
United Security Kayıt Cihazları 

Dropbox Yapılandırması 

 

Bu kullanma kılavuzunda, US-AHRxxx ve US-NVRxxx serisi kayıt cihazlarının resim veya Video 

çekerek Dropbox hesabına gönderilmesi ile ilgili ayarlar anlatılmaktadır. 

 

Dropbox Hesabının Açılması 

 

Öncelikle “Dropbox” web sitesine (www.dropbox.com) giderek bir Dropbox hesabı açmanız 

gerekir. 

Dropbox hesabınızı oluştururken, kullanıcı adı olarak sizden bir email hesabı isteyecektir. 

Dropbox hesabını açarken hangi email adresinizi kullandıysanız, aşağıda “Cihazın Email 

Ayarlarının Yapılması“ bölümünde de aynı mail hesabını kullanmanız gerekir. 

Bu kullanma kılavuzunda Dropbox hesabı açılırken “dropbox@alteelektronik.com.tr“ mail 

adresi kullanıldığı için, aşağıda anlatılan cihaz ayarları için de aynı mail hesabı kullanılmıştır. 

 

Cihazın Network Ayarlarının Yapılması 

 

Öncelikle, cihazınızın Network ayarlarının düzgün olarak yapılandırılmış olması gerekir. 

Aşağıdaki örnekte düzgün olarak yapılandırılmış IP adresi ve Port yapılandırması 

görülmektedir. 

 

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Genel Ayarlar] menüsü 

 

 
 

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Port Yapılandırma] menüsü 
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Dikkat: Yukarıdaki resimlerde gösterilen IP adresi, Gateway, DNS, Port gibi değerler 

sadece örnek olarak verilmiştir ve bu değerler tabii ki her cihaz ve her network için 

farklı olacaktır. Bu konuda lütfen cihazı satın almış olduğunuz United Security yetkili 

bayisinin teknik servisinden yardım isteyiniz. 

 

Cihazın Email Ayarlarının Yapılması 

Kayıt cihazınızın, 

[Ana Menü] => [Network] => [Email] => [Email Yapılandırma] menüsüne giriniz ve açılan 

ekranda gerekli alanları doldurunuz. 

 

 
 
Email  : Bu kutucuğu seçerek Email özelliğini etkinleştiriniz. 

Şifreleme : Bu alanı “Otomatik” olarak seçiniz. 

SMTP Port : Bu alana gönderici olarak kullanılacak olan Email adresinin SMTP portunu yazınız. 

SMTP Server : Bu alana gönderici Email hesabının SMTP Server adresini yazınız. Bu bilgiler her Email 

servis sağlayıcı için (gmail, hotmail vb) farklıdır ve internette servis sağlayıcınızın adının yanına “SMTP 

Email ayarları” yazıp aratarak bu bilgilere erişebilirsiniz. 

Kullanıcı Adı : Bu alana gönderici olarak kullanılacak Email adresini yazınız. 

 

Dikkat: Dropbox hesabınızı oluştururken hangi email hesabınızı kullandıysanız, buraya o mail 

hesabınızı yazmanız gerekir (buradaki örnekte: dropbox@alteelektronik.com.tr). 

 

Şifre  : Bu alana Email adresinizin şifresini yazınız. Bu satırın yanındaki “Göster” kutucuğunu 

işaretlerseniz, yazdığınız şifre görünür olacaktır. 
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Gönderici : Bu alana cihazınızı tanımlamak için bir isim giriniz. Bu isim, gönderilecek olan Email’in 

hangi cihazdan geldiğini anlamanız için kullanılacaktır. Örneğin “United Security DVR” gibi bir isim 

yazabilirsiniz. 

Alıcı 1, 2, 3 : Bu alanlara, cihazınızın hangi Email adreslerine Email göndermesini istiyorsanız, o 

Email adreslerini yazınız (buradaki örnekte: teknik@alteelektronik.com.tr). 

