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Overzicht 1
This chapter contains the following sections:

• Wat is CloudLink Accounts
• Log in op de CloudLink Accounts Console
• Accounts Console Dashboard
• Aanmaken van klantaccounts en toevoegen van gebruikers

Welkom bij CloudLink Accounts! Raadpleeg, voordat u uw eerste klant gaat onboarden, de
onderstaande onderwerpen die antwoord zullen geven op de volgende vragen:

Wat is CloudLink Accounts?

Hoe kan een Mitel Partner of Account Admin inloggen in de CloudLink Accounts console?

Wat is een Accounts Console Dashboard?

Hoe maak ik klantenaccounts aan en hoe voeg ik gebruikers aan deze accounts toe?

1.1 Wat is CloudLink Accounts

Mitel CloudLink Accounts is een webgebaseerde toepassing waarmee Mitel Partners
klantaccounts kunnen aanmaken en beheren; en waarmee Accountbeheerders van een
klantaccount het klantaccount en de gebruikers in dat klantaccount kunnen beheren. De
gebruikers in een klantaccount kunnen de verschillende Mitel-toepassingen gebruiken
om met elkaar te communiceren nadat CloudLink-integratie op deze toepassingen is
ingeschakeld.

1.2 Log in op de CloudLink Accounts Console
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Note:
De CloudLink Accounts Console ondersteunt de volgende browsers:

• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox

Log in als een Mitel Partner

Als een Mitel Partner kunt u inloggen op de CloudLink Accounts-Console ofwel via Mitel
MiAccess Portaal of via de URL https://accounts.mitel.io.

Om direct via het MiAccess-portaal in te loggen op de CloudLink Accounts Console
moet u eerst inloggen op het Mitel MiAccess Portaal met behulp van uw MiAccess
inloggegevens. Op de homepagina van MiAccess-portaal wordt CloudLink Accounts
Console weergegeven aan de linker kant van de site, op voorwaarde dat het CloudLink-
beleid aan u is toegewezen. Klik op CloudLink Accounts Console. De Accounts
Console gaat open en het Dashboard wordt getoond.

Klik om in te loggen via de URL op de knop MiAccess op het inlogscherm van
Accounts.
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Voer op de loginpagina van Mitel MiAccess uw inloggegevens voor MiAccess in en klik
op INLOGGEN om in te loggen op de CloudLink Accounts Console. Bij een succesvolle
login gaat de Accounts Console open en het Dashboard wordt weergegeven.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het Dashboard wanneer een Mitel
Partner de eerste keer inlogt op de CloudLink Accounts Console.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt in de CloudLink Accounts Console, wordt een
standaard Partner Count aangemaakt en aan u toegewezen in CloudLink Accounts en
er wordt een nieuwe gebruiker (Partner) voor u aangemaakt met behulp van de uw Mitel
MiAccess Gebruiker inloggegevens. Het Partner Account bewaart de logingegevens van
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alle Partners. Het Partner Account en de Partner in een account kunnen niet worden
verwijderd.

Na inloggen kunnen Mitel Partners hun, klantaccounts toevoegen, bewerken,
deactiveren, of verwijderen; en gebruikers toevoegen, bewerken, of verwijderen en
administratieve rechten inschakelen of uitschakelen voor gebruikers. Ze kunnen ook
ondersteuningscontacten toewijzen voor een account, Integraties inschakelen of
uitschakelen, en Bestellingen toewijzen voor een klantaccount.

Note:
De logingegevens van een Partner blijven in CloudLink Accounts, zelfs nadat de
MiAccess gebruikersinloggegevens van die Partner zijn uitgeschakeld of verwijderd.
Neem, om een Partner uit het Partner Account te verwijderen, contact op met Mitel
Partner Technische Ondersteuning door in te loggen op https://www.mitel.com/en-ca/
login

Inloggen als een Account Admin of een Gebruiker

Als een Account Admin van een klantaccount of als een gebruiker kunt u direct inloggen
in de Accounts Console via de URL https://accounts.mitel.io nadat u uw account hebt
geregistreerd

Voor meer informatie over hoe u een account kunt registreren, zie Aanmaken van
klantaccounts en toevoegen van gebruikers on page 8. Om in te loggen moet u de
e-mail-ID (gespecificeerd in het account voor u) invoeren als de gebruikersnaam en
het wachtwoord (door u geselecteerd tijdens het registreren van het account) als het
wachtwoord.
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Na inloggen kan een Account Admin of een klantaccount gebruikers toevoegen,
bewerken, of verwijderen (inclusief andere Account Admins) in dat account; en enable
administratieve rechten inschakelen of uitschakelen voor deze gebruikers.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het Dashboard wanneer een Account
Admin voor de eerste keer inlogt in de CloudLink Accounts Console.
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1.3 Accounts Console Dashboard

De volgende afbeelding toont het Accounts Console Dashboard wanneer een Mitel
Partner inlogt.

De volgende afbeelding toont het Accounts Console Dashboard wanneer een
administratieve gebruiker inlogt.

De volgende tabel beschrijft de gebruikersinteface-elementen op deze twee dashboards.

Dashboardelement Functie

Gebruikersnaam Dit is de naam van de Mitel Partner of de Account Ad
min zoals in de Accounts Console. Klik om deze naam 
te veranderen op de gebruiker op de Gebruikers-pagina,
bewerk de naam en klik op Opslaan.

Avatar U kunt op uw profielfoto klikken en klikken op Uitloggen
 om uit te loggen van de applicatie.
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Dashboardelement Functie

Accountnaam Dit is de klantaccountnaam die is toegevoegd door de
 Mitel Partner.

Links
Aan de onderkant van de Accounts
Console staan de volgende links:

• Ondersteuning - Toegang tot de online
CloudLink help.

• Wettelijk - Toegang tot de CloudLink
applicaties eindgebruiker licentie-
overeenkomst.

• Ondersteunde talen - Klik op de pijl
omlaag om de ondersteunde talen in de
lijst te selecteren.

Accounts/Accounts bekijken Deze optie is alleen beschikbaar voor een Mitel Partner.
Gebruik deze optie om klantaccounts te bekijken en te b
eheren. Zie voor meer informatie Beheren van Account
s.

Facturering Deze optie is alleen beschikbaar voor een Mitel Partner.
Gebruik deze optie om naar de Bestellingen-sectie te ga
an.

Orders Deze optie is alleen beschikbaar voor een Mitel Partner.
 Gebruik deze optie om een lijst te bekijken van alle be
stellingen die de partner heeft aangeschaft en deze te b
eheren.

Account/Account bekijken Deze optie is op het Console Dashboard alleen beschi
kbaar voor een Account Admin. Gebruik deze optie om 
een klantaccount te bekijken en te beheren.Deze optie
is pas voor een Mitel Partner beschikbaar na het selec
teren van een klantaccount.   

Gebruikers/Gebruikers bekijken Deze optie is op het Console Dashboard alleen beschi
kbaar voor een Account Admin. Gebruik deze optie om 
de gebruikers in een klantaccount te bekijken en te behe
ren. Zie voor meer informatie Beheren van Gebruikers
.Deze optie is pas voor een Mitel Partner beschikbaar
na het selecteren van een klantaccount.   

Een gebruiker toevoegen Deze optie is op het Console Dashboard alleen beschi
kbaar voor een Account Admin. Gebruik deze optie om 
een nieuwe gebruiker aan een klantaccount toe te voe
gen.Deze optie is pas voor een Mitel Partner beschik
baar na het selecteren van een klantaccount.  

