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1 

Leeswijzer 

Dit document beschrijft de functionaliteit omtrent de CallMeNow Javascript API. Kennis van HTML 

en JavaScript is noodzakelijk voor een goed begrip van deze guide. 

 

1.1 

Versies 

Versie Beschrijving Datum Auteur 

0.5 Eerste versie voor uitlevering pilot 15-10-2007 SvL 

0.6 Eerste release-versie 10-1-2008 SvL 

0.7 Bijgewerkt aan laatste API stand 3-3-2008 SvL 
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2 

Introductie 

De CallMeNow button (CMN) van Solition kan door iedere website eigenaar geïntegreerd worden in 

de bestaande sitecontent. Om de CMN te activeren in een site wordt door Solition na het bestellen 

van de CMN een script geleverd. 

In de standaard CMN vorm moet een <div> element worden opgenomen met een opgegeven ID en 

een <script>…</script> element om de voor de CMN noodzakelijke javascript te downloaden. Deze 

script rendert de door de CMN server voorbereide content in de genoemde <div>.  

Deze standaard CMN verschijningsvorm voldoet niet altijd aan de wensen van de eigenaar van de 

website. Of omdat de vaste grootte van de CMN niet ‘past’ op de gewenste plek, of omdat ze niet 

‘mooi’ genoeg aansluit bij de website. 

De CMN API is ontwikkeld om de CMN volledig naar eigen smaak vorm te geven. Deze 

Programmer’s Guide beschrijft hoe de API gebruikt moet worden. Enige kennis van JavaScript is 

noodzakelijk. 

2.1 

CMN Onderdelen 

De standaard CMN wordt hieronder afgebeeld. De rechterafbeelding ontstaat uit de linker wanneer 

de sitebezoeker de aanwijzer met de muis over de afbeelding met de i erin beweegt. 

 

 

Figuur 1 Weergave standaard CMN 

De onderdelen waaruit de CMN bestaat zijn: 

1) Een invoervak waarin de sitebezoeker zijn telefoonnummer invult. 

2) Een informatieafbeelding. Wanneer de sitebezoeker met de aanwijzer over deze afbeelding 

beweegt, dan verschijnt een informatiebericht dat varieert met de toestand van de CMN. 

3) Een afbeelding waarmee de toestand van de CMN wordt gevisualiseerd. Wanneer 

bijvoorbeeld het nummer van de eigenaar van de website waarop de CMN wordt 
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weergegeven wordt gebeld, dan wordt het linker telefoonhoorntje groen en knippert het. 

Wanneer verbinding is gemaakt stopt het hoorntje te knipperen en blijft deze groen. 

4) Een berichtregel door middel waarvan met de sitebezoeker die de CMN gebruikt wordt 

gecommuniceerd. Hierin verschijnen bijvoorbeeld foutboodschappen (zoals: ‘U heeft geen 

nummer ingevuld’) of een tekstuele weergave van de toestand van de CMN (bv: ‘Er wordt 

verbinding gemaakt.’). 

5) Een knop waarmee het CMN proces in gang wordt gezet. Als de sitebezoeker een geldig 

nummer ingevoerd heeft, dan start het systeem met het bellen van het door de eigenaar 

van de website opgegeven nummer na een klik op deze knop. 

6) Een informatievak waarin afhankelijk van de toestand waarin de CMN zich bevindt tekst 

wordt weergegeven. Die tekst bestaat uit een titel en een informatietekst. 

2.2 

CMN API 

De standaard weergave van CMN implementeert de genoemde onderdelen door een tekstvak te 

gebruiken en een button met een door Solition bepaalde layout en opmaak. Met de API kan een 

webprogrammeur de verschillende onderdelen zelf implementeren.  

De knop ‘BEL MIJ’ bijvoorbeeld dient om na het invullen (door de sitebezoeker) van zijn 

telefoonnummer het CMN proces in gang te zetten. Dat onderdeel moet niet persé een button zijn. 

Elk ander element waarvoor geldt dat erop geklikt kan worden (en waarvoor in JavaScript op die 

klik gereageerd kan worden) is geschikt. Met de API kan de programmeur onderdelen van een 

webpagina ‘CMN functionaliteit’ geven. 