Sıklığı  : Cihazınız, hareket veya alarm tetiklemesi algıladığında resim çekerek Email 

adreslerinize gönderebilir. Bu alanda, cihazınızın alarm tetiklemesi devam ettiği sürece ne kadar sürede 

bir Email göndermesini istiyorsanız o süreyi seçiniz. Örneğin cihazınızın hareket algıladığında Email 

göndermesini istiyorsanız, cihazınız hareket algıladığı sürece burada belirtilen aralıklarla size Email 

gönderecektir. 

Test Email : Yukarıdaki alanları doğru olarak girip girmediğinizi kontrol için bu butona basınız. Eğer 

Email hesabınızın yapılandırması doğru ise, cihazınız “Alıcı” alanlarına yazmış olduğunuz hesaplara 

Email gönderecektir. Eğer “Alıcı” alanına yazdığınız Email hesabına Email gelmiyorsa, yukarıda yapmış 

olduğunuz ayarlar yanlıştır veya cihazınızın internet bağlantısında sorunlar olabilir. Kontrol ederek tekrar 

deneyiniz. 

 

Cihazınızın Email yapılandırmasını yukarıda belirtildiği şekilde doğru olarak yaptıktan sonra 

“Test Email” butonuna basınız. “Email testi başarılı!” şeklinde bir uyarı aldığınızda Email 

yapılandırmanız doğru demektir. 

 

 
 

Dikkat : “E-posta Hizmeti” veren bazı firmalar (Örneğin “Gmail”), email hesabının farklı bir 

cihaza (veya uygulamaya) SMTP üzerinden tanıtımı sırasında güvenlik önlemi olarak erişimi 

engellemektedir.  Eğer Email hesap bilgilerinizi doğru girdiğiniz halde test maili başarısız 

oluyorsa hesabınızın bu cihazda kurulumu durdurulmuş olabilir. Bu engellemeyi kaldırmak için, 

mail hesabınızın ayarlarına girerek veya mail hesabınıza gönderilen linki tıklayarak “Güvenliği 

Düşük Uygulama Erişimi” ile ilgili izni açmanız gerekir. 

 

Kameralarınızın Resim/Video Çekme Ayarlarının Yapılması 

United Security kayıt cihazınız herhangi bir kanal hareket veya alarm algıladığında hem resim 

hem de video çekerek Dropbox hesabınıza gönderebilir. Bu aşamada, hangi kanal hareket 

gördüğünde veya alarm tetiklediğinde bu işlemin yapılmasını istiyorsanız bununla ilgili ayarları 

yapmanız gerekecektir. 

 

Eğer herhangi bir kamerada hareket olduğunda resim veya video çekerek göndermesini 

istiyorsanız, 

[Ana Menü] => [Alarm] => [Hareket Alarmı Ayarları] menüsüne giriniz. Aşağıdaki ekran 

açılacaktır. 
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Bu ekranın en sağında “Buluta Resim” (Picture to Cloud) kolonunda, hareket olduğunda resim 

çekerek göndermek istediğiniz kanalların kutucuklarını seçiniz. Yukarıdaki örnekte tüm 

kameralar (1, 2, 3 ve 4 nolu kameralar) hareket algıladığında resim çekerek Dropbox 

hesabınıza gönderecektir. 

 

Yine bu ekranın en sağında “Buluta Video” (Video to Cloud) kolonunda, hangi kameraların 

hareket gördüğünde video çekerek Dropbox hesabınıza göndermesini istiyorsanız, o kanalın 

kutucuğunu işaretleyiniz. Yukarıdaki örnekte sadece 1 nolu kamera hareket gördüğünde video 

çekerek Dropbox hesabınıza gönderecek, diğer kameralar hareket gördüğünde video çekip 

Dropbox hesabınıza göndermeyecektir. 

 

Cihazınızın Dropbox Yapılandırması 

Email yapılandırması başarılı olduktan sonra, cihazınızın Dropbox yapılandırmasını yapmanız 

gerekir. Bunun için, 

1. [Ana Menü] => [Cihaz] => [Bulutl] menüsüne giriniz. 

 

 
 

Not: Bu örnekte 4 kanal bir DVR kullanılmıştır. 