Uw wachtwoord wijzigen Gebruik deze optie om uw wachtwoord dat gebruikt wor
dt om naar de CloudLink Accounts Console te gaan, te
 veranderen.Deze optie zal niet zichtbaar zijn voor een 
Mitel Partner die inlogt in de Accounts Console via MiAc
cess.   
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1.4 Aanmaken van klantaccounts en toevoegen van
gebruikers

Een Mitel Partner kan klantaccounts aanmaken en gebruikers toevoegen aan deze
accounts. Ze kunnen administratieve rechten verlenen aan de gebruikers die ze in een
klantaccount toevoegen. Deze administratieve gebruikers of Account Admins van een
klantenrekening kunnen ook gebruikers toevoegen aan de rekening.

Nadat een Mitel Partner of een Account Admin een gebruiker heeft toegevoegd aan
een klantaccount, stuurt de CloudLink Accounts Console een verificatie-e-mail naar de
gebruiker.

De verificatie-email omvat een knop Beëindig bouwen van uw account. Drukken op
deze knop brengt gebruikers naar de aanmeldpagina van Mitel Accounts.

CloudLink Accounts Console Gebruikersgids 8



Hier moeten gebruikers een nieuw wachtwoord aanmaken voor de Mitel Accounts en
klikken op Voltooid om het registratieproces te voltooien.

Note:
Uw wachtwoord moet ten minste 8 tekens lang zijn.

Als de registratie voltooid is, kan een Account Admin of een gewone gebruiker inloggen
op de Accounts Console. Voor meer informatie over de wijze van inloggen op de
Accounts Console, zie Inloggen als een Account Admin of een Gebruiker on page 4.

Note:
Een Mitel Partner heeft administratieve rechten voor alle klantaccounts die
aangemaakt zijn door een partner in hetzelfde Partner Account. Een Account
Admin heeft alleen administratieve rechten voor het klantaccount waartoe hij
behoort. Voor meer informatie over soorten gebruikersfuncties en hun privileges, zie
Gebruikersfuncties en Privileges.



Beheren van klantaccounts 2
This chapter contains the following sections:

• Accounts beheren
• Klantaccountinformatie
• Gebruikers beheren
• Gebruikersfuncties en Privileges
• Bestellingen
• Abonnementen
• Bulk Import van Gebruikers
• Ondersteuningscontacten
• Ondersteuningslogboeken
• Gateway
• Gebruikers toestaan chatberichten in CloudLink-toepassingen te bewerken of te

verwijderen

In de onderstaande onderwerpen vindt u instructies voor het beheren van klantaccounts en
gebruikers, het toewijzen van contactpersonen voor ondersteuning, het in bulk toevoegen
van gebruikers aan een klantaccount en het bekijken en toewijzen van het MiTeam Meetings-
abonnement dat door een partner is aangeschaft aan een klantaccount en gebruikers in de
account.

2.1 Accounts beheren

De Accounts-pagina stelt een Mitel Partner in staat alle klantaccounts gemaakt door die
Partner te bekijken, zoeken, toevoegen, bewerken, verwijderen en deactiveren. Om naar
deze pagina te gaan moet de Partner klikken op de optie Accounts in het navigatiemenu
aan de linkerkant van het Accounts Console Dashboard.

Note:
Mitel Partners in een Partner Account kunnen ook de klantaccounts gemaakt door
andere Partners bekijken.
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Een account toevoegen

Klik om een nieuw account toe te voegen op de knop Account toevoegen. Voer de
Klantnaam, Land, Adres, Plaats/Stad en Postcode van de klant in. Kies de Standaard
Taal voor het account en wijs Ondersteuningscontacten toe. Klik op Opslaan .

Note:
Aan elk klantaccount in de CloudLink Accounts Console wordt een unieke identifier
toegewezen, bekend als de ‘Account-ID’. Ga om de Account-ID van een account te
bekijken naar de pagina Accountinformatie van dat account.

Accounts bekijken

Klik op de pijl omlaag boven de Zoek-balk op de Accounts-pagina en selecteer in de
keuzelijst bekijken van een lijst van alle accounts, actieve accounts of gedeactiveerde
accounts door respectievelijk te klikken op Actief of Gedeactiveerd.

Zoeken naar Accounts

Typ in de Zoek-balk de naam van het account dat u zoekt. Het zoekveld toont een lijst
van overeenkomende accountnamen terwijl u de letters typt.

Een Account bewerken

Klik om gegevens van een account te bewerken op het account en bewerk de
accountgegevens op de pagina Accountinformatie die verschijnt. Klik op het pictogram

 om de veranderingen op te slaan.

Note:
Deze optie is ook beschikbaar voor een Account Admin van een account.

Een account deactiveren

Selecteer om een account te deactiveren het account op de Accounts-pagina en klik
om de knop Deactiveren op de Accountinformatie-pagina die opengaat. Er gaat een
pop-up pagina open. Type om door te gaan met het deactiveren van het account het
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woord “deactiveren” in het tekstvak dat verschijnt en klik op Deactiveren. Wanneer u een
account deactiveert, zullen de gebruikers in dat account niet langer in staat zijn zich aan
te melden in CloudLink Accounts of CloudLink applications te gebruiken.

Een account verwijderen

Note:
Wanneer u een account verwijdert, wordt het CloudLink Gateway-apparaat dat aan
het account is gekoppeld, teruggezet op de fabrieksinstellingen. Zie Systeemopties
in Geavanceerde instellingen en opties configurerenvoor meer informatie over het
terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Selecteer om een account te verwijderen het account in de lijst en klik op de knop
Verwijderen. Er gaat een pop-up pagina open. Type om door te gaan met het
verwijderen van het account het woord “verwijderen” in het tekstvak dat verschijnt en klik
op Verwijderen.

2.2 Klantaccountinformatie

De pagina Accountinformatie van een klantaccount stelt de Mitel Partner en de
Account Admin in staat accountinformatie te bekijken en te bewerken, het Account-ID
en de Cloud-locatie te bekijken, Support-contacten toe te wijzen en integraties voor een
account in te schakelen of uit te schakelen. De Mitel Partner kan ook het klantaccount
verwijderen of deactiveren en de Abonnementdetails voor het account te bekijken.

Om naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount te gaan:

• Een Mitel Partner moet op dat account op de pagina Accounts klikken.
• De Account Admins van dat klantaccount moet op de optie Account klikken in het

navigatiemenu aan de linkerkant van het Accounts Console Dashboard.

Klantgegevens

Via het paneel Klanteninformatie kunt u de details van de klant aan wie het account
toebehoort bekijken en bewerken. U kunt de klantnaam, het land, de provincie/staat,
het adres, de stad en de postcode van de klant bewerken. U kunt ook de Account ID
van de klantenrekening bekijken en kopiëren, en de Standaardtaal en het Bedrijfstype
van de klant kiezen. Het klantinformatiepaneel toont ook de SAP-klantnummer on page
13, de Cloudlocatie, en het PBX-type van het klantaccount.
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Ondersteuningscontacten

U moet ondersteuningscontacten toewijzen voor een klantaccount, waar alle
probleemrapporten die betrekking hebben op dat account, naar toe worden gestuurd. Zie
voor meer informatie Ondersteuningscontacten.

Integraties

U kunt klantaccounts integreren met andere Mitel-applicaties zoals MiCC, MiTeam
Meetings en MiCollab met behulp van de schuif/schakelknoppen die met elk van deze
applicaties geassocieerd zijn. Voor meer informatie zie Integreren van Mitel-applicaties
met CloudLink.

Rechten

Wanneer u een klantaccount integreert met een Mitel-applicatie, worden de specifieke
privileges (Gedelegeerde authenticatie en Gasttoegang toestaan) geassocieerd met
die applicatie ook voor dat account ingeschakeld. Een gebruiker kan ook de Privileges
apart voor een account inschakelen of uitschakelen met behulp van de schakelknoppen
geassocieerd met elk van deze privileges. Voor meer informatie zie Integreren van Mitel-
applicaties met CloudLink.

Bandbreedte Optimalisering

Om bandbreedte optimalisering in te schakelen voor een klantaccount, schuift u de
schakelknop Bandbreedte Optimalisering naar rechts in de sectie Services bellen.
Om meer te weten te komen over bandbreedte optimalisering, zie de sectie Bandbreedte
optimalisatie in het onderwerp Systeemvereisten van CloudLink Platform documentatie.

SAP-klantnummer

SAP-klantnummer is een veld alleen-lezen dat het SAP-ID weergeeft van klanten die
een abonnement hebben op een CloudLink-service of -applicatie, zoals besteld door
hun reseller of distributeur. Voor een MiCloud Connect-account is de naam van dit veld
Klantnummer voor facturering.

Abonnementen

Het paneel Abonnementen toont de lijst van alle MiTeam Meetings-licenties die aan de
klantaccount zijn toegewezen. Voor meer informatie, zie Abonnementen on page 22.

2.3 Gebruikers beheren

De pagina Gebruikers van een klantaccount bevat de lijst van alle gebruikers in het
klantaccount. Alle gebruikers in een klantaccount kunnen met elkaar interageren met
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Beheren van klantaccounts

behulp van diverse Mitel-applicaties nadat CloudLink-integratie is ingeschakeld op deze
applicaties.

Op de pagina Gebruikers kunnen Mitel-partners en accountbeheerders van
een klantaccount een gebruiker toevoegen, bewerken, bekijken en zoeken;
beheerdersrechten inschakelen voor een gebruiker; wachtwoorden van een gebruiker
opnieuw instellen; welkomstmail opnieuw naar een gebruiker sturen; producten en
licenties toewijzen aan een gebruiker; en verwijder een gebruiker van dat account.

Om naar de pagina Gebruikers van een klantaccount te gaan:

• Mitel Partner: Klik op het account op de Accounts-pagina. De pagina
Accountinformatie gaat open en de Gebruikers-optie wordt weergegeven in het
navigatiemenu aan de linker kan van de Accounts Console Dashboard. Klik op de
optie Gebruikers.

• Account Admin: Klik op de Gebruikers-optie in het navigatiemenu aan de linker kan
van Accounts Console Dashboard.

Gebr toev

Een Mitel Partner kan gebruikers toevoegen aan klantaccounts. Een Account Admin
van een klantaccount kan gebruikers aan dat account toevoegen. Klik om een nieuwe
gebruiker toe te voegen op de knop Gebruiker toevoegen. U moet de volgende
gegevens invoeren in het formulier dat wordt geopend.

• Voer een naam in in ten minste een van de velden Naam, Voornaam en
Achternaam. Dit wordt weergegeven als de NAAM van de gebruiker op de
Gebruikers-pagina.

• Vul een geldig e-mailadres voor de gebruiker in in het veld e-mail. Zorg ervoor dat u
geen e-mailadres invoert dat al aan een bestaande gebruiker is toegewezen in het
klantaccount.

Schuif om administratieve rechten voor de gebruiker te activeren de schakelknop
Account Admin naar rechts. Klik op Maken. Er wordt een welkommail gestuurd naar het
e-mailadres van de gebruiker en de pagina bewerken van de gebruiker gaat open, waar
de Partner of Account Admin licenties aan de gebruiker kan toewijzen.

U kunt ook gebruikers in bulk toevoegen aan een klantaccount in de CloudLink Accounts
Console met behulp van de functie bulkimport. Voor meer informatie, zie Bulk Import van
Gebruikers on page 24.

Gebruikers filteren

Met de knop  op de pagina Gebruikers kan de accountbeheerder of Mitel-
partner de lijst met gebruikers in een account filteren op gebruikerstype en de producten
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waarvoor ze licenties hebben. Om te filteren, klikt u op de knop +Filter toevoegen. Er
wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven.

Om de lijst van gebruikers te filteren op gebruikerstype, selecteert u Eigenschap. Kies
uit de lijst van getoonde eigenschappen een willekeurig type eigenschap. Om een lijst
met administratieve gebruikers, alle gebruikers, geregistreerde of niet-geregistreerde
gebruikers, PBX-gebruikers, MiCloud- of IoT-verbonden gebruikers weer te geven, klikt
u op de respectieve opties in de eigenschappenlijst Admins, Users, Registered,
Unregistered, PBX Users, MiCloud Connected of IoT Connected.

Om de lijst van gebruikers te filteren op basis van de producten waarvoor zij een licentie
hebben, selecteert u Product. De producten waarvoor een gebruiker een licentie heeft,
worden weergegeven in de lijst Product.

Zoeken naar gebruikers

Typ in de Zoek-balk de naam of het e-mailadres van de gebruiker die u zoekt. Op de
pagina Gebruikers wordt een lijst met overeenkomende gebruikers weergegeven terwijl
u de letters typt.

Gebruikers importeren

Selecteer om gebruikers in bulk aan een klantaccount toe te voegen, het klantaccount
en klik op Importeren gebruikers. Zie Bulk Import van Gebruikers on page 24 voor
meer informatie over het bulksgewijs toevoegen van gebruikers .
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Note:
Een Mitel partner kan gebruikers in bulk toevoegen aan alle klantaccounts. Een
account admin van een klantaccount kan gebruikers in bulk aan dat account
toevoegen.

Gebruiker bewerken

Klik om gegevens van een gebruiker te bewerken, op de gebruiker en bewerk de
gebruikersgegevens in het formulier dat opengaat. U kunt de Naam, Voornaam,
Achternaam, E-mailadres en contactnummer van een gebruiker bewerken; wijs een
licentie voor MiTeam Meetings toe aan een gebruiker (indien van toepassing); schakel
de schakelknop Account Admin aan of uit; stuur de welkoms-email opnieuw naar een
gebruiker; reset het wachtwoord van een Account Admin; of Verwijder een gebruiker.
Klik op Opslaan om de veranderingen op te slaan of Annuleren om de veranderingen
weg te gooien.

Wijs een gebruiker aan als Account Admin

Schuif om administratieve rechten voor een nieuwe gebruiker in te schakelen de
schakelknop Account Admin naar rechts in de gebruikersgegevensformulier wanneer
u de gebruiker aanmaakt. De schakelknop wordt blauw wanneer een gebruiker wordt
ingesteld als een Account Admin. Klik om administratieve rechten voor een Gebruikers
in te schakelen of uit te schakelen op de gebruiker op de Gebruikers-pagina en in het
gebruikersgegevensformulier dat open gaat, schuif de schakelknop Account Admin
respectievelijk naar rechts of naar links.

Wachtwoord opnieuw instellen

Om het wachtwoord van alle gebruikers in een klantaccount tegelijk te resetten, klikt u
op de optie Beheren en in het scherm dat wordt geopend, klikt u op Wachtwoorden
voor iedereen resetten. Om het wachtwoord van geselecteerde gebruikers opnieuw in
te stellen, selecteert u de gebruikers op de pagina Gebruikers en voert u een van de
volgende handelingen uit.

•
Klik op het  pictogram. Klik in het scherm dat wordt geopend op Wachtwoorden
resetten.

• klik op de optie Beheren en klik in het scherm dat wordt geopend op Wachtwoorden
resetten.

Er wordt een e-mail met de link Wachtwoord resetten naar het geregistreerde e-
mailadres van de gebruiker gestuurd.
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Note:
De e-mail voor het resetten van het wachtwoord wordt alleen verzonden naar
gebruikers die hun gegevens bij Mitel hebben geregistreerd en een account hebben
aangemaakt.

Welkomstmail verzenden

Voer een van de volgende handelingen uit om een welkommail te sturen naar alle
gebruikers in het klantaccount tegelijk:

•
klik op het -pictogram op de Gebruikers-pagina en klik in het deelvenster dat wordt
geopend op Welkomstmails aan iedereen versturen.

• klik op de optie Beheren op de Gebruikers-pagina en klik in het paneel dat wordt
geopend op Welkomstmails naar iedereen verzenden.