De API is geïmplementeerd als een JavaScript object waarop een aantal methodes (functies) 

gedefinieerd zijn. In het volgende hoofdstuk wordt per methode de werking uiteengezet. 
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3 

De API gebruiken 

De API functies voegen ‘CMN functionaliteit’ toe aan (HTML) elementen op de pagina. Deze 

elementen worden geïdentificeerd op basis van hun naam.  

 Logischerwijs is minimaal een invoervak nodig voor het invoeren van een telefoonnummer 

(‘CMN_PhoneNumber’) en een item met een onclick event waarop de sitebezoeker klikt nadat hij 

zijn telefoonnummer heeft ingevuld. Zonder deze verplichte onderdelen kan de CMN niet 

functioneren. Onze software controleert het bestaan van deze elementen en schakelt de CMN 

functionaliteit uit wanneer ze niet worden gevonden. 

De API gebruikt een aantal zogenaamde ‘well-known’ ID’s op basis waarvan CMN functionaliteit 

wordt gekoppeld aan elementen op de pagina. De programmeur dient dus in elk geval in de pagina 

een element met ID ‘CMN_PhoneNumber’ en een element met ID ‘CMN_Button’ op te nemen. 

3.1 

De ‘well-known’ ID’s 

De API voegt ‘CMN functionaliteit’ toe aan elementen op basis van de ID van het element. De 

volgende ID’s zijn binnen de API gedefinieerd. Voor elk ID wordt gespecificeerd welke HTML 

elementen gebruikt kunnen worden in de API. 

• CMN_Images 

Deze ID moet worden toegekend aan een HTML element waarvan het attribuut innerHTML 

geldig is. De images die de toestand van de CMN visualiseren worden in dit element 

weergegeven. 

• CMN_PhoneNumber 

Een <input type=”text” id=”CMN_PhoneNumber” .. ></input> waardoor de sitebezoeker zijn 

nummer kan opgeven. 

• CMN_ButtonClear 

Een HTML element waarop een ‘onclick’ event is gedefinieerd (button, image, etc.). Ingeval een 

retry button zichtbaar is en de sitebezoeker wil niet opnieuw proberen, dan kan deze op deze 

cancel button klikken. 

• CMN_ButtonRetry 

Een HTML element waarop een ‘onclick’ event is gedefinieerd (button, image, etc.). Wanneer 

een van de partijen bezet is of niet aanneemt, wordt deze button gebruikt om het nogmaals te 

proberen. 

• CMN_Button 

Een HTML element waarop een ‘onclick’ event is gedefinieerd (button, image, etc.).  Door het 

klikken op dit item wordt het reguliere gebruik van de CMN in gang gezet. 

• CMN_MessageArea 

In dit HTML element worden de messages weergegeven. Elk element met een geldige 

innerHTML voldoet. 
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• CMN_Info 

Deze ID moet worden toegekend aan een HTML element waarvan het attribuut innerHTML 

geldig is. De informatieimage wordt in dit element weergegeven. 

• CMN_InfoContainer 

Deze ID moet worden toegekend aan een HTML element waarvan het attribuut innerHTML 

geldig is. Hierin wordt de informatiepopup (onderdeel 6 in 2.1) opgebouwd. Dit element wordt 

zichtbaar als de sitebezoeker met de aanwijzer over de informatie-image beweegt. De popup 

wordt opgebouwd als <div> met ID en CSS class CMN_InfoPopup met daarin een <table ..> 

met twee rijen (met elk een cel). Een voor de titel van het info-blok en een voor de tekst. Aan 

de cellen zijn de volgende ID’s gekoppeld: CMN_InfoHeader en CMN_InfoText. Deze namen 

zijn ook gebruikt als CSS class van deze elementen. De table zelf heeft CSS class naam 

CMN_Info. Door CSS classes op te nemen en te voorzien van de juiste style-properties kan de 

info-popup naar smaak worden ingericht. Het is natuurlijk ook mogelijk een eigen 

informatievoorziening in te richten. Bv. door gebruik te maken van de get_msgInfoText() 

functie of een eigen handler. 