 

2. “Bulut Depolama” alanındaki kutucuğu işaretleyiniz. 

3. “Bulutu Aktive Et” butonuna basınız.  

4. Eğer yukarıda anlatılan Network ve Email yapılandırmanız doğru ise, aşağıdaki pencere 

açılacaktır. 

 



 
 

5. “Tamam” butonuna basınız. 

6. Eğer tüm ayarlar doğru ise, cihazınız Email yapılandırmanızda “Alıcı1” alanına girmiş 

olduğunuz mail adresine bir “aktivasyon linki” gönderecek ve ekranda aşağıdaki pencere 

açılacaktır. 

 

 
 

7. adf 

 

Email Hesabınıza Gelen Mail ile Dropbox Aktivasyonu 

 

Bu aşamadaki işlemleri, kayıt cihazınız ile aynı networkte bulunan bir bilgisayar üzerinden 

yapmanız gerekir. 

 

Dikkat: Aynı networkte olmayan bilgisayar üzerinden aşağıdaki işlemler yapılamaz. 

 

1. Öncelikle, Email hesabınızı yapılandırma sayfasında “Alıcı1” isimli alana girmiş olduğunuz 

Email hesabınızı bilgisayarınız üzerinden kontrol ediniz (buradaki örnekte Alıcı1 hesabı: 

teknik@alteelektronik.com.tr). Bu mail hesabınıza aşağıdaki şekilde bir link gelecektir. 
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2. Bu linke tıkladığınızda Dropbox hesabınıza yönlendirileceksiniz ve aşağıdaki ekran 

görülecektir. 

 

 
 

Bu ekrana Dropbox hesabınıza kayıt olurken kullandığınız Email adresinizi ve yine Dropbox 

hesabınıza girerken oluşturmuş olduğunuz şifreyi giriniz. 

3. Dropbox hesabınıza giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır. 

 

 
 

Bu ekranda “IP Address” alanına kayıt cihazınızın 

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Genel Ayarlar] ekranındaki “IP adresini” 

yazacaksınız. 

 

Bu ekranda “Port” Alanına ise, yine kayıt cihazınızın 

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Port Yapılandırma] ekranında 

gördüğünüz “Web Port” (HTTP Port) portunu yazacaksınız. 

 



Dikkat: Bilgisayarınız ile kayıt cihazınızın aynı networkte olması ve bu ekranda “IP 

Address” alanına kayıt cihazınızın dahili IP adresini ve Web Portunu yazmanız çok 

önemlidir. 

 

4. Bu aşamada bilgisayarınızın ekranında, kayıt cihazınıza giriş yapmanız için aşağıdaki ekran 

açılacaktır. 

 

 
 

Bu ekranda “Kullanıcı Adı” alanına kayıt cihazınızın yetkili kullanıcı adını (admin) yazınız. 

“Şifre” alanına ise, kayıt cihazınıza admin kullanıcısı olarak girerken kullandığınız şifreyi 

giriniz. Daha sonra “Oturum Açın” butonuna basınız. 

 

5. Bu adımda, bilgisayarınızın ekranında Dropbox hesabınızın Ana Sayfası görüntülenecek ve 

yapılandırmanız son bulmuş olacaktır. 

6. Eğer tüm işlemler doğru olarak yapıldıysa kayıt cihazınızın 

[Ana Menü] => [Cihaz] => [Bulut] menüsüne girdiğinizde “Bulut Durumu” alanı aşağıdaki 

resimde de gördüğünüz gibi “Aktive Edildi” şeklinde değişecek ve “Kapasite” (Capacity) 

alanının en sağında Dropbox hesabınızın kullanılan/toplam alan büyüklüğü görülecektir. 

 

 



7. Bu yapılandırma aşamalarından sonra, yukarıda “Kameralarınızın Resim/Video Çekme 

Ayarlarının Yapılması” aşamasında seçmiş olduğunuz kameralarınız bir hareket 

algıladığında resim veya video çekerek Dropbox hesabınıza gönderecektir. 

 