Om een welkommail naar geselecteerde gebruikers te sturen, selecteert u de gebruikers
op de Gebruikers-pagina en voert u een van de volgende handelingen uit:

•
klik op het -pictogram in de Gebruikers-pagina en klik in het deelvenster dat wordt
geopend op Welkom-emails versturen.

• klik op de optie Beheren op de Gebruikers-pagina en klik in het paneel dat wordt
geopend op Welkomstmails versturen.

Beheren

Als u op de optie Beheren op de Gebruikers-pagina van een klantaccount klikt, wordt
een paneel geopend met het aantal MiTeam Meetings-licentie dat beschikbaar is voor
dat account en de opties, om de MiTeam Meetings-licentie toe te wijzen aan gebruikers,
om de MiTeam Meetings-licentie van bestaande gebruikers in te trekken, om een
welkombericht te sturen e-mails naar alle gebruikers en het wachtwoord van gebruikers
opnieuw instellen.
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Note:
MiTeam Meetings-licentiegegevens worden alleen weergegeven als:

• op het account is MiTeam Meetings-integratie ingeschakeld en MiCollab-integratie
uitgeschakeld.

• aan het account is minimaal één MiTeam Meetings-abonnement/-bestelling
toegewezen.

• het account is geen Partner Account.

• Om de MiTeam Meetings-licentie aan alle gebruikers in het klantaccount tegelijk toe
te wijzen, klikt u op de optie Beheren en klikt u op Alles toewijzen in het scherm dat
wordt geopend.

• Om de MiTeam Meetings-licentie van alle gebruikers in het klantaccount tegelijk in te
trekken, klikt u op de optie Beheren en vervolgens op Alles ongedaan maken in het
scherm dat wordt geopend.

• Om een MiTeam Meetings-licentie toe te wijzen aan geselecteerde gebruikers,
selecteert u de gebruikers op de pagina Gebruikers, klikt u op de optie Beheren en
klikt u op Toewijzen in het scherm dat wordt geopend.
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• Om de MiTeam Meetings-licentie aan geselecteerde gebruikers toe te wijzen,
selecteert u de gebruikers op de pagina Gebruikers, klikt u op de optie Beheren en
klikt u op Toewijzing ongedaan maken in het scherm dat wordt geopend.

Note:
Als licenties niet beschikbaar zijn om aan gebruikers toe te wijzen, is het bericht X
(aantal benodigde licenties) meer licentie (s) nodig om op de geselecteerde
gebruikers van toepassing te zijn. Koop meer of trek bestaande licenties in en
probeer het opnieuw wordt weergegeven.

Gebruiker verwijderen

Voer één van de volgende handelingen uit om een gebruiker te verwijderen:

• Selecteer de gebruiker op de Gebruikers-pagina en klik op de knop Verwijderen in
het formulier dat verschijnt.

• Selecteer het selectievakje dat is gekoppeld aan de gebruikers die u wilt verwijderen
en klik op Gebruikers verwijderen op de Gebruikers-pagina.

Note:

• U kunt een Mitel Partner of een gebruiker die is gesynchroniseerd vanuit een
MiCloud Connect niet verwijderen.

• Het verwijderen van een gebruiker die gesynchroniseerd is met een PBX zal
alleen het CloudLink account van de gebruiker verwijderen en zal de gebruiker
niet verwijderen van de PBX. De gebruikers worden nu opgesomd op de pagina
Gebruikers van de Accounts-console. Om opnieuw een CloudLink-account aan
de gebruiker toe te voegen, moet de Account Admin een welkomstmail naar de
gebruiker sturen.

• Het verwijderen van de SCIM gebruikers die gesynchroniseerd zijn vanuit Azure
Active Directory zal alleen het CloudLink account van de gebruiker verwijderen en
zal de gebruiker niet verwijderen uit Azure Active Directory.
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2.4 Gebruikersfuncties en Privileges

CloudLink Accounts wijst een functie toe aan alle gebruikers wanneer ze worden
toegevoegd aan de CloudLink Accounts Console. De gebruikersfunctie bepaalt de
privileges die worden verleend aan een gebruiker. CloudLink Accounts ondersteunt de
volgende gebruikersfuncties.

Partner

Deze functie wordt toegewezen aan de Mitel Partner die inlog in de Accounts Console
via MiAccess. Na inloggen kan een Mitel Partners klantaccounts anmaken, bewerken of
verwijderen; gebruikers toevoegen, bewerken en verwijderen; en administratieve rechten
voor gebruikers inschakelen of uitschakelen.

Account Admin

Deze functie wordt toegewezen aan een gebruiker door een Mitel Partner of door een
Account Admin. Na inloggen in een klantaccount kan een gebruiker met deze functie
gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen (inclusief andere Account Admins); en
administratieve rechten voor gebruikers in dat account inschakelen of uitschakelen.

Gebruiker

Dit is de basisgebruikersfunctie in CloudLink Accounts Console. Gebruikersprivileges
voor deze functie zijn beperkt tot het resetten van hun loginwachtwoorden.

Gast

Deze functie wordt toegewezen aan anonieme externe gebruikers wanneer ze naar
accounts gaan waarvoor gasttoegang is ingeschakeld.

Note:
Als Mitel Partner of Account Admin kunt u de functies van een basisgebruiker
wijzigen om administratieve rechten aan de gebruiker toe te kennen en hij kan ook
de functie van een Account Admin wijzigen om de administratieve rechten van
de gebruiker in te trekken. De resterende gebruikersfuncties kunnen niet worden
gewijzigd. Zie  Instellen Gebruiker als Beheerder voor meer informaties.

2.5 Bestellingen
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Op de pagina Bestellingen staan de Mitel One en de MiTeam Meetings abonnementen
die zijn gekocht door een Mitel Partner. Wanneer een Partner een abonnement koopt,
wordt dit automatisch vermeld op de pagina als een Bestelling. Partners kunnen
deze pagina gebruiken om hun bestellingen te bekijken, te zoeken en toe te wijzen
aan klantaccounts. Ze kunnen ook het tracking nummer van de bestelling bekijken,
het account waaraan het is toegewezen, de aankoopdatum en de verloopdatum van
bestellingen.

Klik om naar de pagina Bestellingen te gaan op de optie Facturering in het
navigatiemenu aan de linkerkant van het Accounts Console Dashboard en klik op de
optie Bestellingen om de pagina Bestellingen te openen.

Bestellingen bekijken

Klik op de pijl omlaag naast Bestellingen en selecteer in de keuzelijst bekijken van een
lijst van alle bestellingen niet toegewezen bestellingen of verlopende bestellingen door
respectievelijk te klikken op Alle, Niet-toegewezen of Verlopen.

Zoeken van Bestellingen

Typ een van de volgende opties in de balk Zoekopdrachten; de SAP-bestellings-id, het
inkoopordernummer van de wederverkoper, het inkoopordernummer van de klant, het
account waaraan een bestelling is toegewezen, het trackingnummer of de vervaldatum
van de bestelling waarnaar u op zoek bent. De pagina Bestellingen toont een lijst van
overeenkomende bestellingen terwijl u de letters typt.

Bestellingen toewijzen

Klik om een bestelling toe te wijzen aan een account op de knop Toewijzen naast de
bestelling. Er verschijnt een scherm. Klik op Bedrijf. In de vervolgkeuzelijst die verschijnt
met de accountnamen met een zoekveld, voert u de naam in van het account waaraan
u de bestelling wilt toewijzen. Het zoekveld geeft een lijst weer van overeenkomende
accountnamen terwijl u de letters typt. Selecteer het account en klik op Toewijzen.

