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Overzicht 

Dit document geeft instructie t.b.v. installatie van KeyLink CTI Server v4, 2014 release 1 op een MDS 

Opera, Panasonic, Siemens, TAPI, of Unify Platform. 

 

Voor extra informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier.  
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1 Installatie van de KeyLink CTI Server 

 

1.1 Voorafgaand aan de installatie 

1.1.1 Specificaties KeyLink software 

 

Zie voor een actueel overzicht http://keylinkcti.com/techniek 

 

1.1.2 Landinstellingen op de CTI Server PC 

De CTI server software maakt ook gebruik van het Windows (32-bit) register om internationale 

telefoonnummer formaten te berekenen. Deze registerwaarden zijn niet standaard beschikbaar op een 

nieuw systeem. 

 

Via het Windows Configuratiescherm “Telefoon- en modemopties” kunt u een locatie toevoegen: 

 

 
 

Vul in iedergeval het land en het netnummer in. Dan worden de registerwaarden automatisch door 

Windows aangemaakt. 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Country List 

 

http://keylinkcti.com/techniek


Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch    

 4/55 

 

1.2 De KeyLink CTI Server software installatie 

 

Voordat de installatie gestart wordt moet u in het bezit zijn van de KeyLink USB dongle inclusief 

bijbehorende licentiebestand 

. 

De installatie van de KeyLink CTI Server kan worden gestart door het volgende bestand uit te voeren: 

 
{CD-ROM}:\Installation\KeyLinkCTI Server\Setup.exe 

 

 

Belangrijk 

 

Als er gebruik gemaakt wordt van een USB dongle, de dongle pas tijdens de installatie van de CTI 

server software in het USB-slot aanbrengen. Tijdens de installatie wordt hierom gevraagd. 

 

 

De InstallShield Wizard wordt gestart: 
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Selecteer: “I accept the terms in the license agreement” als deze licentie overeenkomst door u wordt 

geaccepteerd. Klikt vervolgens op Next. 

 

 

 
 

De folder waar de software in geïnstalleerd zal worden. Als dit aangepast moet worden klik dan op 

“Change..” . 
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Het installatie overzicht, klik op “install” om de installatie te starten 

De “SafeNet USB SuperPro” (driver voor de hardware key) zal standaard altijd mee geïnstalleerd 

worden. 

 

 
De installatie is uitgevoerd, klik op “Finish” om de installatie af te sluiten, er wordt automatisch een 

wizard gestart. 
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Er wordt gevraagd om een “EasyLink.dongle” licentiefile OF KeyLink USB dongle.  Wanneer u de 

“EasyLink.dongle” file in geeft heeft u geen dongle nodig. 

 

Indien u gebruik maakt van een dongle 

Controleer of de dongle herkend wordt als een “SafeNet USB SuperPro” dongle.  

Als de dongle niet wordt gevonden klik dan op scan op het opnieuw te proberen 

 

U kunt controleren of de USB dongle in het systeem bekend is onder Windows Configuratiescherm -> 

Systeembeheer -> Computerbeheer -> Apparaatbeheer (Device Manager) 
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Wanneer de dongle wel herkend is, wordt dit in de Wizard aangeduidt met een groen vinkje en een 

dongle nummer: 

 

 
 

Klik dan op Volgende (Next) 
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Belangrijk 

 

Naast de hardware key wordt gebruik gemaakt van een software licentiebestand. Uw leverancier zal u 

dit bestand per mail toezenden. Het nummer dat in de naam van het licentiebestand wordt gebuikt 

moet overeen komen met het KeyLink dongle nummer dat op de hardware key staat. 

 

 

 

Er wordt gevraagd om het CSX licentiebestand. U kunt middels “Browse..” knop het bestand opzoeken. 

Ook is het mogelijk om het licentiebestand binnen het venster te slepen.  

 

 
 

Het bestand wordt gekopieerd naar de “data” map van de KeyLink CTI Server installatie folder. 

Daarnaast wordt het type telefooncentrale en interface getoond. Controleer of dit correct is. 

 

Klik op “Install” om door te gaan.
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Alle KeyLink services worden nu geregistreerd en geactiveerd. Ook wordt er een shortcut naar de 

“KeyLinkCTIServer Configuration” op het bureaublad geplaatst. 

 

 

 
 

 

Het vinkje “Browse to administration web page” staat aangevinkt, klik op Finish om automatisch de 

KeyLinkCTIServer Configuration te openen. 

 

Het configureren van de CTI server wordt in het hoofdstuk “Configuratie van de KeyLink CTI Server ” 

uitgelegd. 
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1.2.1 Firewall configuratie 

 

De KeyLink CTI software opent, afhankelijk van de gewenste modules en functionaliteit een aantal 

netwerk TCP/IP poorten. Deze poorten moeten worden vrij geschakeld binnen de Firewall om de 

software juist te laten werken. De poorten kunnen eventueel worden aangepast tijdens de 

installatiesetup of in de configuratie van de betreffende service. 

 

Overzicht standaard poorten: 

 

Service TCP/IP Poort 

KeyLink Application 4100 

KeyLink Configuration 4400 

KeyLink File Streamer 4101 

KeyLink TapiBridge Server 4300 

EasyLink V24 Bridge 7001 

KeyLink Web Directory (Default) 4401 

MySQL Database 3306 

Apache web service (Default) 80 

  

  

  

  

  

  

  

 



Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch    

 12/55 

 

 

2 Configuratie van de KeyLink CTI Server 

 

2.1 Waar bevinden zich de bestanden van de KeyLink CTI Server ? 

 

Standaard locatie Bin folder: C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\bin 

 

Naam     Functie 

 

KeyLinkApplicationService.exe  LAN verbinding met KeyLink CTI Clients / SDK  

KeyLinkConfigurationService.exe  CTI Server webconfiguratie 

KeyLinkCtiEventService.exe  CTI Event afhandeling 

KeyLinkDatabaseService.exe  Live en historische rapportage 

KeyLinkFileStreamerService.exe  KeyLink CTI Clients file download service 

KeyLinkMessageService.exe  Berichten server (verbindt alle KeyLink services) 

KeyLinkPbxLinkService.exe  Verbinding telefooncentrale d.m.v. CSTA 3 via TCP/IP 

KeyLinkRecognitionService.exe  Herkenning van relaties, toestellen en agenten 

KeyLinkRelayService.exe   Routering van berichten naar clients 

KeyLinkTapiBridgeClientService.exe Verbinding toestel of telefooncentrale d.m.v. TAPI 

KeyLinkTapiBridgeServerService.exe Server voor alle TapiBridge Clients 

KeyLinkUserIntelService.exe  Gebruiker configuratie 

KeyLinkWebDirectoryService.exe  Telefoonboek functie via de browser 

EasyLinkV24BridgeService.exe  CSTA TCP/IP COM-poort omzetter 

 

 

De configuratie van de CTI Server bevindt zich in de ini folder. 