3.2 

De API activeren 

Als CMN abonnee krijgt u de beschikking over een script dat in de HTML markup van uw website 

moet worden opgenomen. Dit script ziet er als volgt uit: 

<!-- START CMN BUTTON --> 
<div id="CMN_placeholder"> 

<!-- Empty Comment --> 
</div> 
<script 
src=”http://<serveradres>/Frontend/CallMeNow/CMN_Re questHandler.ashx?CMN_RegId=089f
88ee-5170-4334-8292-9e720b24d6df” type="text/javasc ript"> 

<!-- Empty Comment --> 
</script> 
<!-- EINDE CMN BUTTON --> 
 

Om gebruik te kunnen maken van de API moet er aan de waarde van het src attribuut van het 

opgegeven script element worden toegevoegd: &API=1 

De API functies kunnen worden aangeroepen in een functie met een voorgedefinieerde naam 

CMN_USER_INIT. Een voorwaarde is, dat deze functie moet bestaan voordat de API wordt 

gedownload. Om de API te gebruiken kun je dus het volgende script toepassen: 

<script language="javascript"> 
function CMN_USER_INIT(cmn) 
{ 

cmn.set_msgInfoYourNumber('Vul je nummers in en we bellen je direct! Echt 
hoor!'); 
cmn.set_msgValNoNumber('Je hebt geeen nummer ingevu ld.'); 
cmn.set_msgInfoTitleText('TITEL: Informatie'); 
cmn.set_msgCallingA('<span style="font-size:small; color:yellow;">Bezig 
verbinding te maken!</span>'); 
cmn.getElement('myService').style.display = ''; 

} 
</script> 
<script 
src="http://<serveradres>/Frontend/CallMeNow/CMN_Re questHandler.ashx?CMN_RegId=089f
88ee-5170-4334-8292-9e720b24d6df&API=1" language="j avascript"></script> 
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In dit voorbeeld zijn ook al wat functies opgenomen in de CMN_USER_INIT.  

Het is niet nodig de <div id=”CMN_placeholder”> </div>  op te nemen bij gebruik van de API. 

3.2.1 

CMN_USER_INIT 

Deze functie krijgt van de API als argument een reference naar een instantie van het CMN object 

mee. Alle API functies zijn gedefinieerd op het CMN object. 

Het maakt in essentie niet uit waar in de pagina, waarvan de CMN functionaliteit deel moet gaan 
uitmaken, deze functie wordt gedefinieerd, mits het maar gebeurt voordat de API script wordt 
gedownload (dus voor de <script 
src="http://<serveradres>/Frontend/CallMeNow/CMN_Re questHandler.ashx?CMN_RegId=089f
88ee-5170-4334-8292-9e720b24d6df&API=1" language="j avascript"></script>  markup). 

 
Voorbeeld: 
function CMN_USER_INIT(inst) 
{ 
   inst.RegisterStateChangedHandler(handler); 
   inst.set_msgValNoServiceNumber('<span class="CMN _error_text">Servicenummers bellen we            
niet</style>'); 
   inst.set_msgInfoYourNumber('Als je je nummer inv ult en op "nu aanmelden" klikt, dan bellen 
we je direct!'); 
   inst.set_msgValInvalidNumber('<span class="CMN_e rror_text">Ongeldig nummer</style>'); 
   inst.set_msgValNo06Number('<span class="CMN_erro r_text">06 nummers zijn niet 
toegestaan</style>'); 
   inst.set_msgValNoNumber('<span class="CMN_error_ text">Geen nummer ingevuld</style>'); 
} 

3.3 

De API functies 

De API bestaat uit een JavaScript object met de daarop gedefinieerde functies. Deze kunnen in een 

functie met naam CMN_USER_INIT(cmn) worden aangeroepen. Aan deze functie wordt een 

instantie van het object meegegeven waardoor de API functies gebruikt kunnen worden. 

De API is verdeeld in de volgende functiesets: 

• Imagefuncties: Het CMN proces gebruikt plaatjes om de toestand waarin het zich bevindt te 

visualiseren. In de standaard CMN worden de groene of rode telefoonhoorntjes gebruikt. De 

imagefuncties manipuleren de images die worden gebruikt. 

• Messagefuncties: Het CMN proces gebruikt korte tekstberichten om de sitebezoeker te laten 

weten wat de toestand is. Met de messagefuncties kun je deze berichten aanpassen. 

• Informatiefuncties: In elke toestand kan de sitebezoeker door de aanwijzer over een 

informatieicoon (een image) te bewegen specifieke toelichting krijgen op die toestand en de 

eventueel te nemen acties. Met de informatiefuncties worden deze teksten gemanipuleerd. 

