bằng
P2P mà không cần phải tạo tên miền như trước.

+ Mã P2P của Dahua được sử dụng miễn phí trọn đời sản phẩm.

II - Lịch thông báo thay thế dần tên miền DahuaDDNS - QuickDDNS
bằng mã P2P trên các thiết bị an ninh của Dahua

*** Với những ưu thế nổi bật khi sử dụng kết nối bằng công nghệ điện toán đám mây mới (P2P) bên trên .
Hãng Dahua xin thông báo đến quý khách hàng lịch thay thế dần tên miền DahuaDDNS – Quick DDNS
(công nghệ kết nỗi cũ) bằng công nghệ kết nỗi mới P2P theo bảng lộ trình dưới đây :

Lộ Trình Thay Thế Tên Miền DahuaDDNS – QuickDDNS bằng mã P2P

Ngày Áp Dụng

30/7/2017

31/12/2017

Nội Dung

Ghi Chú

Từ sau ngày 30/7/2017 các phiên bản
Camera IP & Đầu ghi Dahua nếu
phần mềm mới phát triển về sau cho được update – chạy phần mềm mới
Camera IP & Đầu ghi sẽ không hỗ trợ
sẽ không hỗ trợ DahuaDDNS –
đăng ký tên miền mới DahuaDDNS – QuickDDNS nữa. Các thiết bị nếu
QuickDDNS nữa.
vẫn chạy phiên bản phần mềm cũ
sẽ không bị ảnh hưởng gì cả (vẫn
đăng ký mới và sử dụng bình
thường).

Từ sau ngày 31/12/2017
các thiết bị an ninh của Dahua sẽ
không thể đăng ký mới tên miền
DahuaDDNS – QuickDDNS được
nữa.

Những thiết bị đã đăng ký tên
miền DahuaDDNS – QuickDDNS
từ trước thời điểm này vẫn sử dụng
bình thường . Các sản phẩm mới,
người sử dụng mới sau thời điểm
này sẽ không đăng ký tên miền
được nữa.

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :

- Hà Nội :
+ DĐ : 0911.812.888 Số máy lẻ : 100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 701 – 702 – 703 – 704

- Đà Nẵng :
+ DĐ : 0911.299.114
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 902

- TP Hồ Chí Minh :
+ DĐ : 0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888 (Số máy lẻ 106)
+ TĐ : 02862.658.833 – 02835.122.666 Số máy lẻ : 1070 - 1071 - 1072

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an ninh của
Dahua tại website : http://dahua.vn ( Mục Hỗ Trợ )
Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA

