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aanpassing. Het grote voordeel is dat er geen adapter of ATA
geplaatst hoeft te worden en dat extra installatiewerkzaamheden en nieuwe bekabeling niet nodig zijn.”

Videobeelden en multi-devices steeds
belangrijker

Naast de opkomst van IP-telefonie en Cloud zijn het
toenemende gebruik van multi-devices en de integratie
van videobeelden onmiskenbare trends waar PortaDial op
inhaakt. “Smartphones, tablets en wallboards zijn niet meer
weg te denken in de telefonieomgeving van organisaties.
Videobeelden worden steeds belangrijker.” Martin Kemper
gaat hierop verder: “Onze nieuwe PortaVision SIP heeft een
ingebouwde camera. De integratie van videobeelden maakt
het mogelijk om te zien wie er voor de deur of bij de ingang
van een terrein staat. De camerabeelden kunnen getoond
worden op elk device dat video ondersteunt. Of dat nu een
vaste telefoon is met beeldfunctionaliteit of een app op een
mobiele telefoon of tablet.”

Martin Kemper, Advitronics:

‘Deurtelefoon is onmisbaar
onderdeel van een
totaaloplossing’
Met de PortaDial SIP en de PortaVision
SIP heeft fabrikant Advitronics een nieuwe
productlijn in deurtelefoons gelanceerd,
die inspeelt op het stijgende marktaandeel
van (hosted) VoIP, de toenemende integratie
van multi-devices en videobeelden en de
behoefte van resellers aan eenvoudig te
installeren producten en totaaloplossingen.
Een interview met Advitronics-directeur
Martin Kemper, die begin dit jaar de onderneming heeft overgenomen.
PortaDial is al meer dan 20 jaar een begrip in de markt. In
die jaren is dankzij een goede samenwerking met distributeurs SDC Group en BusinessCom en het resellerkanaal een
flinke installed base opgebouwd. Het portfolio omvat een
breed spectrum aan deurtelefoons. Martin Kemper: “Onze
deurtelefoons zijn robuust, universeel en standaard uitgerust
met veel functionaliteiten. Ze werken op elke telefonieomge-
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ving - IP, hosted, analoog of GSM - én de oproepen kunnen
op elk type toestel uitkomen: vast, mobiel en softphone.”

Keuzevrijheid

Steeds meer zakelijke eindgebruikers stappen over op (hosted) VoIP. Hoe speelt PortaDial daar op in? Martin Kemper:
“Al onze deurtelefoons zijn verkrijgbaar in een SIP-variant
en daarmee aan te sluiten op iedere VoIP-omgeving. In ons
assortiment hebben wij zowel deurtelefoons met een losse
interface voor analoge-, GSM- of SIP-toepassingen, als een
nieuwe productlijn met een geïntegreerde SIP interface. De
laatste productcategorie is direct aan te sluiten op het netwerk en krijgt zijn voeding via Power over Ethernet.”
Kemper voegt toe: ”Voor locaties waar al een PortaDial
deurtelefoon hangt en wordt overgestapt naar VoIP, geldt
overigens dat de gebruiker altijd de keuze heeft om de
bestaande PortaDial deurtelefoon te behouden. In dat geval
hoeft alleen de analoge interface vervangen te worden door
een SIP interface. Voor een reseller is dat een eenvoudige

Kemper voegt eraan toe: “We zien een toenemende vraag
naar deurtelefoons voor domotica-toepassingen. Ook in
deze markt worden smartphones, tablets en touchscreens
door elkaar gebruikt. Door de (video)oproep van de deurtelefoon op alle devices uit te laten komen, kunnen gebruikers te
allen tijde zien wie er voor de deur staat en diegene toegang
verlenen door de deur te openen via hun toestel. Zelfs als ze
op vakantie zijn.”

Meer over de PortaVision SIP
Het nieuwe concept binnen de PortaDial deurtelefoons is de
PortaVision SIP. Een deurtelefoon met een geïntegreerde interface.
Hiermee is de PortaVision direct aan te sluiten op het SIP telefonienetwerk. Deze deurtelefoon is voorzien van een ingebouwde
camera met beelden via IP of SIP.

Voordelen van de nieuwe PortaVision SIP
•
•
•
•
•
•
•

heeft geen aparte interface nodig
is geschikt voor elke centrale of hosted platform
heeft dezelfde afmetingen als de standaard PortaDial S01
is eenvoudig programmeerbaar via webbrowser
is verkrijgbaar met en zonder PoE
is voorzien van geïntegreerd deuropenercontact
Ontvangst op elk type toestel

SIP deurtelefoon zonder camera

Vervangen van een bestaande deurtelefoon

Een bestaande PortaDial deurtelefoon vervangen door een nieuwe
PortaDial SIP of PortaVision SIP gaat gemakkelijk. De afmetingen zijn gelijk en de installatie is plug & play (mits de bekabeling
geschikt is voor een netwerkaansluiting).