 

Standaard locatie ini folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Ini 

 

Naam     Functie 

 

ComLink.ini Configuratie KeyLinkPbxLinkService / 

KeyLinkTapiBridgeServerService 

DNA.ini     Configuratie KeyLinkConfigurationService 

FileStreamer.ini    Configuratie KeyLinkFileStreamerService 

Gyrus.ini    Configuratie KeyLinkRecognitionService 

Operator.ini    Configuratie KeyLinkClientOperatorService 

Parahippocampus.ini   Configuratie KeyLinkDatabaseService 

SpinalCord.ini    Configuratie KeyLinkMessageService 

TapiBridge.ini    Configuratie KeyLinkTapiBridgeClientService 

UserIntel.ini    Configuratie KeyLinkUserIntelService 

Users.ini    Wordt door meerdere services gebruikt 

VisualCortex.ini    Configuratie KeyLinkCtiEventService 

* V24Bridge.ini    Configuratie EasyLinkV24BridgeService  

t.b.v. CSTA verbinding via COM poort 

Wernicke.ini    Configuratie KeyLinkRelayService 

Webdirectory.ini   Configuratie KeyLinkWebDirectoryService 
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De web bestanden van de configuratie tool bevinden zich in de html folder. 

 

Standaard locatie html folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Html 

 

 

 

Het licentiebestand / export bestanden CTI Server bevinden zich in de Data folder 

 

Standaard locatie Data folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Data 

 

 

 

KeyLink CTI Client en gebruikers bestanden bevinden zich in de Files folder files 

 

Standaard locatie Files folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Files 

 

 

 

De setup installatie bestanden worden opgeslagen in de Install folder. 

 

Standaard locatie Install folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Install 

 

 

De log bestanden worden, afhankelijk van ingesteld log niveau, opgeslagen in de IOLog en Log folder. 

 

Standaard locatie Log folder:  C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\Log  

C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\IOLog 
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2.2 De webconfiguratie tool 

 

Na de installatie verschijnt op het bureaublad de “KeyLink CTI Server Configuration” snelkoppeling. 

Deze verwijst naar een webconfiguratie tool op http://localhost:4400. Met deze tool kan de KeyLink 

CTI Server software geconfigureerd worden. Het is ook mogelijk om deze tool te benaderen vanaf 

dezelfde of een andere pc via http://servernaam:4400 

 

Dit werkt alleen m.b.v. de Windows Internet Explorer v 6 en hoger. Het moet mogelijk zijn om 

“cookies” te accepteren. Maak bijvoorkeur de http://servernaam:4400 een “Trusted Site” binnen de 

Windows Internet Explorer. 

 

Standaard login voor deze webtool is 

 

Gebruikersnaam:  admin 

Wachtwoord:   admin 

 

 
 

 

Tip 

 

Er kunnen handmatig CTIServer weblogin gebruikers worden toegevoegd / gewijzigd in de “Users” 

sectie van de “DNA.ini” configuratie file (C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\ini\DNA.ini).  

 

Voorbeeld: 

 

[Users] 

gebruikersnaam=wachtwoord 

 

Let op: een herstart van de “KeyLink Configuration Service” is hierbij noodzakelijk 

 

 

 

http://localhost:4400/
http://servernaam:4400/
http://servernaam:4400/
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2.3 Configuratie van de verbinding met de telefooncentrale 

 

Het instellen van de verbinding met de telefooncentrale verschilt per platform. In de volgende 

hoofdstukken wordt uitgelegd hoe 

2.3.1 MDS Gateways Opera IP PBX /KPN Vox Davo 

2.3.1.1 Technische informatie 

KeyLinkCTI Server maakt verbinding met de MDS Opera IP centrale via TCP/IP en communiceert CSTA 

Phase 3 protocol. Er moet een licentie in de MDS centrale aanwezig zijn die het mogelijk maakt via 

CSTA te communiceren. De standaard CSTA IP poort van de MDS centrale is 5003. 

 

2.3.1.2 Configuratie centrale ten behoeve van CSTA 

 

Om gespreksinformatie van de PBX te ontvangen maakt de CTI Server CSTA monitorpunten aan op 

devices van de Opera centrale. Je kunt monitorpunten aanmaken op netlijnen (notatie LXX) en 

toestellen. CSTA monitorpunten worden automatisch afgemeld bij het sluiten van de CSTA sessie. 

 

2.3.1.3 Uitlezen configuratie en namen via CSTA 

 

Open de KeyLinkCTIServer Configuration, log in en ga naar “Advanced Configuration” Klik bij “Pbx Link 

Service” op de “Configure” knop om de CSTA verbinding met de telefooncentrale te configureren. Stel 

daar een naam en de juiste IP instellingen in. 

 

 
 

Klik vervolgens op “Connect” om de CSTA verbinding tot stand te brengen. 
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Wanneer de verbinding “Established” is, kun je gegevens lezen uit de MDS centrale 

Geeft een scan reeks op voor netlijnen en toestellen, hierbij is LXX een netlijn reeks 

 
Druk op “Scan PBX” om gegevens op te vragen. 

 
De Scan PBX functie controleert of het device in de reeks bestaat, vraagt de naam op en maakt een 

CSTA monitorpunt aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar “Advanced Configuration” en klik bij “CTI Event Service” op de “Configure” knop om de device 

configuratie telefooncentrale te controleren. 

 
 

Na de PbxScan zijn automatisch de toestellen, groepen en netlijnen ingevuld. 

 

Stel ook de juiste regio instellingen in, bijvoorbeeld 0 voor de buitenlijn en landcode 

 

Tip! 

 

Als er geen monitorpunten worden aangemaakt, ga dan naar Advanced Configuration -> CTI Event 

Service en zet de bijbehorende “Translator” op “Enabled” 
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Controleer tot slot of de Translator status op “Enabled” staat, anders worden de toestel gebeurtenissen 

van deze telefooncentrale niet doorgegeven aan de andere modules. 

 

Volgende stap: Configureren van Nummerherkenning 

 

2.3.2 Panasonic TDA (CTI-LINK) TDE of NCP -  CSTA via TCP/IP 

2.3.2.1 Configuratie centrale ten behoeve van CSTA 

 

Om gespreksinformatie van de PBX te ontvangen moet de CTI Server CSTA monitorpunten aanvragen 

bij de Panasonic centrale. Deze monitorpunten kunnen worden aangemaakt op de volgende 

onderdelen: toestellen, ICD groepen en netlijnen. Bij het stoppen van de CTI Server PBX Link service 

zullen alle monitorpunten worden afgemeld door de CSTA sessie te sluiten. Voor een goede werking 

van de KeyLinkCTI software is het noodzakelijk om op alle betrokken onderdelen een monitorpunt aan 

te maken.  

 

 

Technische gegevens over CSTA 

 

CSTA fase 3 is alleen beschikbaar op de Panasonic TDA systemen met en CTI LINK LAN TCP/IP 

verbinding. In TDE, NCP zit standaard een LAN poort met CSTA interface. De Panasonic centrale kan 

standaard maximaal één CSTA sessie/verbinding tegelijkertijd opzetten. Benodigde licenties voor de 

integratie met het communicatiesysteem (CSTA ) zijn niet in alle gevallen standaard aanwezig en 

dienen dus separaat aangeboden te worden. 

 

2.3.2.2 Uitlezen configuratie en namen via CSTA 

 

Open de KeyLinkCTIServer Configuration, log in en ga naar “Advanced Configuration” Klik bij “Pbx Link 

Service” op de “Configure” knop om de CSTA verbinding met de telefooncentrale te configureren. 
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Geef de verbinding een naam en voer het IP adres/poort van de telefooncentrale in. Voor Panasonic 

systemen geldt standaard TCP CSTA poort 33333 (De IP poort kan aangepast zijn in de configuratie 

van de telefooncentrale). 