• Diverse functies 

 

De meeste onderdelen van de CMN hebben een verschijningsvorm of functie die afhangt van de 

specifieke toestand waarin het CMN proces zich bevindt. De API functies hebben namen waarin de 

toestand waarop ze ingrijpen is verwerkt. 
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Wanneer een bepaalde functie niet wordt aangeroepen, dan wordt voor de CMN functionaliteit 

waarop de functie ingrijpt indien toepasselijk een default waarde gebruikt. Bijvoorbeeld: Wanneer 

de functie set_imageIdle niet aangeroepen wordt (met deze functie kan de image die gebruikt 

wordt ter indicatie van een CMN proces in toestand ‘IDLE’ worden ingesteld), dan wordt de default 

waarde <server_url>/CallMeNow/Images/Grey_Grey.gif gebruikt. Dit is een plaatje van twee grijze 

telefoonhoorntjes dat bij de standaard weergave van de CMN in de begintoestand wordt gebruikt. 

Hierna worden de functies stuk voor stuk besproken met steeds: 

• de default waarde, die dus door de functie gewijzigd wordt 

• de toestand van het CMN proces waarop de functie ingrijpt 

• bespreking van de parameters (argumenten) voor de functie 

3.3.1 

Imagefuncties 

De CMN onderdelen 2 en 3 (zie 2.1) zijn visuele indicatoren voor de toestand van het CMN proces. 

De Imagefuncties manipuleren de gebruikte images. 

Steeds als <server_url> wordt gebruikt bedoelen we het baseadres van de Solition CMN server. 

Het juiste actuele adres staat in de bevestigingsmail waarin de script voor de standaard CMN is 

opgenomen. 

3.3.1.1 

set_imageIdle(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Grey Grey.gif  

toestand: Direct na openen van pagina met CMN is de toestand ‘idle’. De uitgangssituatie. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image, absoluut, of relatief aan de pagina. 

3.3.1.2 

set_imageCal l ingA(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Grey_blinking Grey.gi f  

toestand: Het bedrijf waardoor de sitebezoeker gebeld wil worden start de verbinding. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.3 

set_imageCal l ingB(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Green Grey_blinking.g if   

toestand: Partij B (de bezoeker van de site) wordt gebeld. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 



SolITion 

Voor al uw IT oplossingen! 

API 1 PROGRAMMERS GUIDE 

Pagina 11 van 23 

 

3.3.1.4 

set_imageABusy(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Red Grey.gif  

toestand: Partij A (de eigenaar van de site, waardoor de sitebezoeker gebeld wil worden) vindt 

geen vrije medewerker die de verbinding kan aangaan. Daardoor kan geen 

verbinding tot stand gebracht worden. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.5 

set_imageANoAnswer(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Red Grey.gif  

toestand: Partij A (de eigenaar van de site, waardoor de sitebezoeker gebeld wil worden) vindt 

geen medewerker die de verbinding kan aangaan. Daardoor kan geen verbinding tot 

stand gebracht worden. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.6 

set_imageABConnected(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Green Green.gif  

toestand: Er is succesvol een verbinding tot stand gebracht tussen partij A en B. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.7 

set_imageABDisconnected 

default: no default 

toestand: De verbinding is tot stand gebracht en daarna verbroken. 

parameters: Locatie (url) van de image. 

3.3.1.8 

set_imageBBusy(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Green Red.gif  

toestand: Partij B (de bezoeker van de site) is in gesprek. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.9 

set_imageBNoAnswer(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Green Red.gif  
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toestand: Partij B (de bezoeker van de site) neemt niet aan. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.10 

set_imageError(url) 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Grey Grey.gif  

toestand: Er is een fout opgetreden. 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.11 

set_imageInfo(url) 

Deze image wordt gebruikt om de informatie-popup te tonen zodra de sitebezoeker de aanwijzer 

over de image beweegt. De default image is in Figuur 1 Weergave standaard CMN te zien bij 2. 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Info.gif  

toestand: NVT 

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.1.12 

set_imageInfoBl inking(s) 

Omdat informatieverstrekking in gespecificeerde toestand belangrijk is wordt standaard een 

knipperende image getoond. Met deze functie kan een andere image opgegeven worden. 

default: <server_url>/CallMeNow/Images/Info_Blinking.gif  

toestand: Partij B is bezet (dat is de bezoeker van de website) of er is een verbindingsfout.  

parameters: Locatie (url) van te gebruiken image. 