Bestelgegevens

Klik op de bestelling om de details van een bestelling te bekijken. Er verschijnt een
scherm dat het tracking nummer van de bestelling toont, aantal MiTeam Meetings
licenties in de bestelling, het account waaraan de bestelling is toegewezen, de termijn
en de aankoopdatum van de bestelling. Klik op Zie additionele tracking details om het
inkoopordernummer van de wederverkoper, het SAP-id van de wederverkoper, het
inkoopordernummer van de klant, en de SAP-order-id te bekijken. Klik Sluiten om
het scherm te verlaten.
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2.6 Abonnementen

Het paneel Abonnementen toont de lijst van alle CloudLink applicatielicenties die zijn
toegewezen aan een klantaccount.

Klik in het paneel Abonnement op  om het abonnementsnummer, de details van
het abonnement, het resterende aantal beschikbare licenties voor de account en de
begindatum van het abonnement weer te geven.

Note:

• Het paneel Abonnementen is niet beschikbaar voor Prime Partner-accounts.
• Het paneel Abonnementen is niet beschikbaar voor een Partner die geen

factureringsaccount heeft.

Een Mitel Partner of een Account Admin van een klantaccount kan toegang krijgen tot
het paneel Abonnementen door een van de volgende handelingen uit te voeren:
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• Klik op de optie Facturering in het navigatiemenu aan de linkerkant van het
Accounts Console Dashboard en klik op de optie Abonnementen om het paneel
Abonnementen te openen.

• Navigeer naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount. Het paneel
Abonnementen wordt onderaan de pagina weergegeven.
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Bestelling toevoegen

Note:
Deze optie is alleen beschikbaar voor een Mitel Partner die een factureringsaccount
heeft.

Met de optie Bestelling toevoegen in het paneel Abonnementen van een klantaccount
kan de Mitel Partner rechtstreeks vanuit het paneel Abonnementen een bestelling
toevoegen aan het klantaccount. Om dit te doen:

1. Klik op Bestelling toevoegen. De pagina Bestellingen wordt geopend met de lijst
met alle niet-toegewezen bestellingen.

2. Klik om een bestelling toe te wijzen aan een account op de knop Toewijzen naast
de bestelling. Er verschijnt een paneel met in het veld Bedrijf de naam van het
klantaccount.

3. Klik op Toewijzen. De bestelling wordt toegewezen aan de klantenrekening en u
wordt doorgestuurd naar het paneel Abonnementen.

Een bestelling toevoegen aan een klantaccount

1. Klik op Bedrijf. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met accountnamen en een
zoekveld.

2. Voer in het veld Zoeken de naam in van de rekening waaraan u de bestelling wilt
toewijzen. Het zoekveld geeft een lijst weer van overeenkomende accountnamen
terwijl u de letters typt.

3. Selecteer het account en klik op Toewijzen. De bestelling wordt aan het klantaccount
toegewezen; u wordt echter niet omgeleid naar het paneel Abonnementen van die
account, maar blijft op de pagina Bestellingen.

2.7 Bulk Import van Gebruikers

Een Mitel Partner of een Account Admin kan gebruikers in bulk toevoegen aan een
klantaccount in de CloudLink Accounts Console met behulp van de functie bulkimport.
Dit omzeilt de noodzaak voor een Partner of Account Admin om tegelijkertijd gebruikers
in de Console toe te voegen. Ze hoeven alleen maar de details van elke gebruiker in te
vullen in de bijgeleverde spreadsheetsjabloon en met een klik op een knop worden deze
gebruikers toegevoegd aan het klantaccount.
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Selecteer om gebruikers in bulk aan een klantaccount toe te voegen, het klantaccount
en klik op Importeren gebruikers op de pagina Gebruikers van het klantaccount. Het
scherm Importeren gebruikers gaat open.

Klik op de link spreadsheetsjabloon. Een spreadsheet met de velden waarin
de gebruikersinformatie moet worden ingevuld, wordt gedownload naar de
standaard downloadlocatie op uw systeem. Voer met behulp van Microsoft Excel de
gebruikersinformatie in de velden van de spreadsheet in. De spreadsheet bevat de
velden VOORNAAM, ACHTERNAAM, NAAM, E-MAIL, en ROL.

• U moet de details invullen in ten minste één van de velden VOORNAAM,
ACHTERNAAM, en NAAM.

• U moet een geldig e-mailadres voor de gebruiker invullen in het veld E-MAIL. Zorg dat
u niet invult:

• Een e-mailadres dat reeds is toegekend aan een bestaande gebruiker in het
klantaccount

• Hetzelfde e-mailadres voor verschillende gebruikers in de spreadsheet
• U moet een gebruikersfunctie invullen in het veld FUNCTIE. De beschikbare

gebruikersfuncties zijn Gebruiker en Account Admin. Als u geen gebruikersfunctie
invult, wordt de standaard functie Gebruiker toegewezen aan die gebruiker.

Sla de spreadsheet op. Ga terug naar de Gebruikers-pagina van het klantaccount en
klik op Upload in het scherm Importeren Gebruikers. Een wordt een venster geopend.
Navigeer naar de locatie waar de spreadsheet is opgeslagen, selecteer de spreadsheet
en klik op Openen. Een wordt een voorbeeldvenster geopend.

Het voorbeeldvenster geeft een samenvatting van de gebruikersinformatie die u hebt

ingevuld. De kolom STATUS voor een gebruiker als een foutenpictogram tonen ( )
als er een fout zit in de details die u ingevoerd hebt. U kunt doorgaan met het toevoegen
van gebruikers aan het klantaccount door te klikken op de knop Uploaden. Als u echter
doorgaat met het toevoegen van gebruikers terwijl de STATUS een foutenpictogram
toont:
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• De gebruikers zonder fouten in de gebruikersinformatie worden toegevoegd aan het
klantaccount en zullen worden verwijderd uit het voorbeeldvenster.

• De gebruikers met fouten in de gebruikersinformatie zullen niet worden toegevoegd
aan het klantaccount. Ze blijven in het voorbeeldvenster totdat u de vereiste correcties
maakt en ze toevoegt aan het klantaccount of ze verwijdert.

Klik op de velden die fouten bevatten en maak de vereiste correcties. Als er geen
fouten zitten in de gebruikersinformatie, geeft een label aan de bovenkant van het
voorbeeldvenster Geen fouten gevonden weer.

In het voorbeeldvenster kunt u ook:

• de gebruikersfunctie veranderen door te klikken op de pijn omlaag naast de
gebruikersfunctie en een gebruikersfunctie te kiezen in de keuzelijst

•
Een gebruiker verwijderen door te klikken op het pictogram 

• Een gebruiker toevoegen door de klikken op Toevoegen rij en de vereiste
gebruikersinformatie in te voeren.

Nadat alle noodzakelijke correcties en modificaties zijn gemaakt, klikt u op Uploaden
om de gebruikers toe te voegen aan de Accounts Console. De gebruikers worden nu
opgesomd op de pagina Gebruikers van de CloudLink Accounts-console. Als u klikt op
Annuleren, wordt de bulkimportactie geannuleerd.

Nadat u gebruikers in bulk aan een klantaccount hebt toegevoegd, moet u welkommails
naar deze gebruikers sturen om zich te registreren en aan te melden bij de verschillende
CloudLink-applicaties. Om de welkommail te verzenden, doet u het volgende:
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1. Schakel op de pagina Gebruikers het selectievakje in dat is gekoppeld aan de
gebruikers aan wie u de welkommail wilt verzenden.

2.
Klik op het pictogram  en klik in het deelvenster dat opent op welkom-emails
versturen.

Er wordt een welkomstmail verzonden naar de geselecteerde gebruikers.

2.8 Ondersteuningscontacten

Het veld Ondersteuningscontacten van een klantaccount vermeldt alle contacten
toegevoegd door een Partner-gebruiker of een Administratieve gebruiker van dat
account, waar alle probleemrapporten met betrekking tot dat account naar toe worden
gestuurd. De contacten kunnen een bestaande Partner zijn of elk ander e-mailadres dat
toegewezen is als Ondersteuningscontact voor dat account.

