HDL oferece DDNS gratuito para seus dispositivos
Serviço é confiável e fácil de ser instalado.

A HDL, marca do Grupo Legrand, presente no mercado de segurança há 39 anos, oferece aos
seus clientes o serviço de DDNS, que foi criado para permitir o acesso remoto a todos os
dispositivos HDL, de forma gratuita e totalmente confiável. Com o desenvolvimento de
sistemas de vigilância, cada vez mais usuários buscam realizar o serviço através da rede e a
solução mais utilizada para acesso à Internet é o DDNS (Dynamic Domain Name System).
Esse serviço facilita o acesso remoto através da utilização de domínios com nome
personalizado ao invés de endereços
IP, por exemplo: “www.loja.legrandddns.com.br”
ao
invés
de
“http//xxx.xxx.xxx.xxx”. Além disso, o
serviço é gerenciado diretamente pela
equipe de suporte técnico da HDL.
Segundo Roberto Mastroiani, gerente
de Marketing da HDL, “entre seus
principais benefícios estão a gratuidade
para quem possui equipamentos HDL, ele é fácil de instalar e gerenciar, está disponível 24
horas por dia para produtos atuais e futuros lançamentos, é estável em qualquer momento e a
HDL oferece suporte rápido na resolução de eventuais problemas”.
Para usufruir do serviço de DDNS, é necessário seguir alguns passos, como cadastro no site,
download do firmware no computador, atualizar o firmware no dispositivo e também
configurar o dispositivo e a rede. Para acessar o DDNS HDL, digite o nome do host criado no
site e configurado no dispositivo em um navegador.
Para realizar download de um firmware, manual do usuário ou outras informações, consulte o
Suporte Técnico, através do telefone (11) 4025-6500 ou pelo site da HDL: www.hdl.com.br.
A HDL
Há 39 anos, a HDL iniciou suas atividades em São Paulo oferecendo soluções diferenciadas e
inovadoras em interfonia e fechaduras elétricas. Desde então, sua evolução foi contínua e
focada nas necessidades de seus clientes. Hoje é a líder do mercado brasileiro de interfonia e
uma das mais conceituadas empresas do mundo em seu segmento.
Com o sucesso de suas linhas de porteiros eletrônicos e fechaduras elétricas, a HDL introduziu
novas soluções no mercado brasileiro, como automatizadores de portões, vídeo porteiros,
câmeras para uso em segurança (as primeiras realmente fabricadas no Brasil) e gravadores
digitais de imagens.