3.3.2 

Messagefuncties 

Parallel met de images die een visuele weergave van de toestandsverandering van de CMN tonen 

worden ook teksten weergegeven die de sitebezoeker inlichten over de toestand. De beschrijving 

van de toestand komt veelal overeen met een toestand voor een van de images. 

LET OP: Voor elk van deze functies geldt dat de waarde die als parameter wordt meegegeven in 

een HTML element wordt geladen met waarvoor een innerHTML attribuut is gedefinieerd. Dat geldt 

oa voor de <div>, maar ook voor een table <td>, etc. Het is dus bijvoorbeeld toegestaan een 

<span class=”cmn_messages”>Uw nieuwe tekst</span>  als argument aan een van de functies 

mee te geven. Door een CSS klasse cmn_messages  te definiëren kan de verschijningsvorm van de 

messages worden gemanipuleerd. 

De Messagefuncties bepalen de teksten die worden gebruikt door CMN onderdeel 4 (zie 2.1). 
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3.3.2.1 

set_msgValNoNumber(s) 

default: Geen nummer ingevuld  

toestand: Direct na het klikken op het item waarmee het CMN proces gestart wordt, nadat de 

sitebezoeker zijn nummer heeft ingevuld. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.2 

set_msgValInval idNumber(s) 

default: Ongeldig nummer ingevuld  

toestand: Direct na het klikken op het item waarmee het CMN proces gestart wordt, nadat de 

sitebezoeker zijn nummer heeft ingevuld. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.3 

set_msgValNoServiceNumber(s) 

default: Geen servicenummers toegestaan  

toestand: Direct na het klikken op het item waarmee het CMN proces gestart wordt, nadat de 

sitebezoeker zijn nummer heeft ingevuld. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.4 

set_msgValNo06Number(s) 

default: 06 nummers zijn niet toegestaan  

toestand: Direct na het klikken op het item waarmee het CMN proces gestart wordt, nadat de 

sitebezoeker zijn nummer heeft ingevuld. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.5 

set_msgCal l ingA(s) 

default: Bezig verbinding te maken  

toestand: Het bedrijf waardoor de sitebezoeker gebeld wil worden is bezig de verbinding te 

starten. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 
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3.3.2.6 

set_msgCal l ingB(s) 

default: U wordt nu gebeld  

toestand: De sitebezoeker die de CMN gebruikt wordt gebeld. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.7 

set_msgABusy(s) 

default: Al onze medewerkers zijn in gesprek  

toestand: Het bedrijf kan de verbinding niet starten, omdat er geen kanaal beschikbaar is. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.8 

set_msgANoAnswer(s) 

default: Geen vrije medewerker gevonden  

toestand: Het bedrijf kan de verbinding niet aangaan, omdat er geen medewerker beschikbaar 

is. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.9 

set_msgABConnected(s) 

default: Verbonden  

toestand: Er is een actieve verbinding. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.10 

set_msgBBusy(s) 

default: Uw toestel is bezet  

toestand: De sitebezoeker is bezet. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.11 

set_msgBNoAnswer(s) 

default: Wij kunnen u niet bereiken  

toestand: De sitebezoeker kan niet bereikt worden. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 
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3.3.2.12 

set_msgABDisConnected(s) 

default: De verbinding is verbroken  

toestand: Nadat een van de partijen de verbinding verbreekt. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.2.13 

set_msgError(s) 

default: Geen verbinding  

toestand: Er treedt een foutsituatie op. 

parameters: s is de nieuwe tekst of markup die in deze toestand gebruikt moet worden. 

3.3.3 

Informatiefuncties 

Door de aanwijzer over het info-icoon te bewegen wordt een popup met informatie weegegeven. 

De titel van elke popup en de beschrijvende tekst kan met deze functies worden aangepast. 

De Informatiefuncties grijpen in op CMN onderdeel 6 (zie 2.1). 

3.3.3.1 

set_msgInfoYourNumber(s) 

default: Vul hier uw eigen telefoonnummer in en klik op de " BEL MIJ" knop. 