Wanneer een klant een probleem met een CloudLink application meldt, wordt er een
e-mail verzonden naar de Ondersteuningscontacten. De Ondersteuningscontacten
zijn verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen die door hun klanten zijn
gemeld en nemen indien nodig contact op met Mitel Partner Technische Ondersteuning
via de geschikte kanalen. Mitel zal geen contact opnemen met de partner of de klant
met betrekking tot deze meldingen. Voor meer informatie, neem een kijkje op CloudLink
Applications Partner Support Process.

Toevoegen of Bewerken van een Ondersteuningscontact (Partner-gebruiker)

Een Partner moet Ondersteuningscontacten toevoegen tijdens het aanmaken van een
account. De toegevoegde contacten kunnen Partner-gebruikers omvatten en expliciete
e-mailadressen.
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Note:
Het is verplicht om ten minste één Ondersteuningscontact toe te voegen tijdens het
aanmaken van een nieuw klantacount.

Volg om Ondersteuningscontacten aan het account toe te voegen als een Partner-
gebruiker de volgende procedure:

• Om Partners toe te voegen als Ondersteuningscontacten:

1. Navigeer naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount.
2. Typ in het zoekveld voor Ondersteuningscontacten de naam van de Partner

die u zoekt. Het zoekveld toont een lijst van Partner waarvan de namen of e-
mailadressen overeenkomen met de letters die u typt.

3. Klik op de naam om die Partner toe te voegen als een Ondersteuningscontact. De
naam van de Partner wordt weergegeven in de lijst Ondersteuningscontacten.

4. Klik op Opslaan . De geselecteerde Partners worden ingesteld als
Ondersteuningscontacten voor dat account.

• Om expliciete e-mailadressen toe te voegen als Ondersteuningscontacten:

1. Navigeer naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount.
2. Typ In het zoekveld voor Ondersteuningscontacten het e-mailadres dat u wilt

toewijzen als een Ondersteuningscontact en druk op ENTER. Als het ingevoerde
e-mailadres geldig is, wordt het weergegeven bij Ondersteuningscontacten. Als
het ingevoerde e-mailadres ongeldig is, toont het portaal de boodschap Bevat een
ongeldig e-mailadres.

3. Klik op Opslaan . De geselecteerde e-mailadressen worden ingesteld als
Ondersteuningscontacten voor dat account.

Een Partner-gebruiker kan de Ondersteuningscontacten voor een bestaand account ook
bewerken met behulp van de volgende procedure:

1. Klik op Accounts bekijken op het consoledashboard. De pagina Accounts wordt
geopend. Klik op het account dat u wilt bewerken. De pagina Accountinformatie voor
dat account gaat open.
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2. In het veld Ondersteuningscontacten,

• Klik op X naast een Ondersteuningscontactnaam of e-mailadres om dat
Ondersteuningscontact te verwijderen.

• Volg dezelfde procedure als die voor het toevoegen van Ondersteuningscontacten
voor een nieuw account om Ondersteuningscontacten aan het account toe te
voegen.

3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Bewerken van een Ondersteuningscontact (Administrator-gebruiker)

Een Administrator-gebruiker kan Ondersteuningscontacten alleen voor bestaande
accounts verwijderen of toevoegen die door een Partner zijn aangemaakt.

Volg om Ondersteuningscontacten voor een account te bewerken als een administratieve
gebruiker de volgende procedure:

1. Klik op Accounts bekijken op het consoledashboard. De pagina Accountinformatie
gaat open.

2. Het veld Ondersteuningscontacten toont ofwel de namen of e-mailadressen van alle
bestaande Ondersteuningscontacten voor dat account.

3. Klik op X naast een e-mailadres om dat Ondersteuningscontact te verwijderen.
4. Voer om meer Ondersteuningscontacten voor het account toe te voegen een geldig e-

mailadres in op de zoekbalk. Het zoekveld toont een lijst van geldige e-mailadressen
die overeenkomen met de letters die u typt.

5. Klik op de knop Toevoegen naast een e-mailadres om dat e-mailadres toe te
voegen als Ondersteuningscontact. Het e-mailadres wordt weergegeven in de
Ondersteuningscontacten.

6.

Klik op het pictogram  om de veranderingen op te slaan.

2.9 Ondersteuningslogboeken

Via de pagina Ondersteuningslogboeken van een klantaccount kan de Mitel-partner
of een accountbeheerder de Ondersteuningslogboeken in het klantaccount bekijken.
Ondersteuningslogboeken worden aangemaakt wanneer een gebruiker in de
klantenaccount een probleem meldt met een CloudLink-toepassing. De Mitel-partner of
een accountbeheerder kan op een ondersteuningslogboek klikken om de details van dat
logboek te bekijken.

Om de pagina Ondersteuningslogboeken te bekijken, gebruikt u de volgende procedure:
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1. Log in op de CloudLink Accounts Console on page 1.
2. Open het paneel Ondersteuningslogboeken door een van de volgende handelingen

uit te voeren:

• Als u zich hebt aangemeld als Mitel Partner:

Klik in het linkerpaneel op Accounts en selecteer het account waarvoor u de
logboeken wilt bekijken. De pagina Accountinformatie wordt weergegeven. Klik in
het linkerpaneel op Ondersteuning en vervolgens op Ondersteuningslogboeken.

• Als u zich hebt aangemeld als Account Admin:

Klik op het linkerpaneel op Ondersteuning en vervolgens op
Ondersteuningslogboeken.

De pagina Ondersteuningslogboeken voor het geselecteerde account wordt geopend
en toont een lijst met logboeken.

Klik op het logboek dat u wilt bekijken uit de lijst met logboeken.

Logboeken zoeken

U kunt naar logboeken zoeken op basis van logboek titels. Typ in de zoekbalk de TITEL
VAN HET LOGBOEK als de zoekcriteria. Een lijst van overeenkomende logboeken
wordt getoond.
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Note:
U kunt niet naar logboeken zoeken op basis van een PRODUCTNAAM, DATUM &
TIID oF MELDER.

Filter toevoegen

Standaard worden op de pagina Ondersteuningslogboeken alle logboeken voor alle
toepassingen weergegeven. U kunt de lijst met logs filteren op toepassing en op status
van de logs. Om dit te doen, klik op Filter toevoegen en selecteer Product of Status
om het bijbehorende filter toe te voegen.

De lijst met producten die wordt weergegeven na selectie van de filter Product, toont alle
toepassingsproblemen die in de afgelopen 60 dagen zijn ontstaan.

Logboek weergeven

Klik op het logboek dat u wilt bekijken in de lijst met logboeken die wordt weergegeven
op de pagina Ondersteuningslogboeken. De pagina met logboek gegevens wordt
geopend en toont details van het logboek Als de klant een schermafbeelding bij de
beschrijving heeft gevoegd, wordt de schermafbeelding weergegeven onder Details van
de bijlage. De volgende afbeeldingen tonen voorbeelden van de logboekdetailpagina:
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• Als u zich hebt aangemeld als Mitel Partner
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• Als u zich hebt aangemeld als Account Beheerder

Om een logboekbestand en de bijlagen te downloaden, klikt u op het tabblad Export
Logs. Het logboek en de bijlagen worden als een zip-bestand gedownload. Unzip het
bestand om het tekstbestand te bekijken. Het vak Details melden bevat een door de
klant geschreven beschrijving van het probleem.
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Bijlage weergeven

Als de klant een schermafbeelding bij de beschrijving heeft gevoegd, wordt de
schermafbeelding weergegeven onder Bijlagen. Om een afbeelding te vergroten, ga met

de muis over de afbeelding en klik op Klik om te vergroten. Klik op het pictogram 
voor de afbeelding.

Klik op Download als u een bijlage wilt downloaden. De bijlage zal in uw systeem
worden opgeslagen.

