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PortaDial® is een merk van Advitronics®   
  



PortaDial Access Snelstart 

We gaan er van uit dat het netwerk DHCP ondersteunt. 

 

1. Sluit de PortaDial Access aan op de daarvoor bestemde 

netwerkaansluiting. 

2. Sluit de deurtelefoons aan op de gewenste deurtelefoon 

aansluitingen, let hierbij op de polariteit van de deurtelefoons. De “A” 

van de deurtelefoon dient op de “A” van de interface aangesloten te 

worden, en “B” op “B”. 

3. Indien u gebruik wilt maken van de deuropenercontacten kunt u deze 

aansluiten. Het is mogelijk om de contacten in te stellen als NO of als 

NC d.m.v. een jumper. 

4. Sluit de meegeleverde 12V voeding aan op de DC aansluiting 

5. De “Power” LED aan de bovenzijde licht op. 

6. Na ongeveer een minuut licht de “Active” LED op, hierna knippert de 

led 1 keer in de 3 seconden. 

7. Naast de netwerkaansluiting van de PortaDial Access ziet u een kleine 

drukknop. Druk hier op, het dynamische IP adres wordt via de 

speaker uitgesproken. Noteer het zojuist genoemde adres. 

8. Ga nu op de PC/laptop naar de Internet browser en voer het IP adres 

in als web adres. 

9. U krijgt een melding dat u een webpagina gaat benaderen welke 

beveiligd is met SSL. Omdat dit een apparaat is zonder een domein, 

zal de browser een melding geven dat het certificaat niet 

gecontroleerd kan worden.  

10. In het inlogscherm kan er met onderstaande gegevens ingelogd 

worden: 

Username:  admin 

Password:  admin 

Vanwege de veiligheid moet na het inloggen het wachtwoord 

aangepast worden. 

  



11. Ga in het menu naar “SIP Settings” en voer de SIP registratiegegevens 

in: 

SIP Server Address: - Vul hier het IP adres van de SIP server in 

SIP Server Port: - Vul hier het poortnummer van de SIP 

Server in 

SIP Proxy Server: - Vul hier het proxy adres van de SIP server 

in (indien gebruikt) 

SIP Username: - Vul hier de username in waarmee ingelogd 

wordt op de SIP Server 

SIP Authentication ID: - Vul hier de authentication ID in (indien 

gebruikt) 

SIP Password: - Vul hier het eventuele wachtwoord in voor 

de username 

 

Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan. 

12. Ga nu naar “Telephone Numbers” en vul hier de telefoonnummers in 

die de interface moet bellen. Er is per deurtelefoon een hoofd- en 

reservenummer in te stellen. Wanneer het hoofdnummer de oproep 

niet beantwoord, wordt het reservenummer gebeld. 

Druk onderaan op “Save” om de instellingen op te slaan. 

13. Ga naar menu “Status” 

Indien er bij “Status SIP Account 1” “Registered” staat, is de PortaDial 

Access klaar voor gebruik. 

U kunt ook aan de “Active” LED zien of de PortaDial Access 

geregistreerd is. 

Wanneer de “Active” LED om de 3 seconden kortstondig uit gaat, is de 

PortaDial Access geregistreerd. 

Wanneer de “Active” LED elke seconde kortstondig uit gaat, is de 

PortaDial Access niet geregistreerd. 

 

  



Statisch IP adres instellen 

Indien gewenst, is het mogelijk om de PortaDial Access een statisch IP te 

geven. 

 

Dit kan op 2 manieren bereikt worden: 

1. Het is mogelijk om op de PortaDial Access een statisch IP adres in 

te stellen via de “IP Settings” pagina. Dit adres dient buiten de 

DHCP range te vallen, om IP conflicten te voorkomen. 

• Zet hiervoor de “IP Settings” op “Static” 

• De reeds ingevulde gegevens zijn via DHCP verkregen, en 

kunnen waar nodig aangepast worden. 

2. Het is ook mogelijk om een IP adres te reserveren in de DHCP 

server. De PortaDial Access dient in dit geval ingesteld te zijn op 

Dynamic (DHCP). 

 

In beide situaties dient er overlegd te worden met de ICT beheerder. 

 

Wanneer de PortaDial Access niet benaderbaar is op het statisch 

ingestelde IP adres, kan de PortaDial Access via de servicebutton weer op 

DHCP gezet worden. 

