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Handleiding 

Wilt u een (of meerdere) eigen CallMeNow(s) op uw website?  

Hieronder vindt u de stappen die u daarvoor moet doorlopen. 

 

CallMeLater? 

Wilt u (ook) gebruik maken van CallMeLater? Hiervoor is een aparte handleiding beschikbaar.  

⇒ Wanneer u nog geen CallMeNow heeft adviseren wij u de stappen in deze handleiding 

eerst te doorlopen. 

⇒ Wanneer u de installatie van CallMeNow heeft afgerond of wanneer u reeds een 

CallMeNow heeft, kunt u direct verder met de ‘Handleiding CallMeLater’. Deze is 

beschikbaar via de website van CallMeNow: http://www.solition.nl/downloads.aspx 

 

Stap 1: Registeren en inloggen  

Om u aan te melden voor één of meerdere CallMeNow’s, dient u zich eenmalig te registreren en 

vervolgens in te loggen op de Solition website. Dit kan via de links 'Inloggen' / 'Registeren', 

bovenaan de CallMeNow pagina: http://www.solition.nl/CallMeNow. Het registeren wijst zich 

vanzelf.  

 

Nadat u ingelogd bent, kunt u binnen enkele minuten een CallMeNow aanmaken, via de link 'Voeg 

een CallMeNow product toe aan mijn account'.  

 

Stap 2: Aanvullen bedrijfsgegevens  

Het is mogelijk dat u eerst uw bedrijfsgegevens verder moet aanvullen. Hiervan krijgt u 

automatisch een melding, wanneer u een CallMeNow product probeert toe te voegen. Dit is een 

eenmalig actie, die na registratie noodzakelijk is en betreft:  

• KvK nummer: op basis hiervan controleren wij de geldigheid van de aanvraag  

• Contactgegevens: zodat wij u, indien nodig, kunnen bereiken  

• Rekening & factuurgegevens: het factuurproces maakt gebruik van de gegevens die u 

hier opgeeft (rekeningnummer en postadres)  

Na het eventuele aanvullen en bevestigen van uw bedrijfsgegevens kunt u gaan verder met de 

registratie van uw CallMeNow product.  

 

Stap 3: Aanmaken van een CallMeNow product  

 

Nadat u op de link 'Voeg een CallMeNow product toe aan mijn account ' heeft geklikt komt u op de 

product-registratiepagina van CallMeNow. Hier kunt u de volgende gegevens invullen:  

 

• Het telefoonnummer dat u voor deze dienst wilt gebruiken 

Hier vult u het nummer in, waarop de dienst actief is. Dit kan een nationaal nummer (en 

ook een 06 nummer) zijn. Elke gebruiker van uw CallMeNow zal verbonden worden met dit 
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telefoonnummer.  

 

U staat nu op het punt om een CallMeNow product aan te maken op de naam van uw bedrijf. 

Daarvoor moet u akkoord gaan met de genoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden van de 

CallMeNow dienst.  

 

Nadat u akkoord bent gegaan met de tekst in het grijze vak en met de genoemde voorwaarden, 

kunt u een vinkje zetten en via de 'Ok'-knop de CallMeNow registreren.  

 

U heeft nu een CallMeNow product aangemaakt! 

Stap 4: Aanvullen gegevens  

 

Email 

U ontvangt over enkele ogenblikken een email met de benodigde gegevens voor het invoegen van 

de CallMeNow en eventueel de CallMeLater op uw site. Met deze handleiding implementeert u 

(eerst) CallMeNow.  

 

Het contract 

Na het registeren ziet u een melding dat het contract nog niet aangekomen is bij Solition. Het is 

van groot belang dat u dit contract download, uitprint, ondertekent en naar Solition faxt.  

⇒ Daadwerkelijk telefoonverkeer op u CallMeNow dienst is pas mogelijk nadat het 

ondertekende contract door Solition ontvangen is. 

 

Configureren CallMeNow 

U ziet op de product pagina van de CallMeNow een aantal mogelijkheden om in te stellen en te 

beheren. Deze instellingen en beheerfuncties zijn onderverdeeld in 4 tabbladen. Hieronder worden 

deze instellingen uitgelegd. 

 

 

 

 

 

Tabblad 1: Status 

• Contract:  

Zolang u het contract nog niet teruggestuurd heeft, zult u de waarschuwing zien dat het 

contract nog niet ontvangen is. De status wordt bijgewerkt, zodra wij uw contract 

ontvangen en verwerkt hebben. 

• CallMeNow actief / niet actief 

Door het vakje aan te vinken kan gebruik gemaakt wordt van CallMeNow (mits het contract 

is verwerkt).  

Wanneer u het vakje uitvinkt voorkomt u dat er gebruik gemaakt kan worden van deze 

dienst.  

• CallMeLater actief / niet actief 

Met CallMeLater geeft u de website bezoeker de mogelijkheid om een belafspraak in te 
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plannen op de dag en het tijdstip waarop het hem / haar uitkomt. 

 

⇒ Wij adviseren u om dit vakje op dit moment uit te laten. Nadat de installatie van 

CallMeNow gereed is, kunt u CallMeLater activeren met behulp van het document 

‘Handleiding CallMeLater’ 

Tabblad 2: Algemene instellingen 

De instellingen op dit tabblad gelden zowel voor uw CallMeNow als voor de CallMeLater functie 

('Belafspraken maken'). Ook wanneer u slechts één van beide geactiveerd heeft. 

