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Handleiding 

U heeft een CallMeNow geregistreerd en mogelijk al actief op uw website. Nu wilt u ook gebruik 

maken van de CallMeLater.  

Hieronder vindt u de stappen die u daarvoor moet doorlopen. 

 

Heeft u nog geen CallMeNow geregistreerd en geactiveerd? 

⇒ Ga dan naar de website van CallMeNow en download de handleiding ‘Handleiding 

CallMeNow’. Nadat u de stappen in die handleiding voltooid heeft, kunt u alsnog 

CallMeLater activeren. 

 

Stap 1: Inloggen en inzien van productgegevens .  

Via http://www.solition.nl/CallMeNow kunt u inloggen op uw CallMeNow omgeving. 

Nadat u ingelogd bent, klikt u op de ‘Selecteer’ knop van uw CallMeNow.  

 

Stap 2: Aanvullen gegevens  

• Tabblad ‘Status’:  

Het tweede vakje op het tabblad ‘Status’ bepaalt of u de dienst actief wilt laten zijn of niet. 

Dit vakje dient u aan te vinken.  

Door (verderop) na de laatste stap op de ‘ok’ knop te klikken, bevestigt u deze wijziging 
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• Tabblad ‘CallMeLater instellingen’:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit tabblad kunt u de volgende velden vullen: 

• Beheer van de openstaande belafspraken: 

Via deze link komt u op een scherm waarop al uw openstaande belafspraken vermeld zijn. 

Via de link ‘verwijder’ kunt u eventueel een belafspraak verwijderen. 

• Het email adres waarop u een notificatie wilt krijgen dat er een belafspraak 

gemaakt is: 

Wanneer u kiest voor CallMeLater bent u verplicht om in dit veld een e-mailadres op te 

geven. Wanneer er via uw website een belafspraak wordt gemaakt, krijgt u hiervan een 

bericht (email). 

• Kunnen meerdere belafspraken tegelijkertijd afgehandeld worden? 

Wanneer u beschikt over een telefooncentrale die meerdere oproepen tegelijkertijd aankan 

en bij verschillende personen binnen uw bedrijf kan plaatsen, kunt u hier kiezen voor ja. 

Het afspraken formulier wat benaderd wordt vanaf uw website staat dan toe dat er 

meerdere afspraken op 1 tijdstip gemaakt kunnen worden.  

 

Let op: Hou er rekening mee dat CallMeLater geen onderscheid kan maken tussen het 

contact met een natuurlijk persoon en het contact met de wachtrij binnen een 

telefooncentrale. Wanneer een belafspraak plaatsvindt en het telefoongesprek direct in een 

wachtrij belandt, zal dit voor de klant een verwarrende situatie zijn.  

Hij / zij wordt immers gebeld en hoort mogelijk een tijdje niets. 

• De tekst die u wilt tonen in het belafspraken scherm:  

Hier kunt u een welkom tekst opnemen die getoond wordt in het popup-scherm waarin de 

belafspraak gemaakt worden. Deze tekst kunt u opmaken (bijv. letters vetgedrukt of een 

tekstkleur wijzigen) via de werkbalk boven het invoervak 

 

Bevestig nu de wijzigingen door op de ok-knop te klikken. 
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Stap3: Opvragen en integreren CallMeLater script 

Om een belafspraak te kunnen maken, klikken uw website bezoekers op een link. Deze link moet u 

eerst opnemen op uw website. 

De link kunt u vinden via de volgende route: 

� Ga (opnieuw) naar de productpagina van uw CallMeNow (via de ‘Selecteer’ knop) 

� Selecteer het tabblad ‘Algemene instellingen’ 

� Klik op de link ‘Scripts CallMeNow & CallMeLater’ 

� Kopieer de inhoud van het tekstvak onder ‘Script voor CallMeLater’ 

Dit script kunt u rechtstreeks overnemen en in uw website plaatsen. De juiste plek hiervoor is 

binnen de <body> en </body> tags.  

Door dit script op te nemen verschijnt de link waarmee een website bezoeker een belafspraak kan 

maken. Door het klikken op de link wordt een popup-venster geopend waarin de websitebezoeker 

een belafspraak kan maken. 

U kunt de link en het popup-venster als volgt aanpassen aan uw wensen: 

• De naam van de link  

kunt u terugvinden in het script . Standaard is deze naam ‘Maak een belafspraak’. U kunt 

hier iedere tekst neerzetten die u wilt. 

• Het popup-venster 

Het popup-venster dat opent heeft een aantal eigenschappen die aanpasbaar zijn. Deze 

eigenschappen zijn standaard javascript definities.  

De eigenschappen die het CallMeLater popup-venster standaard meekrijgt kunt u 

aanpassen.  

Uitleg en mogelijke waarden voor deze eigenschappen kunt u op internet vinden via 

bijvoorbeeld http://www.w3schools.com/HTMLDOM/met_win_open.asp onder het kopje 

‘specs’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Uw CallMeLater is gereed voor gebruik --- 

 

Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met ons via e-mail: CallMeNow@solition.nl 

 

 


