
 

Dahua DMSS handleiding 

Als u een beveiligingscamera systeem van Dahua heeft dan kunt u gebruik 
maken van de DMSS APP om de beelden te bekijken op uw smartphone of 
tablet. Met deze Dahua DMSS handleiding kunt u gemakkelijk camera’s 
toevoegen. 

 

DMSS vervangt iDMSS | Dahua DMSS 
handleiding 
De DMSS APP van Dahua is de opvolger van de G/IDMSS APP deze is dit 
jaar uitgekomen. Mocht je nog gebruik maken van G/IDMSS dan krijg je 
een melding dat er een nieuwe versie beschikbaar is. 

 

Voordelen DMSS vs iDMSS 
Het verschil tussen de oude versie iDMSS en de nieuwe versie DMSS zit 
hem vooral in de bediening en gebruikerservaring. Daarnaast is de 
beveiliging verbeterd en meer functies toegevoegd waardoor je de 
nieuwste camera’s en recorders nog beter kunt bedienen. 

 



 

Downloaden Dahua DMSS | Dahua DMSS 
handleiding 
De DMSS APP is beschikbaar voor elke smartphone of tablet 

                                            
 

DMSS APP iPhone schermafbeeldingen 
De DMSS APP ziet er iets anders uit dan zijn voorganger iDMSS. Hieronder 
een schermafdruk van DMSS van een iPhone.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Camera’s toevoegen in DMSS installatie 
handleiding 
Als u de DMSS APP geïnstalleerd heeft op uw smartphone of tablet kunt u 
beginnen met het toevoegen van camera’s. U kunt camera’s toevoegen door 
de onderstaande stappen te volgen. 

 

1. Zorg eerst dat u de gegevens van uw recorder bij de hand heeft zoals de P2P 
QR code of serienummer 
 

2. Deze zijn te vinden in de oude app onder apparaat in het hoofd menu klik 
op de naam van het apparaat en kies voor apparaat verandering hier ziet u 
het serienummer en gebruikersnaam en wachtwoord staan.   

 
3. Start de DMSS APP op uw toestel of tablet 

 
4. Klik op het + teken rechtsboven in de APP en kies voor SN/scan om uw 

recorder toe te voegen 
 

5. Scan de QR code van uw recorder of vul handmatig het serienummer in. 
 

6. Als de QR code geaccepteerd is, druk u op volgende 
 

7. Kies voor NVR 
 

8. Vul de Apparaat naam in voor deze camera’s b.v. Camera’s thuis 
 

9. Vul bij Gebruikersnaam uw gebruikersnaam in 
 
10. En vul uw wachtwoord in bij het veld Password 

 
11. Druk via uw toetsenbord op uw smartphone of tablet op Gereed 

 
12. En start de camera’s op door op de blauwe balk “Start Live Mode” te 

drukken 
 



 

Playback van video opname 

met de app van dmss is terug kijken mogelijk via het start menu en dat doe je 

als volgt  

 

1. Klik op Playback boven in de balk  

2. Kies een + teken in 1 van de vier vakken  

3. Selecteer een camera  

4. Net boven te tijd lijn is de datum in te stellen 

 

Wilt u belden vast leggen  

 

1. Klik op het schaartje daar komt nu een Play knop te staan  

2. Ga naar de begintijd die u wilt vast leggen en klik op Play 

3. Ga nu naar de eindtijd van het te bewaren fragment en druk op stop  

4. Nu gaat hij het fragment plaatsen in de app in het mapje file (deze is te 

vinden in de zelfde balk als de playback knop) 

5. Daar staat nu het bestand als u deze selecteert door hem even vast te 

houden kunt deze direct versturen via de deel knop links onder  

  

 

 

 

 


