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De Yealink toestellen bieden de mogelijkheid voor het gebruik van click-to-dial: een praktische
manier om via uw computer via de configuratiepagina van uw Yealink telefoon nummers te
bellen of terug te bellen:


Uitbellen: u kunt via het Call Panel op de configuratiepagina van uw Yealink-telefoon
(menu Directory  Phone Call Info) een nummer intoetsen of plakken en bepalen via welke
account (lijn/nummer) u het nummer wilt draaien.



Terugbellen: op de configuratie pagina van uw Yealink-telefoon ziet u de recentelijk
ingetoetste telefoonnummers en de ontvangen en gemiste gesprekken. Door op een
nummer in deze lijsten te klikken kunt u met één druk op het nummer terugbellen.

U kunt de Click to Dial activeren door het IP-adres van de computer, waarop u deze bediening
wilt uitvoeren, te machtigen.
Dat doet u als volgt:

Druk op de OK toets van de Yealink om het IP –adres op te vragen

Toets dit IP adres in de adresbalk van uw internetbrowser in

Log in (default: username admin en password admin)

Ga naar menu [Features]  submenu [Remote Control]

Bij veld Action URI allow IP List: vul hier het IP-adres in van de computer waarmee u de
click-to-dial functie wilt kunnen gebruiken
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Callcenter toepassing
U kunt de mogelijkheden van de Yealink uitbreiden zodat u uw callcenter efficiënt kunt laten
bellen op basis van een bellijst. Met een combinatie van de Yealink toestellen en een eenvoudig
script dat u door de telefoon kunt laten aanroepen, kunt u met weinig moeite telefoonnummers
in een Excel-sheet plaatsen of eventueel op een html-pagina.
Het script ziet er als volgt uit:
http://{IP adres toestel}/servlet?key=number={telefoonummer}&outgoing_uri={accountname}@pbx.callvoip.nl

In uw Yealink-toestel dient u zelf nog aan te geven dat het gebruik van de Action URL is
toegestaan voor dat toestel. Deze instelling is ingenomen in de laatste firmware versies.
U stelt het dan zo in: Features, Remote Control, Action URI allow IP List.

Gekoppeld aan een Excel sheet of een eenvoudige database applicatie, kun je er ook nog
(gespreks)gegevens aan toevoegen.
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