 

 

 

 
 

Klik onderaan op “Connect” 

 

Als de verbinding lukt, verandert de status naar “Established”  

 

 
 

Op dit moment krijgt de software nog geen toestel events door. 
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Door op de knop “Scan Pbx” te klikken, vraagt de telefooncentrale op welke apparaten er in de 

centrale bestaan en worden bijbehorende namen uit de telefooncentrale gelezen  

 
 

 

Tijdens het scannen wordt de vooruitgang getoond: 

 
 

 

Vervolgens worden er ook monitorpunten aangemaakt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tip! 

 

Als er geen monitorpunten worden aangemaakt, ga dan naar Advanced Configuration -> CTI Event 

Service en zet de bijbehorende “Translator” op “Enabled” 
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Ga naar “Advanced Configuration” en klik bij “CTI Event Service” op de “Configure” knop om de device 

configuratie telefooncentrale te controleren. 

 
 

Na de PbxScan zijn automatisch de toestellen, ICD groepen en netlijnen ingevuld.  

 

U kunt een locatie naam (Location) invoeren, na aanpassen van de “Location” moeten alles KeyLink 

services gestopt en gestart worden.  

 

 
 

Configureer ook de juiste regio instellingen, bijvoorbeeld 0 voor de buitenlijn en landcode 

 

 
 

Controleer tot slot of de Translator status op “Enabled” staat, anders worden de toestel gebeurtenissen 

niet doorgegeven aan andere modules 

 

Volgende stap: Configureren van Nummerherkenning 
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2.3.3 Siemens HiPath 2xxx, 3xxx en/of OpenScape Office CSTA (v24 of TCP/IP) 

2.3.3.1 Configuratie centrale ten behoeve van CSTA 

 

Om gespreksinformatie van de PBX te ontvangen moet de CTI Server CSTA monitorpunten aanvragen 

bij de PBX. Deze monitorpunten kunnen worden aangemaakt op de volgende onderdelen: toestellen, 

ACD/UCD groepen en netlijnen. Tijdens het afsluiten van de CTI Server zullen alle monitorpunten weer 

worden afgemeld door de CSTA sessie te sluiten. Voor een goede werking van de KeyLinkCTI software 

is het noodzakelijk om op alle betrokken onderdelen een monitorpunt aan te maken. 

 

Technische gegevens over CSTA 

 

Het benodigde protocol CSTA phase 3 is alleen beschikbaar op de Siemens HiPath, OpenOffice en 

OpenScape Office systemen. Benodigde licenties voor de integratie met het communicatiesysteem 

(CSTA ) zijn niet in alle gevallen standaard aanwezig en dienen dus separaat aangeboden te worden. 

 

 

 

 

CSTA Sessie 

 

De KeyLinkCTI Server start een CSTA sessie met gebruiker AMHOST. Deze gebruiker is standaard 

aanwezig en moet bestaan om een CSTA sessie te kunnen starten. 

 

Voorbeeld screenshot HiPath Manager E tool 

 

 
 

 
Monitorpunten 

 

Voor HiPath 3xxx V4.0 en hoger geldt een beperking op het aantal monitorpunten ingesteld door 

Siemens over IP.  

Belangrijk 

 

Het is niet mogelijk om de KeyLink CTI Server te gebruiken i.c.m. de Siemens Hicom. De Hicom type 

PBX biedt geen CSTA fase 3 interface. 
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37xx        : maximaal 700 CSTA monitor punten 

35xx        : maximaal 200 CSTA monitor punten 

33xx,32xx  : maximaal 70 CSTA monitor punten  

 

Serieel gelden dezelfde beperkingen met een maximum van 254 CSTA monitorpunten. 

De hoogste overdracht snelheid waarmee CSTA opdrachten naar de PBX gestuurd mogen worden, is 

50 ms over IP en 100 ms over V24 (serieel). De stabiliteit van een CSTA applicatie is mede afhankelijk 

van de belasting van het system. De PBX kan maximaal 1300 BHCA (busy hour call attempts) aan.  

Als er veel telefoonverkeer is adviseren wij altijd te koppelen over HG1500 of een V24 verbinding. 
 

 

Belangrijk 

 

Belangrijk: Een CSTA verbinding via de LIM Module werkt wel, maar wordt afgeraden en niet 

ondersteund. 

 

 

 
 

Monitorpunt op toestellen: 

Zorg er voor dat alle te monitoren toestellen een intern nummer hebben. 

 

Monitorpunt op netlijnen: 

Zorg er voor dat alle netlijnen worden gemonitoord en een intern nummer hebben. 

Siemens HiPath: Probeer alle netlijnen in een reeks te plaatsen bijvoorbeeld: 7801 t/m 7830. 

Siemens OpenOffice OpenScape: Probeer alle netlijnen in een reeks te plaatsen bijvoorbeeld: #701 t/m 

#708. 

 

 

Monitorpunt op ACD/UCD groepen: 

Als een ACD/UCD groep moet worden gemonitoord moet deze een intern nummer hebben.  

 

Voorbeeld ACD/UCD groep Siemens HiPath::  

Groep #201 (eerste ACD/UCD groep) 

De PBX heeft maximaal 150 groepen (het maximaal aantal groepen kan anders zijn per type PBX) 

 

Ga naar “Groepen-/groepsschakelingen”, sorteer de groepen op “Standaard sorteren”. 

De ACD/UCD groepen zijn bijvoorbeeld de laatste 60 groepen.  

Als er bijvoorbeeld maximaal 150 groepen zijn, komt #201 overeen met regel 91 (150 - 59 = 91).  

Vul hier een intern nummer in. Dit wordt het nummer waar op een monitorpunt kan worden 

aangemaakt. Het aantal ACD/UCD Groepen kunt u terugvinden onder “UCD Groepen”. 

 

Belangrijk 

 

Als er geen intern nummer wordt gegeven aan de ACD/UCD groep, is het voor de CTI server niet 

mogelijk om het aantal wachtende en de wachttijden van deze groep weer te geven.  

 

2.3.3.2 Koppeling via v.24 
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Voor het realiseren van een CSTA koppeling met de HiPath via v.24 wordt er gebruik gemaakt van de 

“EasyLink V24 Bridge”. Deze service koppelt met een COM poort en zet deze om naar een IP poort. De 

CTI Server software wordt vervolgens gekoppeld via deze IP poort op dezelfde wijze als met een PBX 

koppeling via LAN. 

 

Om de v24 koppeling te configureren, stop de “EasyLink V24 Bridge” service en configureer het 

bestand te vinden in “C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\ini\V24Bridge.ini” 

 

 

IPPort=7001   IP poort (standaard 7001) waarover CSTA wordt gecommuniceerd 

 

V24Port=1   COM Poort (standaard op COM1) 

V24BaudRate=19200 Baudrate van de telefooncentrale (standaard 19k2)  

 

Informatie over de benodigde kabel voor HiPath systemen: 

 

 
 
Deze informatie is afkomstig uit het HiPath 3000 service manual van Siemens. 
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2.3.3.3 Uitlezen configuratie en namen via CSTA 

 

Open de “KeyLinkCTIServer  Configuration” en ga naar “Advanced Configuration”. Klik bij “Pbx Link 

Service” op de “Configure” knop om de CSTA verbinding met de telefooncentrale te configureren. 