U wordt dan direct door ons gebeld.  

toestand: Begintoestand. Direct na het laden van de CMN ziet de sitebezoeker deze tekst. 

parameters: s is de nieuwe informatieve tekst 

3.3.3.2 

set_msgInfoBBusy(s) 

default: Maakt u gebruik van een inbellijn? Klik dan op de o pnieuw-knop en 

verbreek daarna direct uw internet-connectie  

toestand: De sitebezoeker is gebeld op het nummer dat hij opgaf, maar dat nummer is bezet. 

parameters: s is de nieuwe informatieve tekst 

3.3.3.3 

set_msgInfoBNoAnswer(s) 

default: Er wordt niet opgenomen op het door u ingevoerde nu mmer. 

Controleer het nummer aub.  

toestand: De sitebezoeker wordt gebeld op het nummer dat hij opgaf, maar neemt niet aan. 
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parameters: s is de nieuwe informatieve tekst 

3.3.3.4 

set_msgInfoError(s) 

default: Heeft u het juiste nummer ingevuld?  

toestand: In een foutsituatie. 

parameters: s is de nieuwe informatieve tekst 

3.3.3.5 

set_msgInfoTitleText(s) 

default: Informatie  

toestand: NVT; geldt voor alle toestanden 

parameters: s is de nieuwe titel voor de popups 

3.3.3.6 

(var) s = get_msgInfoText() 

Het CMN proces stelt afhankelijk van de toestand voor de informatie popup een tekst in. Deze tekst 

kan voor de huidige toestand worden opgevraagd met deze functie. 

default:  

toestand: NVT; geldt voor alle toestanden 

parameters: s wordt gevuld met de tekst die in de informatie popup komt 

3.3.4 

Diversen 

3.3.4.1 

set_waterMarkTextTel(s) 

default: Uw nummer 

toestand: Idle. Dat wil zeggen de situatie direct na laden van de CMN. 

parameters:  s is de nieuwe watermark tekst. 

3.3.4.2 

isInService() 

In de standaard versie van CMN bepaalt Solition hoe de CMN wordt weergegeven en ook wanneer. 

Als de site eigenaar ingesteld heeft dat buiten openingstijden geen CMN service beschikbaar is, dan 

wordt de CMN niet weergegeven. De API kent dat onderscheidt niet, immers de site eigenaar 

bouwt zelf de componenten van de CMN, waardoor Solition geen invloed heeft op de weergave van 

de items. Met isInService kan getest worden of de CMN actief is, of juist niet. Op basis van deze 
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boolean kan de programmeur besluiten de elementen die de CMN functies implementeren niet weer 

te geven, maar in plaats ervan bijvoorbeeld een ‘Wij zijn nu gesloten…’ melding. 

default: nvt 

toestand: Nog voor het starten van het CMN proces 

parameters: Geen 

Voorbeeld: 

<div align="center"> 
 <br /> 
 <br /> 
 <br /> 
 <div id="mycmncontainer" style="display: none"> 
  <div align="center" style="padding-right: 2pt; pa dding-left: 2pt; font-weight: bold; 
   <!-- HIER STAAT DE MARKUP VAN UW EIGEN CALLMENOW  --> 
  </div> 
 
  <script type="text/javascript"> 
  function CMN_USER_INIT(inst) 
  { 
     inst.set_imageInfo('http://projects.solition.n l/CallMeNow/Demo/files/info.png'); 
     inst.set_imageInfoBlinking('http://projects.so lition.nl/CallMeNow/Demo/files/info.png'); 
     inst.set_msgValNoServiceNumber('<span class="C MN_error_text">Servicenummers bellen we 
niet</span>'); 
     inst.set_msgInfoYourNumber('Als je je nummer i nvult en op "nu aanmelden" klikt, dan 
bellen we je direct!'); 
     inst.set_msgValInvalidNumber('<span class="CMN _error_text">Ongeldig nummer</span>'); 
     inst.set_msgValNo06Number('<span class="CMN_er ror_text">06 nummers zijn niet 
toegestaan</span>'); 
     inst.set_msgValNoNumber('<span class="CMN_erro r_text">Geen nummer ingevuld</span>'); 
 
     inst.set_msgInfoYourNumber('Vul hier uw eigen telefoonnummer in en druk op de "BEL MIJ" 
knop, u wordt dan direct door ons gebeld!'); 
 
     if (inst.isInService())  
     { 
         document.getElementById("mycmncontainer"). style.display = ""; 
     } 
  } 
  </script> 
 

<script 
src=http://projects.solition.nl/CallMeNow/Frontend/ CallMeNow/CMN_RequestHandler.ashx?CMN_Reg
Id=00000000-0000-0000-0000-000000000000&API=1 type= "text/javascript"> </script> 

</div> 

In dit codefragment wordt getoond hoe, op basis van deze functie een <div> met id 

“mycmncontainer” wordt getoond als de CMN actief is. Omdat de <div> standaard wordt verborgen 

wordt de CMN functionaliteit alleen op de site aangeboden wanneer dat kan.  