Ingelogd status

De logboekstatus is nuttig voor Mitel Partner bij het identificeren van de metriek van
logboeken op basis van hun status. In het gedeelte Partner Support op de pagina
Supportlogs wordt de status van de logboeken weergegeven, samen met aantekeningen.

Hieronder vindt u de drie statussen van de logboeken:

• Open: Een nieuw probleem wordt aangemaakt door een gebruiker van de CloudLink
Applicatie via de klantenaccount. Wanneer het probleem in de open stand staat,
wordt er door CloudLink een periodieke herinneringsmail gestuurd naar de support
contactpersoon van de partner. De herinneringsmail is bedoeld om te waarschuwen
dat de klant mogelijk nog steeds met het probleem te maken heeft.

• Gemeld: Het probleem is gemeld en er wordt aan gewerkt.
• Opgelost: Het probleem is opgelost.
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Note:
Nadat de Mitel Partner een probleem heeft opgelost, moet de status van het
probleem worden bijgewerkt van Open naar Opgelost. Alleen wanneer de Mitel
Partner het probleem niet kan oplossen en hij het probleem heeft doorgeschakeld
naar Mitel, wordt de status Gemeld gebruikt. Zodra het probleem door Mitel is
opgelost, moet de Mitel-partner de status bijwerken van Gemeld naar Opgelost.

Als u zich hebt aangemeld als Mitel Partner kan u:

• De logboekstatus bekijken.
• De status van het logboek wijzigen.

De volgende stappen uitvoeren om de status van het logboek te wijzigen:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Status de status als Open, Gemeld of Opgelost.

2. U kunt een opmerking over het logboek toevoegen, zoals de ticket-ID of de status
van het logboek.

3. Klik op Notities en status opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Als u bent aangemeld als Accountbeheerder, kunt u de logboekstatus samen met de
notities bekijken, maar de status van de logboeken niet wijzigen.

2.10 Gateway

De Gateway-ondersteuningspagina is beschikbaar voor de Mitel Partner en
voor accountbeheerders van klantenaccounts waarvoor CloudLink Gateway is
ingeschakeld. De Gateway-ondersteuningspagina biedt snelle toegang voor de Mitel
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Partner of de Account Administrator om gateway updates te plannen, specifieke logs te
bekijken, gesprekken te traceren, de gateway opnieuw op te starten en de systeemversie
te updaten.

Om de Gateway-ondersteuningspagina te openen, klikt u op het pictogram  in
het paneel Ondersteuning en vervolgens op Gateway. De gedeeltelijke pagina
Geavanceerd wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u geavanceerde instellingen
en opties selecteren die handig zijn voor het oplossen van problemen, vooral wanneer
u samenwerkt met Mitel Support. Voor meer informatie over het configureren van
geavanceerde instellingen en opties, zie Geavanceerde instellingen en opties
configureren.

In sommige gevallen verschijnt de volgende foutmelding wanneer u deze pagina
probeert te openen.
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De foutmelding wordt weergegeven indien:

• het klantaccount de CloudLink Gateway Integratie heeft toegevoegd, maar onboarding
is niet verder gevorderd dan de Gateway stap om een gateway aan het account te
koppelen.

• er een verbindingsprobleem is met de gateway van het klantaccount.

Om de status van de CloudLink Gateway Integratie op te lossen, navigeert u naar
Integratie & Apps in het linker navigatiepaneel en onderzoekt u het probleem.

2.11 Gebruikers toestaan chatberichten in CloudLink-
toepassingen te bewerken of te verwijderen

De Mitel Partner of de Account Admin van een klantaccount kan de functionaliteit voor
de gebruikers in dat klantaccount om de chatberichten die worden gedeeld in CloudLink-
toepassingen te bewerken of te verwijderen, in- of uitschakelen. Om dit te doen moet een
Mitel-partner of de beheerder de volgende stappen uitvoeren:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Klik op de Accounts-optie in het navigatiemenu aan de linkerkant van het Accounts

Console Dashboard.
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3. Klik in de lijst met accounts die wordt weergegeven op de account waarvoor u de
chatberichten wilt bewerken of verwijderen. Een pagina met accountinformatie wordt
weergegeven wanneer u op de account klikt.

4.
Klik in het paneel Integraties op het pictogram  dat is gekoppeld aan de Chat
integratie.

Het dialoogvenster Instellingen Chat Service wordt geopend.
5. Standaard is de optie het Bewerken en verwijderen van berichten toestaan

ingeschakeld voor een account. Om te voorkomen dat gebruikers in een account
hun chatberichten kunnen verwijderen of bewerken, schakelt u het selectievakje
Bewerken en verwijderen van berichten toestaan uit en klikt u op Opslaan



CloudLink Accounts Integraties 3
This chapter contains the following sections:

• Integreren van Mitel toepassingen met CloudLink Accounts
• Integreren van Toepassingen van Derden met CloudLink Accounts

CloudLink ondersteunt integratie met andere Mitel-toepassingen en toepassingen van derden
om gebruikers in de CloudLink-database te kunnen opnemen en om communicatie mogelijk
te maken tussen oplossingen op locatie en cloudgebaseerde toepassingen met veel functies.

Note:

• Chatintegratie is standaard altijd ingeschakeld voor een klantaccount.
• Als aan een account een abonnement is toegewezen voor een toepassing en de

toepassing is niet geïntegreerd met CloudLink, wordt een waarschuwingsbericht
weergegeven.

Een integratie toevoegen aan een klantaccount

Integraties toevoegen aan een klantaccount
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1. Open de pagina Integraties op een van de volgende manieren:

• Van de pagina Accountinformatie:

Ga naar de pagina Accountinformatie van het klantaccount door het volgende te doen.

a. Een Mitel Partner moet op dat account op de pagina Accounts klikken.
b. De Account Admin van het klantaccount moet op de optie Account klikken in het

navigatiemenu aan de linkerkant van het Accounts Console Dashboard.

De pagina Accountinformatie gaat open en het deelvenster Integraties wordt
weergegeven op het onderste deel van de pagina.

• Vanuit de Integratie & Apps optie:

Klik op de Integratie & Apps-optie in het navigatiemenu aan de linkerkant van het
Accounts Console Dashboard.
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2. Klik in het deelvenster Integraties op + Nieuwe toevoegen. Een pop-up scherm toont de
beschikbare Integraties.

Note:

Een Mitel Partner kan integratie in het Partner Account niet inschakelen omdat
integratie niet wordt ondersteund voor Partner Accounts. Om CloudLink te integreren
met andere applicaties, moet een Partner een nieuwe klantaccount aanmaken en
integraties in dat account inschakelen. Mitel beveelt aan om alle bestaande integraties
in het Partner Account uit te schakelen om van de volledige functionaliteit van de
functies gebruik te kunnen maken. Zie voor meer informatie over Partner Account Log
in als een Mitel Partner.

3. Kies het type integratie dat u wilt toevoegen door op het bijbehorende tabblad te klikken,
Mitel of Derden:

• Het Mitel tabblad toont alle ondersteunde Mitel integraties.
• Het tabblad Derden toont een lijst van ondersteunde integraties van derden.
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4. Klik op de knop Toevoegen die is gekoppeld aan de Integratie en klik op Gereed.

De integratie wordt geïntegreerd met het klantaccount en wordt toegevoegd in het
deelvenster Integraties.
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Een integratie verwijderen van een klantaccount

Een bestaande integratie verwijderen van een klantaccount

1. Ga naar de pagina Integraties door de instructies te volgen die vermeld staan in Stap 1
van Een integratie toevoegen aan een klantaccount on page 39.

2. In het deelvenster Integraties dat wordt geopend, verwijdert u de integratie op een van de
volgende manieren:

• Schakel de toggle-knop uit die bij de integratie hoort in het deelvenster Integraties.
• Beweeg in het paneel Integraties met de muis over de knop Toegevoegd die bij de

integratie hoort en klik op Verwijderen.

