techdoc #1323 : Aastra XML menu
Provisioning:
Aastra telefoons beschikken na provisioning vanaf ClearVox versie 3.4.x over een ClearVox ‘Opties’ knop. Deze knop vervangt de functies
‘DND’ en ‘Afwezig’. Nadat u de knop indrukt verschijnt een menu met diverse opties.
Handmatig knoppen toevoegen:
Alhoewel het opties menu eigenlijk voorziet in alle functionaliteit, blijft het mogelijk handmatig knoppen aan te maken die direct op bepaalde
functionaliteit toegrijpen.
Onderstaand een tabel met enkele mogelijkheden:
In dit voorbeeld is http://192.168.1.100 het IP adres van de ClearVox hardware.
EXT
KEY
CHOICE

verwijst naar het extensienummer van de telefoon.
Is het nummer van de knop waaronder u het XML URL toevoegt
is de naam van de gespreksroutering waar u naar wilt verwijzen (zoals ingevuld in het ClearVox Web Interface)

Menu Item
URL
Options http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/menu.php?ext=EXT&key=KEY
-- Presence
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/presence.php?ext=EXT&key=KEY
-- -- Available http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&key=KEY&dnd_clear=1
-- -- DND
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&key=KEY&type=dnd
-- -- Away
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&key=KEY&type=away
-- Routing
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route.php?ext=EXT&key=KEY
-- -- [Choice]
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route-set.php?ext=EXT&choice=CHOICE
Noot: Door de parameter &blindupdate=1 aan de URL toe te voegen, vertoond het Aastra toestel op het display geen verwijzing naar de
betreffende gespreksroutering. Zo is het mogelijk op uw toestel de gespreksroutering van een ander te schakelen.
Let op:
Gebruik in de naam van de gespreksroutering geen vreemde karakters zoals: ‘ “ & , ( ) [ ] $ # @ !
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Toggle
Het is mogelijk de presence (beschikbaarheid) aan en uit te schakelen met dezelfde toets door de optie &toggle=1 mee te geven in de URL.
Doe dit in de Aastra Local Config file, of configureer dit via het web interface van de Aastra telefoon.
Voorbeeld:
http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&key=KEY&type=dnd&toggle=1
Expansion Modules
Ook de uitbreidingsmodules van Aastra worden ondersteund. Momenteel is er uitsluitend ondersteuning voor de beschikbaarheid.
Voor het handmatig toevoegen van een toets op het uitbreidingspaneel voegt u aan de URL toe: ‘&expansion=EXPANSIONNUMBER’
EXPANSIONNUMBER moet overeenkomen met de module waar de toets op geprogrammeerd wordt! Configureer daarna de parameter KEY
op de juiste waarde van de toets op het betreffende paneel.
Aastra Keys
Omdat diverse toestellen slechts over een beperkt aantal toetsen beschikt, hebben we bepaalde functionaliteit ook naar het opties menu
verplaatst.
Zo vind je onder andere de functies:
●
Callers List (lijst van oproepen)
●
Redial (herkieslijst)

Het Aastra toestel ververst de XML notify informatie standaard 1x per 2 uur. Wilt u deze tijd verkorten, bijvoorbeeld omdat u vaak uw
gespreksrouteringen omschakelt via het ClearVox web interface, ga dan naar het webinterface van uw Aastra toestel > Action URI en kopieer
de XML SIP notify URL naar het ‘Poll’ veld en stel de interval in op bijvoorbeeld 60 seconden.

