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1 

Leeswijzer 

Dit document beschrijft hoe de standaard verschijning van de CallMeNow aangepast kan worden 

door het opnemen van een CSS style. Kennis van Html en Css styles is noodzakelijk voor een goed 

begrip van deze guide. 

 

1.1 

Versies 

Bij de totstandkoming van dit document zijn de volgende revisies toegepast. 

Versie Beschrijving Datum Auteur 

1.0 Initiële versie 5-11-2007 HFi 
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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>.  

De layout van de CallMeNow is onder andere afhankelijk van de keuze voor verticale rendering of 

horizontale rendering. (Op te geven in de instellingen van de CallMeNow.) In deze documentatie 

wordt als voorbeeld de Verticale rendering gebruikt. 

De id´s en class namen  van de horizontale rendering zijn gelijk aan de id’s en class namen van de 

verticale rendering 

2.1 

CMN Onderdelen 

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

de bezoeker 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 bezoeker zijn telefoonnummer invult. 

2) Een informatieafbeelding. Wanneer de bezoeker 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 

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. 
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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 bezoeker een geldig 

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

van de website opgegeven nummer. 

Een informatievak waarin afhankelijk van de toestand waarin de CMN zich bevindt, tekst wordt 

weergegeven. Die tekst bestaat uit een titel en een informatietekst. 
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De HTML van de CallMeNow 

De html van de standaard gegenereerde CMN ziet er als volgt uit: 

<DIV id="CMN_placeholder"> 

<DIV id="CMN" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 

0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"> 

<TABLE width="169" heigth="64px"> 

<TR height="21"> 

<TD id="CMN_Info" width="21"> 

<IMG id="CMN_infoImage" onmouseover="ShowTooltip(event, 

msgInfoTitelTekst , msgInfoTekst);" style="POSITION: static" 

onmouseout="HideTooltip();" 

src="http://projects.solition.nl/CallMeNow/Frontend/CallMeNow/Images/In

fo.gif" /> 

</TD> 

<TD id="CMN_Input" align="right" colSpan="2"> 

<INPUT id="phonenumber" onblur="FillTextBox(this);" 

onfocus="ClearTextBox(this);" maxLength="11" size="18" value="Uw 

nummer" /> 

</TD> 

</TR> 

<TR height="1"> 

<TD> 

<DIV class="CMN_infoPopup" id="CMN_infoPopup" style="BORDER-RIGHT: 1px 

solid; BORDER-TOP: 1px solid; DISPLAY: none; Z-INDEX: 100; FLOAT: 

none; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: 

absolute; BACKGROUND-COLOR: white"> 

<DIV> 

<TABLE class="CMN_info" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; 

PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 150px; PADDING-TOP: 0px"> 

<TR> 

<TD class="CMN_infoheader" id="CMN_infoheader" style="FONT-WEIGHT: 

bold; TEXT-ALIGN: center"> 

</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD class="CMN_infotext" id="CMN_infotext" style="TEXT-ALIGN: 

center"> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

 </DIV> 

</DIV> 

</TD> 

<TD align="right" colSpan="2"> 

<IMG id="CMN_StsImg" style="VISIBILITY: hidden" height="1" 

onload="handleResponse();" /> 

</TD> 

</TR> 

<TR height="21"> 

<TD id="CMN_Images"> 
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<IMG 

src="http://projects.solition.nl/CallMeNow/Frontend/CallMeNow/Images/

Grey%20Grey.gif" /> 

</TD> 

<TD id="CMN_ButLeft" align="right" width="69"> 

<INPUT id="CMN_ButtonRetry" style="DISPLAY: none; WIDTH: 67px" 

onclick="return retryCall();" type="submit" value="Opnieuw" /> 

</TD> 

<TD id="CMN_ButRight" align="right"> 

<INPUT id="CMN_ButtonClear" style="DISPLAY: none; WIDTH: 67px" 

onclick="cancelCall();return resetInitForm();" type="submit" 

value="Annuleer" /><INPUT id="CMN_Button" style="WIDTH: 67px" 

onclick="return checkPhonenumber();" type="submit" value="BEL MIJ" /> 

</TD> 

</TR> 

<TR height="21"> 

<TD id="CMN_messageArea" align="right" colSpan="3"> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</DIV> 

</DIV> 

3.1 

De id’s en classes binnen de Html 

Door gebruik te maken van de id’s dan wel classes binnen de Html, kan de style van de CMN 

veranderd worden. Zoals te zien in de Html wordt de CMN gegenereerd binnen een tabel (met de 

een width="169" en heigth="64px"). Elke cel binnen de tabel kent een id, waardoor de style van 

deze cel aangepast kan worden. 

Daarnaast kennen de specifieke elementen van de CMN (zoals de tekstbox waarin het 

telefoonnummer gevuld wordt) een eigen id. 

Een opsomming van de id´s en een omschrijving volgt in onderstaande paragraven. Daar waar een 

cel dan wel element een default style heeft, kunnen de eigenschappen van deze properties niet 

gewijzigd worden met een CSS. De overige properties van die cel of dat element kunnen uiteraard 

wel aangepast worden door de CSS. 

3.1.1 

CMN_placeholder 

Omschrijving:  Dit is de id van de div, waarbinnen de CMN gegenereerd wordt. 

Default style:   Geen 

3.1.2 

CMN 

Omschrijving: Dit is de id van de eerste div die binnen de CMN_PlaceHolder gegenereerd 

wordt. 
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Default style: style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 

0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px” 

3.1.3 

CMN_Info 

Omschrijving: Dit is de id van de cell waarbinnen het info plaatje geplaatst wordt.  

