
XML-RPC service
De XML-RPC service bevindt zich op: https://<company>+<user>:<pincode>@server:
7088/RPC2

Hierbij dient <company> vervangen te worden door de naam van de portal, <user> door 
een gebruikersnummer en <pincode> door de pincode van de gebruiker. Bijvoorbeeld: 
http://abcdef+1000:1234@79.171.192.11:7088/RPC2

Op deze XML-RPC service zijn een aantal methoden beschikbaar die betrekking hebben 
op het aansturen van de telefonie:

makecall(userid, company, dstnr)
Zet een nieuwe gesprek op vanaf <userid> van bedrijf <company> naar <dstnr>. Als 
<dstnr> leeg is wordt een eventueel lopend gesprek beeindigd.

holdcall(uniqueid)
Zet een gesprek met het unieke ID <uniqueid> in de wacht. Het unieke ID wordt verkregen 
vanuit een callback.

unholdcall(uniqueid)
Haal een gesprek met het unieke ID <uniqueid> uit de wacht. Het unieke ID wordt 
verkregen vanuit een callback.

mutecall(uniqueid)
Mute een gesprek met het unieke ID <uniqueid>. Het unieke ID wordt verkregen vanuit 
een callback.

unmutecall(uniqueid)
Unmute een gesprek met het unieke ID <uniqueid>. Het unieke ID wordt verkregen vanuit 
een callback.

transfer(uniqueid, bnr)
Verbind een gesprek met het unieke ID <uniqueid> door met nummer <bnr>.

joinlegs(uniqueid1, uniqueid2)
Verbind de twee gesprekstakken <uniqueid1> en <uniqueid2> met elkaar. Eventuele 
overblijvende takken uit andere gesprekken worden verbroken.

hangup(uniqueid)
Beeindig het gesprek met het unieke ID <uniqueid>.

register_callback(company, url)
Registreer een event handler callback. <url> dient een volledige URL te zijn waarop vanaf 
ons platform een XML-RPC service van de client bereikt kan worden. Op het moment dat 
er events optreden die relevant zijn voor het opgegeven <company> (portal naam) dan zal 
de client XML-RPC service worden aangeroepen.

unregister_callback(company, url)

http://abcdef+1000:1234@79.171.192.11:7088/RPC2
http://abcdef+1000:1234@79.171.192.11:7088/RPC2


De-registreer een eerder geregistreerde event handler callback. Als <url> leeg is worden 
alle callback handlers die voor het opgegeven bedrijf geregistreerd staan gewist.



Callback events.
Zoals aangegeven kunnen events die op het Voipro platform optreden doorgegeven 
worden aan een door een client geregistreerde callback handler. De callbacks werken met 
unieke IDs. Elke tak van een gesprek (spreker, ontvanger) heeft een eigen unieke ID.

Deze callback handler dient een XML-RPC service te implementeren met de volgende 
methoden (alle methoden dienen aanwezig te zijn maar ze hoeven uiteraard niets te 
doen):

call_dialed(uniqueid, from, to)
Er is een nieuw gesprek geinitieerd met het unieke ID <uniqueid> vanaf gebruiker <from> 
naar nummer <to>.

call_connected(uniqueid1, uniqueid2, callerid1, callerid2, x)
Twee takken van een gesprek zijn verbonden (de gebelde heeft opgenomen).

leg_renamed(uniqueid_oud, uniqueid_nieuw)
Door een bepaalde gebeurtenis heeft een gesprek een nieuw uniek ID gekregen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij doorverbinden.

call_disconnected(uniqueid)
Deze tak van een gesprek is losgetrokken van de andere tak. Dit kan komen doordat er 
geforceerd wordt doorverbonden of doordat iemand ophangt.

call_hangup(uniqueid)
Een tak van een gesprek is definitief opgehangen.


