
Hướng dẫn cài đặt camera vào phần mềm DMSS trên điện thoại 

Chào các bạn, hôm nay CAMERA VINH PHÁT sẽ hướng dẫn các bạn cách cài camera 

Dahua/KBVISION vào phần mềm DMSS trên điện thoại Smartphone. Các bạn hãy làm theo mình 

nhé 

Bước 1: Tải ứng dụng DMSS trên điện thoại 

Nếu nền tảng IOS vào App Store để tải – nếu điện thoại nền tảng androi vào CHplay để tải ứng dụng 

 



Sau khi tải về chọn quốc gia là “Việt Nam” 

 

Chọn “Việt Nam”    Giao diện khi vào ứng dụng DMSS 

 

Tại bước này ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép các quyền vui long cung cấp cho phép 

 

 

 



Bước 2: Cài add camera vào phần mềm DMSS 

Ta sẽ vào giao diện thao tác như sau chọn “+” để them thiết bị 

 

Thêm thiết bị “ +” và chọn SN/Quét 

Tại bước này các bạn có thể chọn Quét SN với mã QR hoặc nhập mã bằng tay 

 

 



 

Quét QR Code    Nhập Số serie bằng tay 

 

Chọn tiếp theo để thực hiện kết nối với đầu ghi hình camera 



 

Chọn DVR/XVR đối với đầu ghi hình 

Tên thiết bị tùy ý ví dụ “Camera” hoặc “Cửa hang” … 

Username và Mật khẩu thiết bị (sau khi kỹ thuật lắp đặt hoàn thiện sẽ bàn giao cho khách) 

 

 

 



Sau khi điền hoàn thành các mục yêu cầu -> Bấm vào “SAVE” ở góc trên cùng bên phải 

màn hình để lưu 

Vậy là hoàn thành quá trình thêm thiết bị vào phần mềm DMSS, sẽ xuất hiện giao diện xem 
camera như sau 

 

Bấm vào HD để xem camera ở chế độ nét 

Chọn số lượng kênh khi xem trực tiếp 4-9-16 kênh tùy chọn 



Trong màn hình xem trực tiếp các bạn thể xem lại bằng cách click biểu tượng  để xem lại 

thời gian trước đó 

 

Sau khi click biểu tưởng xem lại màn hình sẽ hiển thị, chọn vào mục ngày thàng năm để lựa chọn ngày 

khác ( Lưu ý: những ngày có biểu tượng màu xanh có dữ liệu để có thể xem lại được) 

Như vậy là đã hoàn thành các bước thêm camera vào phần mềm DMSS trên Smartphone. 

 

Chúc các bạn thành công 