Default style: width="21" 

3.1.4 

CMN_infoimage 

Omschrijving: Dit is de id van de image, welke gebruikt wordt om informatie weer te 

geven. Wanneer de bezoeker met de aanwijzer over deze afbeelding 

beweegt, dan verschijnt een informatiebericht dat varieert met de toestand 

van de CMN .  

Default style: POSITION: static 

3.1.5 

CMN_Input 

Omschrijving: Dit is de id van de cell waarbinnen het invoervak voor het telefoonnummer 

geplaatst wordt.  

Default style: align="right" colSpan="2" 

3.1.6 

phonenumber 

Omschrijving: Dit is de id van het input element waar telefoonnummer door de bezoeker 

ingevuld moet worden.  

Default style: maxLength="11" size="18" value="Uw nummer" 

3.1.7 

CMN_infoPopup 

Omschrijving: Dit is de id van de div, waarbinnen een tabel geplaatst wordt om de 

infotekst in weer te geven. Deze div kent tevens een class attribuut met 

gelijke naam. 

Default style: BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; DISPLAY: none; Z-

INDEX: 100; FLOAT: none; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 

1px solid; POSITION: absolute; BACKGROUND-COLOR: white 
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3.1.8 

CMN_info 

Omschrijving: Dit is de class id  van de tabel waarin de infotekst geplaatst wordt 

Default style: PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; 

WIDTH: 150px; PADDING-TOP: 0px  

3.1.9 

CMN_infoheader 

Omschrijving: Dit is de id van de bovenste cel in de infotabel. Deze geeft  titel van de 

informatietekst weer.  Deze cel kent tevens een class attribuut met gelijke 

naam. 

Default style: FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center 

3.1.10  

CMN_infotext 

Omschrijving: Dit is de id van de onderste cel in de infotabel. Deze geeft  de 

informatietekst zelf weer. Deze cel kent tevens een class attribuut met 

gelijke naam.  

Default style: TEXT-ALIGN: center 

3.1.11 

CMN_Images 

Omschrijving: Dit is de id van de cel waar de telefoonhoorntjes in geplaatst worden. Deze 

hoorntjes geven de status van de verbinding weer. 

Default style: geen 

3.1.12 

CMN_ButLeft 

Omschrijving: Dit is de id van de cel waar in geval van geen verbinding de “Probeer 

opnieuw” knop geplaatst wordt.  

Default style: align="right" width="69" 

3.1.13 

CMN_ButtonRetry 

Omschrijving: Dit is de id van de “Probeer opnieuw” knop in geval van geen verbinding. 

Deze knop is in de beginsituatie niet zichtbaar. 

Default style: DISPLAY: none; WIDTH: 67px 
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3.1.14 

CMN_ButRight 

Omschrijving: Dit is de id van de cel waar de “Bel mij knop”, of in geval van geen 

verbinding de “Annuleer knop” geplaatst worden.  

Default style: align="right" 

3.1.15 

CMN_ ButtonClear 

Omschrijving: Dit is de id van de “Annuleer opnieuw” knop in geval van geen verbinding. 

Deze knop is in de beginsituatie niet zichtbaar 

Default style: DISPLAY: none; WIDTH: 67px 

3.1.16 

CMN_Button 

Omschrijving: Dit is de id van de “Bel mij” knop waarmee het proces gestart wordt.  

Default style: WIDTH: 67px 

3.1.17 

CMN_ messageArea  

Omschrijving: Dit is de id van de cel waar de status teksten (zoals “Er wordtrverbinding 

gemaakt” getoond worden.  

Default style: align="right" 

 

 

 

 



SolITion 

Voor al uw IT oplossingen! 

CallMeNow Css 

Pagina 11 van 14 

 

4 

CSS 

Alle elementen zijn in onderstaand CSS voorbeeld opgenomen. Door het opnemen van style 

elementen binnen de {} van een bepaald element, kan de layout van dat element beïnvloed 

worden. 

Bij elk CSS element worden de properties in commentaar weergegeven die niet aanpasbaar zijn. 

 

#CMN 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 
150px; PADDING-TOP: 0px 

*/ 

 

} 

 

td#CMN_Info 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style) 

width="21" 
*/ 

 

} 

 

#CMN_infoImage 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

POSITION: static  
*/ 

 

} 

 

#CMN_Input 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

align="right" colSpan="2" 
*/ 

} 

 

#phonenumber 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style) 

maxLength="11" size="18"  
*/ 

} 

 

 

#CMN_infoPopup 

{  

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  
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BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; DISPLAY: none; Z-INDEX: 100; 
FLOAT: none; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; 
BACKGROUND-COLOR: white  
*/ 

  

} 

 

table.CMN_info 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 150px; 
PADDING-TOP: 0px 
*/ 

} 

 

 

td.CMN_infoheader 

{ 

 /* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center 
 

*/ 

} 

 

td.CMN_infotext 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

TEXT-ALIGN: center 
*/  

} 

 

td#CMN_Images 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

Geen 
*/ 

} 

 

td#CMN_ButLeft 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

align="right" width="69" 
*/ 

} 

 

#ButtonRetry 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style) 

DISPLAY: none; WIDTH: 67px 

*/ 

} 

 

 

td#CMN_ButRight 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

align="right" 
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*/ 

} 

 

#CMN_ButtonClear 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

DISPLAY: none; WIDTH: 67px 
*/ 

} 

 

#CMN_Button 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style)  

WIDTH: 67px 
*/ 

} 

 

td#CMN_messageArea 

{ 

/* Niet aan te passen properties in CSS (door default style) 

align="right" 
*/ 

 

} 
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5 

Support 

Voor hulp bij het installeren van de CMN en het omgaan met CSS, of met vragen en opmerkingen 

graag mailen naar callmenow@solition.nl 