 

 

 
 

Geef de verbinding een naam (Display Name) en voer het IP adres/poort van de telefooncentrale in. 

Voor Siemens Hipath 2xxx/3xxx geldt standaard poort 7001, bij OpenOffice, OpenScape MX/LX is dit IP 

poort 8800. 

 

Als er gebruik gemaakt wordt van de V.24 Bridge, moet het IP adres en de IP poort worden ingesteld 

op de machine waarop de EasyLink v24 Bridge service draait. Als deze service op dezelfde machine 

geïnstalleerd is, kunt u “localhost” gebruiken. Zie ook hoofdstuk 2.3.1.2 

 

 
 

De status “Snoozing” (oranje) betekent dat er geen verbinding tot stand komt, de server is in slaap 

stand en probeert automatisch opnieuw te verbinden. Om het IP adres te wijzigen klik eerst op 

“Disconnect”. 
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Als de verbinding tot stand gekomen is verandert de status naar “Established” (groen) .Op dat moment 

krijgt de software nog geen toestel events door. 

 

 
 

Onder het kopje “Scanning” kunt u aangeven in welke reeksen toestelnummers, acd/ucd groep 

nummers en netlijnen nummers er bestaan en zichtbaar moeten worden in de software.  

 

Door op de knop “Scan Pbx” te klikken, controleert de telefooncentrale welke nummers uit de reeks 

bestaan en de bijbehorende namen uit de telefooncentrale gelezen  

 
 

 

Tijdens het scannen wordt de vooruitgang getoond: 

 
 

 

 

Vervolgens worden er ook monitorpunten aangemaakt 

 
 

Tip! 

 

Als er geen monitorpunten worden aangemaakt, ga dan naar Advanced Configuration -> CTI Event 

Service en zet de bijbehorende “Translator” op “Enabled”. Scan dan vervolgens opnieuw 

 



Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch    

 26/55 

 

 

 

Ga naar “Advanced Configuration” en klik bij “CTI Event Service” op de “Configure” knop om de device 

configuratie telefooncentrale te controleren. 

 

 
 

Na de PbxScan zijn automatisch toestellen, acdgroepen en netlijnen alvast ingevuld. Cornetlijnen en S0 

bussen moeten handmatig worden ingevoerd. In de meeste gevallen zullen de cornetlijn nummers 

tussen de netlijnnummers staan. Verplaats deze cornetlijnen van de “Trunk Devices” naar de “Cornet 

Devices”.  

 

 

U kunt een locatie naam (Location) invoeren, na het aanpassen van de “Location” moeten alles services 

gestopt en gestart worden. Ook moet u handmatig per ACD groep de agent nummers configureren: 

 

 
U kunt een reeks agentnummers invoeren, bijvoorbeeld: 100-110,112,200-210 
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Stel ook de juiste regio instellingen in, bijvoorbeeld 0 voor de buitenlijn en landcode 

 

 
 

Controleer tot slot of de Translator status op “Enabled” staat, anders worden de toestel gebeurtenissen 

van deze telefooncentrale niet doorgegeven aan de andere modules. 

 

Volgende stap: Configureren van Nummerherkenning 

 

2.3.4 TAPI koppeling 

2.3.4.1 Installatie van de TAPI Service Provider 

Voorafgaand aan de configuratie van de KeyLink CTI Server, installeert u eerst de door de fabrikant 

geleverde TAPI driver. Dit kan een 1st Party TAPI driver of een 3rd Party TAPI driver zijn. 

Bij 1st party TAPI wordt vaak maar één of twee toestellen gemonitord en is het toestel soms ook 

middels een directe koppeling verbonden aan de computer. Bij 3rd Party TAPI wordt één koppeling 

met de telefooncentrale gerealiseerd waarbij alle toestellen via deze koppeling worden gemonitord. 

3rd Party TAPI is noodzakelijk voor CTI in Terminal Server / Citrix omgevingen. In sommige gevallen 

heeft u (software)licenties nodig om TAPI te kunnen gebruiken. 

 

2.3.4.2 TapiBridge Client 

De TapiBridge Client software maakt een verbinding met de TAPI en communiceert deze informatie 

naar de TapiBridge Server. Tijdens de KeyLink CTI Server - TAPI installatiesetup worden zowel de 

TapiBridge Client als de TapiBridge Server services op het systeem geïnstalleerd. U kunt dan direct de 

3rd party TAPI driver installeren op de CTI Server PC om zo alle toestellen te monitoren. Er is geen 

additionele PC nodig voor de TAPI koppeling, tenzij de fabrikant van de centrale adviseert de TAPI 

driver op een apart systeem te installeren. Bij een 1st party TAPI koppeling of een 3rd party TAPI 

koppeling vanaf een ander systeem, installeert u de TapiBridge Client (losse setup) en verbindt u deze 

via TCP/IP met de TapiBridge Server op de CTI Server PC. 

 

2.3.4.3 TapiBridge Server configuratie 

In de CTI Server web configuratie Quick Overview, ziet u hoeveel TAPI Bridge clients (Tapibridges) er 

zijn verbonden met de TapiBridge server. Ook is zichtbaar hoeveel apparaten (LineDevices) gevonden 

zijn en hoeveel er hiervan geopend / gemonitord (LineDevices Monitored) worden. 

 

 
 

Open de KeyLinkCTIServer Configuration, log in en ga naar “Advanced Configuration” Klik bij “Pbx Link 

Service” op de “Configure” knop om de CSTA verbinding met de telefooncentrale te configureren. 
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Geef de TAPI koppeling een naam. Standaard wordt geprobeerd om alle TAPI lijnen te openen, deze 

instelling kan worden gewijzigd naar “false” om handmatig aan te geven welke lijnen te openen. Een 

geopende lijn wordt groen weergegeven. Dit is vooral noodzakelijk wanneer u een beperkte TAPI 

licentie hebt.  

 
 

Let wel: De TAPI lijn monitoring wordt niet real-time bijgewerkt i.v.m. performance van het systeem. Na 
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het aanpassen van de monitor voorwaarden, moet u de “KeyLink TapiBridge Server” service of de 

“KeyLink TapiBridge Client” service opnieuw starten. 

 

 
 

 

 

Ga naar “Advanced Configuration” en klik bij “CTI Event Service” op de “Configure” knop 
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In de CTI Event service verplaatst u de TAPI devices (toestellen) uit de “Untyped devices” die als type 

toestel moet worden gekenmerkt. Pas eventueel ook de regio instellingen aan. Controleer tot slot of 

de Translator status op “Enabled” staat, anders worden de toestel gebeurtenissen niet doorgegeven. U 

kunt een locatie naam (Location) invoeren, na aanpassen van de “Location” moeten alles KeyLink 

services gestopt en gestart worden. 

 

 

 
De instellingen met de centrale zijn nu voltooid. 

 

Volgende stap: Configureren van Nummerherkenning 

 

2.3.5 Unify OpenScape Business 

2.3.5.1 Configuratie centrale ten behoeve van CSTA 

Voordat de KeyLinkCTI Server software kan worden gekoppeld aan de OpenScape Business, moet de 

beschikbaarheid van een CSTA Phase III interface worden gecontroleerd. 

 

In de OpenScape Business S centrale is de CSTA interface standaard aanwezig, voor OpenScape 

Business X3/X5/X8 is een Booster uitbreiding benodigd.  