3.4 

Een eigen state-handler 

Naast de genoemde functies die bepalen hoe specifieke toestanden van het CMN proces worden 

afgehandeld door elementen op een site is het ook mogelijk een eigen handler te schrijven. De API 

roept steeds wanneer de toestand van het CMN proces wijzigt een handler aan met als parameter 

een waarde die de nieuwe toestand voorstelt. 
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3.4.1 

Registreren van de state-handler 

Met de API functie RegisterStateChangedHandler(func)  kun je een zelf gedefinieerde JavaScript 

function registreren als handler. Steeds wanneer de toestand, of state, van de CMN wijzigt zal de 

API deze handler aanroepen.  

Het argument func is de naam van een door de programmeur gemaakte JavaScript functie. 

Deze handler krijgt als argument van de API een object met een bepaalde waarde mee. Dit object 

is als volgt gedefinieerd: 

CMNSTATEDEF = function () 
{ 
    this .IDLE         = 0;    // idle state entered 
    this .CALLA        = 1;    // calling A entered 
    this .CALLB        = 2;    // calling B entered 
    this .ABUSY        = 3; 
    this .ANOANS       = 4; 
    this .CONN         = 5; 
    this .BBUSY        = 6; 
    this .BNOANS       = 7;    // no-answer state 
    this .DISCONN      = 8;    // diconnected state entered 
    this .ERROR        = 9;    // error occured, err message displayed 
 
    this .INFO         = 10;   // info message displayed 
    this .INFOBLINK    = 11;   // info message blinking displayed 
    this .NONUM        = 12;   // message no number displayed 
    this .INVALNUM     = 13;   // message invalid number displayed 
    this .NOSERVNUM    = 14;   // message no serv. nr. allowed displayed 
    this .NO06NUM      = 15;   // message no 06 number allowed displayed 
    this .NOMSG        = 16;   // current message is removed     
} 
var  CMNSTATE = new CMNSTATEDEF(); 

De handler kan het argument testen door CMNSTATE rechtstreeks te gebruiken, of de numerieke 

waarde die correspondeert met de specifieke state. De betekenis van de verschillende toestanden 

is intuïtief duidelijk. De handler kan bv. gebruikt worden voor het togglen van de zichtbaarheid van 

onderdelen, of voor het weergeven van specifieke plaatjes en berichten. Het is met de handler in 

essentie mogelijk de CMN functionaliteit grotendeels te implementeren. 

Voorbeeld: 

function handler(state) 

{ 

switch(state) 

{ 

case CMNSTATE.IDLE: 

HandleIdle(); 

break; 

case CMNSTATE.CALLA: 

 HandleCallA(); 

 break; 

} 
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} 

function CMN_USER_INIT(inst) 

{ 

inst.RegisterStateChangedHandler(handler); 

inst.set_msgValNoServiceNumber('<span class="CMN_er ror_text">Servicenummers bellen we 

niet</style>'); 

inst.set_msgInfoYourNumber('Als je je nummer invult  en op "nu aanmelden" klikt, dan 

bellen we je direct!'); 

inst.set_msgValInvalidNumber('<span class="CMN_erro r_text">Ongeldig nummer</style>'); 

inst.set_msgValNo06Number('<span class="CMN_error_t ext">06 nummers zijn niet 

toegestaan</style>'); 

inst.set_msgValNoNumber('<span class="CMN_error_tex t">Geen nummer ingevuld</style>'); 

} 
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4 

Known issues 

Huidige API versie: 1 

4.1 

Bugs 

<momenteel geen bekende bugs> 

Bugs die tijdens het implementeren van de API worden ontdekt graag mailen naar 

callmenow@solition.nl 

4.2 

Issues 

• set_imageANoAnswer is niet geïmplementeerd in de API 

• nog geen handzame functies voor het herdefiniëren van de informatiebox (onderdeel 6 in 2.1), 

dat moet nu altijd met een eigen handler. 
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5 

Support 

Ondersteuning bij het gebruik van de API bij voorkeur via de mail.  