• Het telefoonnummer waarop u gebeld wilt worden via deze dienst:  

Dit is het nummer wat u bij de registratie in de vorige stap heeft opgegeven. U mag dit 

nummer altijd wijzigen. 

• Wilt u het gebruik van 06-nummers toestaan: 

Wanneer u wel of juist niet wilt dat de CallMeNow gebruikt wordt door een 06 nummer kunt 

u dit hier aangeven.  

• Overzicht van het gebruik van uw CallMeNow 

Via deze link krijgt u inzicht in het gebruik van uw CallMeNow, over de afgelopen weken. 

Op de factuur die u maandelijks ontvangt staan de gesprekken eveneens gespecificeerd. 

• Overzicht van uw facturen 

Via deze link kunt u de facturen opvragen van uw CallMeNow. U heeft daarbij de 

mogelijkheid om te zoeken met een start- en einddatum. 

Tabblad 3: Gebruik 

De instellingen op dit tabblad gelden zowel voor uw CallMeNow als voor de CallMeLater functie 

('Belafspraken maken').  

Een uitgebreide uitleg van de functies op dit tabblad vindt u op dit tabblad (via de link ‘dit 

document’) 
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Tabblad 4: CallMeNow instellingen 

De instellingen op dit tabblad gelden alleen voor uw CallMeNow. 

• Wijze van tonen:  

Deze setting is van belang wanneer u gebruik maakt van de standaard weergave van 

CallMeNow. (Wanneer u gebruik maakt van de CallMeNow API bent u immers vrij om een 

weergave te realiseren zoals u dat zelf wenst, voor meer informatie over het gebruik van 

de API verwijzen we naar de handleiding. Deze is beschikbaar via de website van 

CallMeNow: http://www.solition.nl/CallMeNow.) 

• Wanneer u kiest voor horizontaal, worden alle componenten (invoerveld, knoppen)van de 

CallMeNow dienst achter elkaar geplaatst (en dus horizontaal getoond): 

 

 

 

 

 

Bij de keuze voor verticaal, worden de componenten gepositioneerd in een vierkant: 

 

 

 

• De tekst die u buiten openingstijden wilt tonen of wanneer de dienst niet actief is:  

Er zijn 2 situaties mogelijk waarin de dienst niet gebruikt kan worden: 

o U heeft de dienst handmatig uitgezet via het vakje op tabblad 1. 

o U heeft openingstijden voor deze dienst ingesteld. Alleen binnen deze 

openingstijden is de dienst actief en daarbuiten niet.  

o In beide gevallen ziet de gebruiker van uw website geen CallMeNow op uw site. Wel 

is het mogelijk om een tekst te tonen in die gevallen. Deze tekst stelt u hier in.  

 

• Nummers die u wilt uitsluiten van gebruik van deze dienst: 

Hier kunt u een zogenaamde blacklist opvoeren van nummers die geen gebruik kunnen 

maken van uw CallMeNow. Wanneer een nummer uit deze lijst wordt gebruikt, krijgt de 

website bezoeker een melding te zien dat er geen medewerker van uw bedrijf beschikbaar 

is. 

• Tijdstippen waarop deze dienst actief moet zijn: 

Standaard is de dienst altijd (24 uur per dag) actief. U kunt echter ook openingstijden 

opvoeren. Op tijdstippen buiten de openingstijden wordt in plaats van de CallMeNow, een 

tekst getoond. Deze tekst kunt u invoeren (of leeg laten) in het vak 'De tekst die u buiten 

openingstijden wilt tonen of wanneer de dienst niet actief is' (tabblad 3).  

 

Tabblad 5: CallMeLater instellingen 

De instellingen op dit tabblad gelden alleen voor uw CallMeLater en zijn alleen van belang wanneer 

u gebruik wilt maken van CallMeLater. 
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⇒ Wij adviseren u om dit vakje op dit tabblad ongemoeid te laten. Nadat de installatie 

van CallMeNow gereed is, kunt u CallMeLater activeren met behulp van het document 

‘Handleiding CallMeLater’ 

 

Stap 5: Verwerken email  

Na registratie ontvangt u een email met de bevestiging van de registratie. U wordt (nogmaals) 

attent gemaakt op het insturen van het contract.  

Verder vindt u in deze email de benodigde gegevens voor het plaatsen van de CallMeNow en 

eventueel de CallMeLater op uw site.  

 

Script voor de CallMeNow 

In de mail ziet u onder andere een aantal regels script staan.  

Deze beginnen met <script id="CMN_placeholder"> en eindigen met <!-- Empty Comment --

></script>  

 

Deze regels moeten een plek krijgen binnen de <body> tags van uw website en zorgen ervoor dat 

de CallMeNow op uw website verschijnt. Welke plek daarvoor het meest geschikt is, hangt af van 

uw eigen voorkeur.  

 

Script voor de CallMeLater 

Tevens staat in de mail het script dat opgenomen moet worden in uw website, wanneer u gebruik 

wilt maken van de CallMeLater. Dit is optioneel. 

⇒ Wij adviseren u om dit script nu ongemoeid te laten. Nadat de installatie van 

CallMeNow gereed is, kunt u CallMeLater toevoegen en activeren met behulp van het 

document ‘Handleiding CallMeLater’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Uw CallMeNow is gereed voor gebruik --- 

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van de CallMeNow op uw website en rekenen erop dat uw 

bedrijf van deze functionaliteit kan profiteren! 

 

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

 