• OpenScape Business UC Booster Card 

Plugin board for OpenScape Business X3/X5/X8 if UC Suite is to be used as a UC solution with up to 150 

UC users. The value of 150 UC Suite clients for the UC Booster Card is provisional and is subject to the 

official release (final performance tests still pending). 

• OpenScape Business UC Booster Server 

External UC server (Linux) for OpenScape Business X3/X5/X8 if UC Suite is to be used as a UC solution 

with up to 500 UC users.On the Linux server, the Linux Appliance for OpenScape Business should be used 

as the operating system. Can also be run in a virtual environment with VMware vSphere. 

(bron: OpenScape Business V1Administrator Documentation) 
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Voor meer informatie en beschikbaarheid neem contact op met de leverancier van uw Unify 

OpenScape Business. Op het moment van schrijven van dit document is de CSTA koppeling getest en 

geschikt bevonden voor een single-site omgeving (zonder backup). 

 

Instellen CSTA poort en gebruiker AMHOST 

De CSTA poort is via de OSBbiz Administration (Expert modus) te wijzigen. Ga naar “Telephony > Basic 

Settings > Port Management”, wijzig hier de “CSP” poort instelling en klik OK. 

 

De KeyLinkCTI Server maakt verbinding met gebruiker AMHOST, wachtwoord 77777. Deze gebruiker 

moet worden aangemaakt via “Middleware > CSTA Service Provider CSP". 

Let op: de gebruikersnaam AMHOST moet met hoofdletters worden geschreven. 

2.3.5.2 Verbinding maken en uitlezen centrale 

Open de “KeyLinkCTIServer  Configuration” en ga naar “Advanced Configuration”. Klik bij “Pbx Link 

Service” op de “Configure” knop om de CSTA verbinding met de telefooncentrale te configureren. 

 

 

 
 

Geef de verbinding een naam (Display Name) en voer het IP adres/poort van de telefooncentrale in. 

Voor Unify OpenScape Business systemen is dit standaard IP poort 8800. 

 

NB: In de KeyLinkCTI licentie staat als type centrale “OpenOffice”. Dit zie je terug in de PBX link service 

en is juist, want het CSTA protocol komt overeen met de Siemens OpenOffice/OpenScape centrale. 

 

De status “Snoozing” (oranje) betekent dat er geen verbinding tot stand komt, de server is in slaap 

stand en probeert automatisch opnieuw te verbinden. Om het IP adres te wijzigen klik eerst op 

“Disconnect”. 

 

Als de verbinding tot stand gekomen is verandert de status naar “Established” (groen) .Op dat moment 

krijgt de software nog geen toestel events door. 
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Onder het kopje “Scanning” kunt u aangeven in welke reeksen toestelnummers, ucd groep nummers 

en netlijnen nummers er bestaan en zichtbaar moeten worden in de software.  

 

Door op de knop “Scan Pbx” te klikken, controleert de telefooncentrale welke nummers uit de reeks 

bestaan en de bijbehorende namen uit de telefooncentrale gelezen  

 
 

 

Tijdens het scannen wordt de vooruitgang getoond: 

 
 

 

 

Vervolgens worden er ook monitorpunten aangemaakt 

 
 

Tip! 

 

Als er geen monitorpunten worden aangemaakt, ga dan naar Advanced Configuration -> CTI Event 

Service en zet de bijbehorende “Translator” op “Enabled”. Scan dan vervolgens opnieuw 
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Ga naar “Advanced Configuration” en klik bij “CTI Event Service” op de “Configure” knop om de device 

configuratie te controleren. 

 

 
 

Na de PbxScan zijn automatisch toestellen, acdgroepen en netlijnen alvast ingevuld. Controleer de 

juistheid hiervan. 

 

U kunt een locatie naam (Location) invoeren, na het aanpassen van de “Location” moeten alles services 

gestopt en gestart worden. Ook moet u handmatig per ACD groep de agent nummers configureren: 

 

 
U kunt een reeks agentnummers invoeren, bijvoorbeeld: 100-110,112,200-210 
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Stel ook de juiste regio instellingen in, bijvoorbeeld 0 voor de buitenlijn en landcode 

 

 
 

Controleer tot slot of de Translator status op “Enabled” staat, anders worden de toestel gebeurtenissen 

van deze telefooncentrale niet doorgegeven aan de andere modules. 

 

Volgende stap: Configureren van Nummerherkenning 
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2.4 Configureren van de nummerherkenning 

2.4.1 Het configureren van de herkenning van externe telefoonnummers 

 

Via “Advanced” configuration” kunt u de “Recognition Service“ selecteren. Deze service verzorgt de 

herkenning van interne toestelnamen en relaties aan de hand van één of meerdere export TXT/CSV 

bestanden. (ISO-8859-1) 

 
 

De database export dient als Text of CSV bestand te worden aangeleverd. Er dient minimaal één 

Telefoonnummer veld aanwezig te zijn. Meerdere telefoonnummer velden per record zijn ook 

mogelijk. 

Tevens dient er een naamveld aanwezig te zijn, met daarin een bedrijfsnaam of contactpersoon. 

Indien de database voorzien is van een klantcodeveld of unieke code per record is het aanbevolen om 

deze mee te exporteren ten behoeve van herkenning/screenpop koppeling.  

 

Hieronder volgt een voorbeeld van de eerste 2 records van een export bestand naar een text/csv 

bestand: 

 

“035-6990230”,”Key-link B.V.”,”1322 AN”,”Naarden”,”Energiestraat 14c”,”C0001” 
“(067) 123 23 23”,”D.D. Pakhuis”,”1212 AZ”,”Goudrijk”,”Centenstraat 104”,”C0031” 

 

In dit voorbeeld is: 

- De TextDelimiter is een ” (aanhalingsteken) 

- De FieldSeparator is een , (komma) 

- veld 1 = Search field (telefoonnummerveld) 

- veld 2 = Name field (naamveld) 

- veld 3 t/m 6 vrije Customvelden, waarvan veld 6 de klantcode omvat. (Custom field) 

 

Voor de “TextDelimiter” en de “FieldSeparator” kunnen ook andere karakters gebruikt worden. Er is 

geen maximum gedefinieerd voor het aantal te exporteren velden per record. Het is verstandig 

het aantal velden zo klein mogelijk te houden. Per record dienen dezelfde velden op dezelfde plaats 

geëxporteerd te worden. En ieder record moet worden afgesloten met een LF (line feed) en CR 

(carriage return). 
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Klik op “Add NumberPool” om een nieuw herkenningsbestand te configureren. 

 

 
 

Er wordt een nieuwe numberpool toegevoegd. 
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Disabled: Staat bij het aanmaken van de numberpool ingesteld op true, moet 

op false ingesteld worden om de herkenning te activeren. 

 

Display Name: De naam van de database export. 

 

Kind: Het type export bestand.  

 Agents (Het bestand bevat agentnamen) 

 Devices (Het bestand bevat interne toestelnamen) 

 Numbers (Het bestand bevat externe telefoonnummers, 

bijvoorbeeld een CRM exportbestand) 

 

Location Id: Alleen in multisite omgeving dient u aan te geven aan welke node 

het exportbestand gekoppeld is. 