Emailadres: callmenow@solition.nl 
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6 

Voorbeeld 

Bijgaand een de HTML markup van een voorbeeldpagina waarop de CMN middels de API een 

andere ‘uitstraling’ krijgt en een screenshot van de pagina in een browser. 

 

De listing: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi tional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401 -19991224/loose.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Voorbeeldpagina CallMeNow</title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8"> 
    <link href="Files/style.css" type="text/css" re l="stylesheet"> 
    <style>    
        /* CMN */ 
 
        /* POPUP */ 
        #CMN_InfoPopup 
        { 
         border: solid 1px Gray;  
         background-color: white; 
        } 
 
        table.CMN_info 
        { 
        background-color: white; 
        } 
 
        td.CMN_InfoHeader 
        { 
        background-color: Gray; 
        } 
 
        td.CMN_InfoText 
        { 
        background-color: white; 
        color: Gray; 
        font-weight: normal; 
        } 
 
 
        /* POPUP */ 
     
    </style> 
</head> 
<body> 
    <form id="aspnetForm" name="aspnetForm"> 
        <div align="center"> 
            <br /> 
            <br /> 
            <br /> 
            <div id="blue"> 
                <div align="center" style="padding- right: 2pt; padding-left: 2pt; font-weight: bold; 
                    font-size: 8pt; padding-bottom:  2pt; color: white; padding-top: 2pt; font-variant:  small-caps"> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td colspan="3"> 
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                                Of word direct gebe ld door ons! 
                            </td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <span id="CMN_Info"  style="margin-bottom: 5pt"></span><span id="CMN_In foContainer" 
                                    style="backgrou nd-color: red"></span> 
                            </td> 
                            <td align="left"> 
                                <input id="CMN_Phon eNumber" style="text-align: center; background-colo r: #b0c4de; 
                                    border: 1; bord er-width: 1pt; border-color: Gray; margin-top: 2pt;  font-weight: bolder; 
                                    margin-bottom: 5pt; width: 90px; height: 19px; color: white; font- family: Arial, 
Helvetica, sans-serif" 
                                    value="Uw numme r" /> 
                            </td> 
                            <td> 
                                <input id="CMN_Butt on" type="image" src="files/BelMij.png" /> 
                            </td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td colspan="3"> 
                                <div id="CMN_Messag eArea" style="color: white; height: 20px; text-alig n: center"> 
                                </div> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                    <div align="center"> 
                        <br> 
                    </div> 
                </div> 
 
                <script type="text/javascript">               
                function load_ErrorText() 
                { 
                   
                } 
                function CMN_USER_INIT(inst)             
                {        
                    inst.set_imageInfo('http://proj ects.solition.nl/CallMeNow/Demo/files/info.png');   
                    inst.set_imageInfoBlinking('htt p://projects.solition.nl/CallMeNow/Demo/files/info. png');   
                    inst.set_msgValNoServiceNumber( '<span class="CMN_error_text">Servicenummers bellen  we niet</span>');            
  
                    inst.set_msgInfoYourNumber('Als  je je nummer invult en op "nu aanmelden" klikt, da n bellen we je 
direct!');              
                    inst.set_msgValInvalidNumber('< span class="CMN_error_text">Ongeldig nummer</span>' );              
                    inst.set_msgValNo06Number('<span class="CMN_error_t ext">06 nummers zijn niet toegestaan</span>');                               
  
                    inst.set_msgValNoNumber('<span class="CMN_error_text">Geen nummer ingevuld</span>' );      
                      
                    inst.set_msgInfoYourNumber('Vul  hier uw eigen telefoonnummer in en druk op de "BEL  MIJ" knop, u wordt dan 
direct door ons gebeld!'); 
 
                }     
                </script> 
 
                <script 
src="http://projects.solition.nl/CallMeNow/Frontend /CallMeNow/CMN_RequestHandler.ashx?CMN_RegId=000000 00-0000-0000-0000-
000000000000&API=1" 
                    type="text/javascript"> </scrip t> 
 
            </div> 
        </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

 