Technische Specificaties
•
•
•
•
•
•

Bandbreedte: 500 Kbit/sec.
Ondersteunde audio codecs: G711A, G711U, GSM, Speex.
Ondersteunde video codecs: H264, H263, H263+, MP4V-ES,
Theora, x-snow.
Netwerk aansluiting: 10/100/1000 Mbps.
Voeding d.m.v. DC adapter 220V 50Hz / 5V VDC-1,2A.
Camera: lichtgevoeligheid: 1,25 Lux, beeldhoek: 92 graden,
resolutie: 640x480.

Er is ook een SIP-deurtelefoon zonder camera verkrijgbaar: de
PortaDial SIP. Deze deurtelefoon heeft verder dezelfde kenmerken
als de PortaVision SIP.
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Maatwerk

Advitronics ontwikkelt zowel de hardware als software van
de PortaDial-producten in eigen huis. Dat maakt maatwerkoplossingen mogelijk, zoals speciale afmetingen, materialen,
kleuren en opdrukken. En ook varianten met een groot
aantal drukknoppen voor bedrijfsverzamelgebouwen of appartementencomplexen. Het is tevens mogelijk om externe
systemen te integreren, zoals paslezers, sleutelschakelaars
en keypads. Ook softwarematig kunnen functionaliteiten
worden toegevoegd, bijvoorbeeld om extra relaiscontacten
aan te sturen of een koppeling te maken met externe applicaties voor toegangscontrole, parkeerregistratie of domotica.

Cross-selling

Welke rol speelt het product deurtelefoon in het portfolio
van de reseller? Martin Kemper: “IT en Telecom groeien naar
elkaar toe. Er is een toenemende vraag in de markt naar
totaaloplossingen. Resellers zoeken naar mogelijkheden voor
cross-selling. De deurtelefoon is een mooi product om in
een totaaloplossing mee te nemen. Waar dealers bij gebaat
zijn, is een eenvoudig te installeren en eenvoudig te beheren
product. Daar houden wij rekening mee in de ontwikkeling.
Het moet plug & play zijn, dat is wat PortaDial kenmerkt.”

Faciliteert de genomineerden
voor de Rising Star Award 2016:
Bober ict & pluscloud
C4IT
Dutchtel
M2M Services
Incito
Infotheek

Kemper vult aan: “Omdat wij de producten zelf ontwikkelen, is er veel kennis bij ons aanwezig. Dat zetten wij in om
de reseller goed te ondersteunen in de specifieke vragen
die hij heeft. Indien gewenst, helpen we op de klantlocatie.
Juist dat zien wij als een toegevoegde waarde voor onze
resellers.”

Hedendaagse totaaloplossing

De lancering eind vorig jaar van de nieuwe productrange
met geïntegreerde SIP-interface heeft voor Advitronics een
grote aanwas van nieuwe dealers tot gevolg gehad. “Dat
komt omdat er echt een vraag is naar SIP-oplossingen”,
zegt Kemper. “Onze producten sluiten goed aan op de
VoIP-omgeving van de toekomst. De deurtelefoon behoort
een onderdeel te zijn van iedere hedendaagse multi-device
totaaloplossing.”

PortaDial-partner Faber Telecom & Data
Sjerk Faber van Faber Telecom & Data uit Dokkum heeft PortaDial al enige
jaren in zijn assortiment. “Een deurtelefoon hoort bij een totaalinstallatie. Het
staat bij klanten meestal niet hoog op het wensenlijstje, maar moet wel meegenomen worden”, aldus Faber. “Wat mij aanspreekt, is dat de PortaDial een
flexibel product is; het kan op een analoog, IP of Hosted telefoniesysteem
aangesloten worden. Verder hebben de producten een degelijke uitstraling
en een hoge kwaliteit. Omdat steeds meer telecomsystemen IP en Hosted
zijn, ben ik blij met de SIP-variant van PortaDial. Wij verkopen steeds meer
PortaVision aangezien klanten steeds vaker vragen om videobeelden erbij.
Dat is duidelijk wat de klant wenst: een deurtelefoon met video.”
Faber sluit af: “Advitronics is een zeer prettige partij om mee samen te
werken; ze zijn goed benaderbaar en kennen hun product van haver tot gort.
In het offertetraject hebben we vaak al overleg over de klantsituatie, zodat ze
ons kunnen adviseren. Ik doe graag zaken met ze. Advitronics is een no-nonsense partij die een goed product levert. Dat past bij onze mentaliteit.”

Telecomoperator i4IP is er trots op dat zij deze veelbelovende
ondernemers een podium biedt. Bedrijven die zich hierin herkennen nodigen wij van harte uit om bij ons langs te komen!

www.i4IP.nl
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