 

Country Access Code: Internationale toegangscode  (standaard “00”) 

 

Country Code: Internationale landcode  (standaard “31” voor NL) 

 

Area Access Code: Regio toegangscode   (standaard “0”) 

 

Area Code: Regiocode    (bijvoorbeeld Amsterdam “20”) 

 

Convert Country Access Code: Standaard: True 

 

Convert Name Calling: Standaard: False 

 

 

Import Filename: Het volledige lokale pad inclusief bestandsnaam naar het export 

bestand.  

 

Bijvoorbeeld:  

”C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\data\db.csv” 

 

Auto Import Hour:  De uren waarop het export bestand ingelezen wordt. Komma 

gescheiden waarden 0-23, bijvoorbeeld “2,10” leest om 2:00 uur en 

om 10:00 uur het bestand in. 

 

Cons Bad Records: Standaard: 1000, als meer dan 1000 records in het exportbestand 

achter elkaar geen nummer of naam bevatten wordt de import 

gestopt. 

 

Import Field Separator:   Het scheidingsteken van de export 

 

Import Text Delimiter:   Veldbegrensingsteken indien aanwezig 

 

Import Trim Left:  Standaard: True 

 

Import Trim Right: Standaard: True 

  

Name column:   Het kolomnummer waarin de bedrijfsnaam vermeldt staat 
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Number column(s):   De kolomnummer(s) waarin  telefoonnummers staan. De posities 

van de nummer velden komma gescheiden. 

 

Numberrange column(s):   Kolomnummers waar telefoonnummer reeksen aangegeven staan. 

Voorbeeld reeks: “0123456000-0123456200” zal 200 nummers 

herkennen 0123456000 t/m 0123456200. 

 

Other Column Names:   De namen van de overige kolommen door een komma gescheiden, 

zonder spaties in de naam en spaties achter de komma. Deze 

namen worden binnen de client configuratie weergegeven zodat  

gezien kan worden welk veld wordt weergegeven. 

 

 

2.4.1.1 Stapsgewijs 

Stel eerst een weergave naam (Display Name) in voor deze import. Geef dan aan om wat voor soort 

nummers/gegevens het gaat (Kind).  

 

Als het om externe telefoonnummers/relaties gaat, stel dan ook de “number settings” in. 

Telefoonnummers  uit de export worden zo juist omgezet naar een internationaal formaat. 

 

Geef het volledige pad op naar het TXT/CSV bestand dat u wilt inladen. Houdt er rekening mee dat het 

bestand toegankelijk moet zijn voor de Recognition service, dus plaats het bestand bij voorkeur in de 

folder "C:\Program Files\Keylink\KeyLinkCTIServer\data\" of op een 64-bits systeem in "C:\Program 

Files (x86)\Keylink\KeyLinkCTIServer\data\". 

 

Stel de uren in waarop het bestand automatisch wordt ingelezen (Auto Import Hour). 

 

Open het CSV/TXT bestand met kladblok (notepad.exe) voor de volgende instellingen: 

 

1. Import Field Separator. Het scheidingsteken dat wordt gebruikt in het TXT/CSV bestand. 

 

In ons voorbeeld is het scheidingskeren een komma 

"035-6990230","Key-link B.V.","1322 AN","Naarden","Energiestraat 14c","C0001" 

 
 

2. Text Delimiter. De tekst delimiter (veld begrenzer) is optioneel en geeft het begin en einde van een 

veld aan. Wanneer er geen tekst delimiter is, laat u deze instelling leeg. 

 

In ons voorbeeld is het scheidingskeren een dubbele quote 

"035-6990230","Key-link B.V.","1322 AN","Naarden","Energiestraat 14c","C0001" 

 
 

Let op dat een tekst delimiter alleen kan worden ingesteld wanneer ieder veld begint en eindigt met 

een " 
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ONJUIST: 

035-6990230,"Key-link B.V.","1322 AN",Naarden,"Energiestraat 14c",C0001  

Gebruik in dit geval geen tekstdelimiter, want dan worden de velden niet herkend. 

 

Nadeel bij dit voorbeeld zonder tekstdelimiter: Wanneer de klant wordt herkend verschijnt "Key-link 

B.V." met quotes in de software. 

 

 

3. Name Column: Geef aan welke kolom uit de export het naam veld bevat. Dit veld verschijnt bij een 

inkomende oproep als naam in de software/rapportage 

 

In ons voorbeeld is kolom 2 de naam die we willen zien in de software 

"035-6990230","Key-link B.V.","1322 AN","Naarden","Energiestraat 14c","C0001" 

 
 

 

4. Number Column(s): Geef aan welke kolom(men) uit de export telefoonnummer(s) bevat. Deze kolom 

mag niet dezelfde kolom zijn als het naam kolom. Voorbeeld 

 

In ons voorbeeld is kolom 1 het telefoonnummer dat we willen herkennen software 

"035-6990230","Key-link B.V.","1322 AN","Naarden","Energiestraat 14c","C0001" 

 

 

5. Numberrange Column(s):  Deze laten we buiten beschouwing 

 

6. Other Column names: De namen van alle overige kolommen die niet als naam of nummer kolom 

worden gebruikt. 

 

In ons voorbeeld is kolom 1 een telefoonnummer, kolom 2 de naam.  

"035-6990230","Key-link B.V.","1322 AN","Naarden","Energiestraat 14c","C0001" 

 

Deze overige velden noemen we “Custom velden” kunnen we opvolgend van links naar rechts een 

label geven, bijvoorbeeld: Postcode,Plaats,Straat,KlantId 

Opmerking: Labels moeten aan elkaar worden geschreven, mogen geen spatie of vreemde leestekens 

bevatten. 

 
 

Deze custom velden worden ook zichtbaar gemaakt in de software en kunnen worden gebruikt in de 

screenpop macro's / scripts. 

 

Zie de volgende tabel: 

Custom veld ScriptEditor veld Label 

Custom1 ITEM3 Postcode 

Custom2 ITEM4 Plaats 

Custom3 ITEM5 Straat 

Custom4 ITEM6 KlantId 

 

 



Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch    

 40/55 

 

Importeer het bestand handmatig door te klikken op “Import Now” 

 

 
 

De service geeft aan hoeveel records en telefoonnummers er geïmporteerd zijn.  

Als een export bestand niet gewijzigd is zal deze niet opnieuw worden geïmporteerd  

als er op “Import Now” geklikt wordt. 

 

 

 
De melding “EmptyList” wordt weergegeven als het bestand niet op de aangegeven locatie staat of als  

deze geblokkeerd wordt door een andere applicatie (bijvoorbeeld MS Excel). 
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2.4.1.2 Voorbeeld configuratie 

 

Locatie van het voorbeeld bestand:  

 

C:\Program Files (x86)\Keylink\KeyLinkCTIServer\Data\db.txt 

 

Opbouw van één record met een header: 

 

“Telnr.1”; “Telnr.2”; “Telnr.3”; “Telnr.4”;”Naam”;”Klantcode”;”ContactPersoon” 

“012345676”;”012345677”;”012345678”;”0123456789”;”bedrijfsnaam”;”1000”;”Klaas Vaak” 
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2.4.2 Nummerherkenning m.b.v. een ODBC koppeling 

 

Het is ook mogelijk om m.b.v. een ODBC koppeling relaties te herkennen. Dit staat beschreven in het 

document “KeyLink ODBC Configuration Manual - Dutch.pdf” 

 

Er wordt bij deze oplossing via een ODBC koppeling automatisch een CSV bestand aangemaakt en 

ingelezen door de CTI Server. 
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2.4.3 Nummers corrigeren voor herkenning 

Voor herkenning is het van belang dat de telefooncentrale via CSTA/TAPI het juiste nummer door 

geeft aan de KeyLinkCTI Server. Dit is echter niet altijd het geval. Soms ontbreken er cijfers of worden 

er cijfers toegevoegd waardoor herkenning niet werkt.  