Druk hiervoor na het uitluisteren van het IP adres, nogmaals op de 

servicebutton. 
  



Aansluitvak PortaDial Access 

 

Van links naar rechts: 

12 VDC Aansluiting voor de meegeleverde 12 VDC adapter 

DO1 Deuropener contact 1, NO / NC contact 

DO2 Deuropener contact 2, NO / NC contact 

DO3 Deuropener contact 3, NO / NC contact 

DO4 Deuropener contact 4, NO / NC contact 

DP1 Aansluiting deurtelefoon 1 (let op de polariteit!) 

DP2 Aansluiting deurtelefoon 2 (let op de polariteit!) 

DP3 Aansluiting deurtelefoon 3 (let op de polariteit!) 

DP4 Aansluiting deurtelefoon 4 (let op de polariteit!) 

Servicebutton t.b.v. uitluisteren IP adres / reboot / fabrieksinstellingen 

Netwerkaansluiting 
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Terugzetten naar fabrieksinstellingen 

Het is mogelijk om de PortaDial Access terug te zetten naar 

fabrieksinstellingen, inclusief inloggegevens. 

Dit kan op 2 manieren: 

1. Via de webinterface. Log hiervoor in met de gebruikersnaam en 

wachtwoord.  p het tabblad “Reboot / Restore” onder het kopje 

“Restore Defaults” staat de mogelijkheid om de PortaDial Access 

terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Ter bevestiging dient het 

wachtwoord ingevoerd te worden, waarna op de knop ‘Restore To 

Default Settings’ kan worden geklikt. 

2. Voor de situatie waarbij de webinterface niet toegankelijk is, kan 

de PortaDial Access ook via de servicebutton terug gezet worden 

naar fabrieksinstellingen. Start hiervoor de PortaDial Access 

(opnieuw) op, en houdt daarbij de servicebutton ingedrukt. Na het 

opstarten (dit duurt circa 30 seconden) wordt de reset procedure 

aangekondigd via de interne speaker. Bevestig door de knop los te 

laten en kortstondig opnieuw in te drukken. 

 

Alle verwijderde instellingen kunnen niet hersteld worden en dienen 

opnieuw ingesteld te worden. 

Na deze procedure is het noodzakelijk om opnieuw in te loggen, met de 

standaard gebruikersnaam en wachtwoord. 

  



Backup maken van de instellingen 

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”. 

2. Klik op “Go to Backup / Restore page”. 

3. Klik op “Create new Backup”. 

4. De backup wordt nu automatisch gedownload. 

 

Backup terugzetten 

1. Ga naar het menu “Reboot / Restore”. 

2. Klik op “Go to Backup / Restore page”. 

3. Klik op “Bestand kiezen” en upload de backup. 

4. Klik op “Upload Backup file”, je kunt nu de instellingen selecteren 

welke terug gezet moeten worden. 

5. Na het klikken op “Restore selected settings” worden de 

instellingen terug gezet. 

6. Controleer of de instellingen juist zijn en voer een functionele test 

uit. 

  



Firmware updaten 

Het is mogelijk om de PortaDial Access te voorzien van een firmware 

update, download hiervoor de update van onze website: www.portadial.nl. 

De update is te vinden op de productpagina van de Access. 

Pak de .zip file uit zodat je de .bin file kunt uploaden. 

 

Je voert de update uit op de volgende manier: 

1. Log in op de webinterface van de PortaDial Access. 

2. Het is aanbevolen om eerst een back-up te maken van de 

instellingen. 

3. Ga naar het menu “Firmware Update”. 

4. Klik op “Bestand kiezen” om de update te uploaden, en selecteer 

de uitgepakte update (.bin) welke gedownload is van onze website. 

5. Klip op “Upload Update File”, hierna is de CRC van de update te 

zien. Controleer of deze CRC overeen komt met de gegeven CRC 

op onze website. 

6. Vink indien akkoord met de voorwaarden het vinkje “I agree with 

updated terms and conditions” aan en druk op “Start Update”. 

7. De Update wordt nu uitgevoerd. 

8. Zodra de update geslaagd is, is het weer mogelijk om in te loggen 

in de webinterface.  

9. Controleer of de instellingen behouden zijn en voer een 

functionele test uit. 

 

https://www.portadial.nl/producten/portadial-interfaces/sip-interfaces/portadial-access/

