
Dahua Partner App
“Me” terbaru, fitur terbaru

Pindai kode untuk mendapatkan poin



4 Langkah untuk
Mendapatkan
Hadiah Dahua

1 2

3 4

Pindai nomor seri produk 
Dahua Anda dengan ponsel 
Anda untuk mendapatkan 
poin yang cukup.

Tukarkan poin Anda dengan 
kupon di mal pertukaran 
poin APP.

Periksa kupon / hadiah tunai 
Anda di APP dan gunakan 
kupon untuk menebus 
produk atau hadiah Dahua.

Da�arkan akun
Dahua APP Anda.

Buat se�ap langkah Anda pilihan 
yang lebih mudah dan hadiah gra�s



Partner adalah aplikasi yang dirancang untuk pelanggan 
Dahua Technology. Pengguna dapat mencari semua 
produk dan solusi di aplikasi Partner dan bisa masuk di 
perangkat seluler dan komputer pribadi. Dengan 
menda�ar, pengguna dapat memindai dan mendapatkan 
poin dan menebus hadiah gra�s.

Fungsi kunci Pendahuluan

[Produk]
Periksa fitur dan parameter produk Dahua

[Solusi]
Permintaan Cepat untuk solusi di seluruh industri

[Kebijakan Saluran]
Lepaskan kebijakan saluran ke partner global

[Proyek]
Laporkan proyek Anda & amankan prioritas dukungan
pabrikan Anda

[Dahua Awards]
Pindai kode untuk mendapatkan poin & menukar poin Anda 
dengan hadiah



Pencarian cepat untuk 
parameter semua produk 
Dahua berdasarkan produk 
dan fungsi utama.



Delapan solusi industri 
lengkap permintaan 
online, fitur program, fungsi 
terperinci, skenario aplikasi dan 
tampilan teratas.



Penda�aran cepat dan masuk 
secara online untuk menjadi Partner 
Dahua. Pindai kode bar produk 
Dahua Anda untuk mendapatkan 
poin dan gunakan poin tersebut 
untuk menebus produk atau 
hadiah Dahua.



language 

Mendukung pengalihan 
mul�-bahasa dalam 
bahasa Inggris, Spanyol 
& Rusia. Lebih banyak bahasa 
sedang dikembangkan.



Lihat akumulasi poin Anda 
dan sisa poin kapan saja. 
Beli produk pada penjualan 
untuk mendapatkan poin 
ganda.



Tukarkan poin Anda dengan 
banyak hadiah atau 
kupon di mal APP.



Deskripsi aturan pemindaian:

Hanya peralatan distribusi merek Dahua yang dapat memiliki 
poin untuk memindai kode. Poin dari seri jenis yang sama 
adalah sama. Kasing berikut �dak menikma� poin:

Produk-produk yang dikirim oleh Dahua, produk nasional ter-
da�ar non-pelanggan, �dak akan diberikan poin.
Produk pemindaian barcode bukan produk Dahua dan �dak 
menikma� poin.
Se�ap komoditas diizinkan dipindai hanya sekali, barang telah 
dipindai, dan �dak menikma� poin.
Produk proyek dan produk OEM �dak menikma� poin.

Selain logika di atas, semua produk Dahua bisa mendapatkan 
poin.



Fitur baru Aplikasi
Dahua Partner akan
dirilis secara global

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

DH Partner

Selamat untuk mengunduh Aplikasi 
Partner Dahua dengan memindai 
kode di bawah ini. Jika Anda memiliki 
pertanyaan, silakan berkonsultasi 
dengan �m penjualan lokal.