 

Om de software toch te kunnen gebruiken, kunt u regels instellen. 

In de CTI Event service kunt u regels aanmaken voor inkomend (inbound) en uitgaand (outbound) 

 

 
 

U kunt één of meer regels toevoegen. Extra regels komen onder elkaar te staan. Daarbij kunt u 

aangeven of een telefoonnummer aan 1 regel of aan alle regels (van boven naar beneden) moet 

voldoen. 

 
 

Wildcard Betekenis 

* De rest van het telefoonnummer 

? Een willekeurig teken op een vaste positie 

 

Voorbeeld 1: 

Stel het nummer begint met 8031, bijvoorbeeld 8031356990230. Om de klanten te kunnen herkennen 

kunt u de regel 8031*=0* gebruiken om alle telefoonnummers die beginnen met 8031 te corrigeren 

naar het juiste formaat. Resulaat: 0356990230 

 

Voorbeeld 2: 

Stel sommige internationale nummers begint met 00, bijvoorbeeld 00031356990230. Maar soms 

bellen er klanten via een andere provider die wel goed worden weergegeven, bijvoorbeeld 

0031201234567. U kunt het nummer dan alsnog corrigeren door gebruik te maken van de ? wildcard. 

Met de regel 00????????????=0???????????? Corrigeert u 00031356990230 naar 0031356990230 en 

blijft 0031201234567 ongemoeid. 
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2.5 Configureren van de KeyLink gebruikers 

 

Gebruikers kunnen op drie manieren worden aangemaakt. Handmatig vanuit de Configuratie tool, 

import via LDAP Active Directory en vanuit de KeyLink CTI client. Bij de import via Active Directory en 

het aanmaken vanuit de client moet er eerst een template aanwezig zijn. Voor de configuratie van 

gebruikers ga dan via “Advanced configuration” naar “User Intelligence Service”. 

2.5.1 Handmatig toevoegen van een template of gebruiker 

 

Een template gebruiker kan aangemaakt worden om nieuw aangemaakt gebruikers automatisch een 

voor gedefinieerde configuratie te geven. Deze template gebruikers kunnen gebruikt worden bij het 

aanmaken van gebruiker via LDAP Active Directory of via de KeyLink CTI client. Voor handmatig 

aanmaken van een gebruiker kan ook deze procedure worden gevolgd. 

  

Maak een nieuwe template gebruiker aan met als naam “@Template“. Door gebruik van het @ teken 

komt deze bovenaan de lijst te staan. De instellingen van de gebruiker “@Template” zullen later door 

de andere gebruikers worden overgenomen. Stel bijvoorbeeld een “Main Group” in om de nieuwe 

gebruikers in deze groep te plaatsen. 

Voor een normale gebruiker kan ieder gewenste naam gebruikt worden i.p.v. @Template, probeer hier 

bijzondere tekens en spaties te vermijden. 

 

 

 
 

 

1. Add manual user: Voeg een gebruiker toe 

2. Delete <gebruiker>: Verwijder de gebruiker 

3. Disable User:  Gebruiker kan zich wel of niet aanmelden 

4. Use As template: Gebruiker wel of niet als template instellen 

5. Full Name: Als de Full Name niet is ingegeven wordt de de loginnaam getoond in de 

KeyLink CTI client 

6. Group / Department: Naam van de afdeling, zorgt ook voor de indeling in de aanwezigheid 
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7. Licence type:  De licenties die door de gebruiker gebruikt gaan worden na aanmelden 

8. Chat allowed:  De gebruiker kan wel of niet Chat berichten sturen 

9. Control status users: De gebruiker kan wel of niet de status(berichten) van andere gebruikers   

   aanpassen 

 

Ook de KeyLink CTI client instellingen kunnen meegegeven worden als er gebruik gemaakt wordt van 

een template. Zet de optie “Use As Template” uit bij de template gebruiker. Het is nu mogelijk om als 

deze gebruiker aan te melden. 

 

 
Configureer de client naar wens, met de juiste schermen, knoppen en functionaliteit 

 
Meld vervolgens de gebruiker “@Template” weer af en/of sluit de client af. 
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Stel de gebruiker op de server in als “Template” gebruiker door het vinkje “Use As Template” te 

activeren. 

 

 
 

2.5.2 Overige gebruiker instellingen 

 

De volgende instellingen hebben alleen invloed op een gebruiker en kunnen niet in een template 

worden opgenomen. 

 

 
 

 

 

Use Flex Extension: Always: zorgt ervoor dat de gebruiker een toestel moet kiezen na dat hij zich 

heeft aangemeld. 

Manual: geeft de gebruiker de mogelijkheid om handmatig een ander 

toestelnummer te kiezen 

Flex Extension:  Flex toestelnummer dat op dit moment aan de gebruiker is toegewezen 

Primary Extension: Eerste toestel van de gebruiker, hierop werkt de gesprekaansturing 

Secondary Extension: Tweede toestel van de gebruiker, alleen signalering 

 

 

 

 
E-mail settings: Hier kan een e-mail adres aan de gebruiker worden gedefinceerd, deze wordt 

gebruikt voor de terugbelnotitie en het oproepen van de Outlook agenda in 

de aanwezigheid. 
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User devicelist: Geeft een overzicht van de gerbuikers waarin de belangrijkste 

eigenschappen kunnen worden aangepast. 

 

 
Voorbeeld van de “User devicelist” 

 

 

 
Show Advanced User settings: Laat geavanceerde gebruikers eigenschappen zien. 

 

 

2.5.3 Een template toewijzen aan een gebruiker 

 

Het is mogelijk om meerdere Templates aan te maken en te bepalen welke template voor een bewuste 

gebruiker gebruikt gaat worden. Ook is het mogelijk om zo’n template iedere keer als een gebruiker 

zich aanmeld toe te passen. Hierdoor kan een gebruiker wel zijn instellingen wijzigen maar worden 

deze weer terug gezet nadat hij of zij opnieuw zich aanmeld. 

 

Zet het vinkje bij “Show Advanced User settings” aan, de geavenceerde gebruikers instellingen worden 

nu zichtbaar. 

 

Onder het hoofdstuk “Personal setting”  staat de optie “Use Settings”. 

 
Use settings: Kies hier de template of gebruiker waarvan de instellingen moeten worden 

overgenomen. 

Us Settings Locked: vergrendel de “Use Settings”optie, ieder keer als deze gebruiker zich anmeld 

worden de instellingen terug gezet naar die van de geselecteerde gebruiker of 

template. 
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2.5.4 Toevoegen gebruikers m.b.v. LDAP Active Directory 

 

Maak eerst een template gebruiker aan. Voeg gebruikers toe door te klikken op “Add users via LDAP”  

 
 

 

Klik vervolgens op “Start LDAP scan” om de Active Directory uit te lezen.  

 
 

Klik op “User Selection”om enkele gebruikers te kunnen toevoegen of klik op “Import all” om alle 

gevonden gebruikers toe te voegen. 

 
 

Vink de toe te voegen gebruikers aan. 

 
 

Selecteer de juiste template en druk op “Import Selected users” 
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2.5.5 Gebruikers toevoegen m.b.v. de KeyLinkCTI client 

 

Zorg dat er een template gebruiker configureerd is. Op het moment dat u op de werkplek een nieuwe 

gebruiker wil aanmaken,  start u de KeyLinkCTI client op.  

 

In het KeyLink CTI login scherm is er een knop “nieuwe gebruiker” bijgekomen. 

 

 
Klik op de knop “Nieuwe gebruiker” om de gebruiker aan te maken. 

 

De KeyLinkCTI client vult automatisch de Windows gebruikernaam in als gebruikersnaam. U selecteert 

de template “@Template” en vult zelf de volledige naam en toestelnummer in 

 

 
 

Nadat op OK geklikt is, logt de gebruiker direct in en ontvangt deze de configuratie van de 

“@Template” template gebruiker. 
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2.6 Configureren van de Web Directory 

 

Via “Advanced configuration” kunt u de “Web Directory“ service selecteren. Deze service geeft 

gebruikers de mogelijkheid om via de webbrowser een telefoonboek functie te benaderen. 

 
 

Standaard staat de http poort ingesteld op 4401, om te voorkomen dat de webdirectory een conflict 

krijgt met andere webapplicaties. U kunt deze poort aanpassen naar bijvoorbeeld poort 80. 

 

Open de browser en ga naar http://localhost:4401 of http://<servernaam>:4401  

U ziet nu de webdirectory zoekfunctie.  

 

 
 

Wanneer u de Recognition service heeft geconfigureerd, kunt u zoeken op deel van een naam of 

telefoonnummer. Telefoonnummers alleen aaneengesloten, zonder leestekens. 

 

 

http://localhost:4401/
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2.7 Configureren van de standaard terugbelnotitie 

Als u gebruik wilt maken van de standaard terugbelfunctie  in de Aanwezigheid tegel, kunt u de tekst 

van de terugbelnotitie configureren op de server. 

 

In de folder C:\Program Files\KeyLink\KeyLinkCTIServer\Files\Console” vindt u het bestand “Callback 

template.txt”. Dit bestand wordt door alle KeyLinkCTI clients gebruikt. Open het bestand met kladblok 

(notepad).  

 

Het bestand bevat een SUBJECT (onderwerp) en een BODY (inhoud) tag waarin u tekst kunt plaatsen.  

U kunt een aantal dynamische velden gebruiken in deze template:” 

 

Dynamisch veld Definitie 

$CustomerName Naam van de beller 

$CustomerNumber Telefoonnummer  van de beller 

$CustomField1 Het eerste customveld van de herkenning 

$CustomField2 Het tweede customveld van de herkenning 

$CustomField3 Het derde customveld van de herkenning, etc. 

$MyName De gebruiker waarmee de client is aangemeld. 

$MyFullName De volledige naam (FullName) van de gebruiker 

waarmee de client is aangemeld. 

 

Voorbeeld: 

 

<SUBJECT>Terugbelbericht: $CustomerName $CustomerNumber</SUBJECT> 

<BODY>Beste $UserFullName, 

 

De volgende relatie wil door jou teruggebeld worden: 

 

Naam: $CustomerName 

Telefoon: $CustomerNumber 

 

Opmerkingen: 

 

Overige velden die je kunt gebruiken voor een terugbelnotitie zijn: 

Customveld 1 = $CustomField1 

Customveld 2 = $CustomField2 

Customveld 3 = $CustomField3 

tot en met 

Customveld 20: $CustomField20 

Mijn naam = $MyName 

Mijn volledige naam = $MyFullName 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

$MyFullName</BODY> 

 

U kunt ook per gebruiker een verschillende “Callback Template.txt” in de gebruiker-folder plaatsen: 

C:\Program Files (x86)\KeyLink\KeyLinkCTIServer\files\userdata\<gebruiker> 
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2.8 Macro’s instellen 

Macro’s worden gebruikt voor uitbellen en screenpop functionaliteit. Standaard worden verschillende 

macro’s meegeleverd en in de C:\Program Files\KeyLink\KeyLinkCTIServer\files\macro” folder 

geplaatst. 

 

Er zijn verschillende typen macro’s 

 

Bestandsextensie Type 

*.cbd Belknop macro 

*.kls KeyLink ScriptEditor macro 

*.pud Standaard macro of maatwerk macro, soms met een gelijknamige ini 

configuratiebestand voor het wijzigen van instellingen. 

 

Daarnaast heeft een macro een *.png afbeelding (16x16 pixels), waarmee deze zichtbaar wordt in de 

software (Toast). 

 

Macro’s  die niet worden gebruikt kunt u in de subfolder “unused” plaatsen. De CTI server laadt alleen 

bestanden in de macro folder zelf. Zo kunt u makkelijk macro’s herstellen/toevoegen. 

 

Wanneer u wijzigingen toe voegt in de macro folder, moet u de CTI Server de opdracht geven deze 

folder opnieuw in te laden en privileges toe te kennen aan de gebruikers. Dit kan via de KeyLinkCTI 

Server Configuratie.  

 

Ga naar “Advanced Configuration”, “User Intelligence Service” en klik op de knop “Read macro’s”. Na 

het herstarten van de client is deze up to date. 
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2.9 Quick Overview  

 

De “Quick Overview” is de startpagina van de CTI Server en geeft een overzicht van de status van de 

CTI Server. 

 

 
 

1. Heartbeat – Hieraan kunt u zien of de pagina wordt ververst (ajax) 

2. Versie van de configuratie webinterface 

 

Onder “CTIServer services” is zichtbaar welke Services actief zijn. 
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Onder “Users” is zichtbaar welke licenties aanwezig en in gebruik zijn.  

Welke gebruikers aangemeld zijn en met welke licenties. 

 

 
 

Onder “Telephone systems”  bij CSTA verbinding, is te zien  hoeveel nodes er verbonden zijn en wat 

de status hiervan is. 

 

Established: CSTA sessie actief  en verbonden 

Connected: Verbonden maar geen CSTA sessie actief 

Disconnected: Niet verbonden 

Connecting: Er wordt geprobeerd verbinding te maken 

Snoozing: Wacht enkele seconden voordat er weer geprobeerd wordt verbinding te maken 

Als er geklikt wordt op het vergrootglas , zal opnieuw de centrale worden uitgelezen t.b.v. de 

interne namen. Nieuwe toestellen worden alleen toegevoegd als deze binnen de ingestelde 

scansequence vallen. 

   

 
 

 

 

 

Onder “Telephone systems”  bij TAPI verbinding, is te zien hoeveel TAPI Bridge clients (Tapibridges) 

er zijn verbonden met de TapiBridge server. Ook is zichtbaar hoeveel apparaten (LineDevices) 

gevonden zijn en hoeveel er hiervan geopend / gemonitord (LineDevices Monitored) worden. 
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Onder “Recognition Imports” is te zien welke CSV bestanden, wanneer geïmporteerd zijn. Door op 

het  te klikken kan een import worden gestart. Als de import datum en tijd niet veranderd, kan het 

zijn dat het bestand niet gewijzigd is. 

 

 
 

 

 

 

Onder “MySQL Database” is te zien of er een verbinding is met de MySQL database, de database 

naam en hoeveel procent van de licenties in gebruik genomen zijn. 

 

 