In de volgende onderwerpen vindt u informatie over hoe u een CloudLink account kunt
integreren met de verschillende Mitel toepassingen en toepassingen van derden.

3.1 Integreren van Mitel toepassingen met CloudLink
Accounts

CloudLink ondersteunt integratie met Mitel-applicaties zoals Mitel One, CloudLink
Gateway, MiTeam Meetings, MiCollab en MiContact Center om communicatie mogelijk te
maken tussen plaatselijke oplossingen en functierijke cloudgebaseerde toepassingen.

Mitel One Integration

Door Mitel One-integratie toe te voegen aan een klantaccount krijgen de gebruikers in
het account toegang tot de Mitel One-toepassing. De Mitel Partner of de Account Admin
kan de Mitel One-functies beheren voor elke gebruiker in het account. Zie voor meer
informatie Mitel One-integratie.

CloudLink Gateway-integratie

Door CloudLink Gateway-integratie toe te voegen aan een klantaccount kan de
Mitel Partner of Account Admin de gateway koppelen aan de klantaccount, een PBX
configureren en aansluiten, en een CloudLink-toepassing implementeren voor alle
gebruikers in de account. Voor meer informatie, zie Integratie van CloudLink Gateway
met CloudLink-accounts on page 61.

MiCC-integratie

Door MiCC-integratie toe te voegen aan een klantaccount krijgt de Mitel-partner of de
accountbeheerder toegang tot het Contact Center Admin-portaal. Nadat de integratie is

toegevoegd, verschijnt het Contact Center Admin-pictogram  in de rechterbovenhoek
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van de pagina Accountsinformatie. Klik op het pictogram en in het dialoogvenster
dat wordt geopend, klikt u op Contact Center Admin. De Chat Overlays pagina wordt
geopend. U kunt nieuwe chats starten vanaf deze pagina. Voor meer informatie over
het starten van chats, zie de sectie Chat Overlays in de Integratiegids voor MiContact
Center met Google Contact Center AI.

MiTeam Meetings Integratie

Door MiTeam Meetings-integratie aan een klantaccount toe te voegen, krijgen alle
gebruikers in het account met een geldig MiTeam Meetings-abonnement toegang tot de
MiTeam Meetings-toepassing. Voor meer informatie, zie MiTeam Meetings Integratie on
page 73.

MiCollab-integratie

Het toevoegen van MiCollab-integratie aan een klantaccount maakt CloudLink Chat
mogelijk in de MiCollab-applicatie van alle gebruikers in het account als de MiCollab-
beheerder CloudLink Chat heeft ingeschakeld op de MiCollab-server. Zie MiCollab
CloudLink Solution Document voor meer informatie over het inschakelen van CloudLink
Chat op MiCollab Server.

Privileges gelinkt aan integratie

Wanneer een integratie aan een klantaccount wordt toegevoegd, worden de specifieke
rechten die aan die integratie zijn gekoppeld, ook voor die account ingeschakeld. Een
Mitel-partner of accountbeheerder kan deze privileges ook in- of uitschakelen voor de
gebruikers in een account zonder integraties apart toe te voegen, met behulp van de
toggle-knoppen die bij elk van deze privileges horen in de sectie Privileges. Wanneer
een integratie voor een account wordt verwijderd, zullen de bijbehorende rechten ook
worden uitgeschakeld als er geen andere integratie is die deze rechten deelt.

De volgende tabel beschrijft de privileges die zijn ingeschakeld wanneer een partner
of accountbeheerder de integratieschakelknop inschakelt voor elke integratie voor een
account.

Integratie Functie

Mitel One Mitel One heeft standaard Gasttoegang toestaan als p
rivilege dat eraan gekoppeld is. Wanneer dus de scha
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Integratie Functie
kelknop Mitel One wordt ingeschakeld, wordt dit privileg
e automatisch ingeschakeld en toegevoegd aan het acc
ount.

MiCC MiCC heeft standaard Gedelegeerde Authenticatie en T
oestaan van Gasttoegang als geassocieerde privileges.
Daarom worden, als de MiCC schakelknop wordt inges
chakeld, deze twee privileges automatisch ingeschakeld
en toegevoegd aan het account.

MiTeam Meetings MiTeam heeft Toestaan van Gasttoegang als het standa
ard geassocieerde privilege. Wanneer dus de schakelk
nop MiTeam Meetings wordt ingeschakeld, wordt dit pr
ivilege automatisch ingeschakeld en toegevoegd aan h
et account.

MiCollab MiCollab heeft Gedelegeerde authenticatie als het st
andaard geassocieerde privilege. Wanneer dus de scha
kelknop MiCollab wordt ingeschakeld, wordt dit privilege
 automatisch ingeschakeld en toegevoegd aan het acco
unt.

Rechten

Gedelegeerde authenticatie

Gedelegeerde authenticatie stelt geautoriseerde klanten in het account in staat
gebruikerstokens aan te vragen uit naam van gebruikers in het account. Hierdoor kan
elke server het account beheren, zoals MiCollab of MiContact Center, om CloudLink-
functies te gebruiken, zoals chatservice.

Toestaan van gasttoegang

Wanneer Toestaan van gasttoegang is ingeschakeld in een account, staat die toegang
op gastniveau tot het account toe voor anonieme gebruikers die niet werkelijk bestaan
in het account. Dit maakt functies mogelijk zoals gastchat, waardoor anonieme externe
gebruikers kunnen chatten met geverifieerde gebruikers in het account.

Note:
Voor een integratie geassocieerd met een account blijft de integratie geassocieerd
met dat account, zelfs als alle privileges voor het account zijn uitgeschakeld. Het is
echter mogelijk dat de integratie niet correct werkt.

In de volgende onderwerpen vindt u informatie over hoe u een CloudLink-account kunt
integreren met de verschillende Mitel-toepassingen.
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3.1.1 Mitel One Integration

Mitel One-toepassing is een samenwerkingstoepassing van de volgende generatie die
geavanceerde communicatiefuncties biedt en integreert met de call manager van uw
onderneming (Cloud en on-premise) om de efficiëntie van het werk te verbeteren en
de communicatie op de werkplek te verbeteren. Het biedt naadloze overgangen tussen
spraak-, video- en chatmogelijkheden voor een complete samenwerkingservaring. U
kunt gesprekken en chats met individuen en groepen voeren, meerdere gesprekken in
realtime beantwoorden en manoeuvreren, en videovergaderingen met meerdere partijen
met uw contactpersonen bijwonen vanaf uw pc- en Mac-apparaten.

Om Mitel One-toepassing in te schakelen voor de gebruikers in een klantaccount,
moet de Mitel-partner of de accountbeheerder Mitel Oneintegratie toevoegen aan het
klantaccount. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Voeg de Mitel One-integratie toe aan het klantaccount. Voor informatie over het

toevoegen van Mitel One-integratie, zie

Nadat u Mitel One CX-integratie hebt toegevoegd aan de klantaccount, wordt Mitel
One vermeld in het paneel Integraties.

Mitel One-functies beheren

Nadat u Mitel One-integratie hebt toegevoegd aan een klantaccount, kunt u de Mitel
One-functies beheren voor gebruikers in die klantaccount.
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Note:
U moet Chat en Telefonie uitschakelen voor MiVoice Office-gebruikers die Mitel
One-integratie hebben ingeschakeld in hun account. Anders zullen MiVoice Office-
gebruikers chat en telefonie hebben draaien op beide clients (Mitel One- en MiVoice
Office-webtoepassing) wanneer ze Mitel One Meetings starten vanuit MiVoice Office-
webtoepassing.

• Om gebruikers in staat te stellen of te verhinderen hun naam en avatar in de Mitel
One-toepassing te wijzigen:

Standaard kunnen de gebruikers in een klantenaccount hun naam en avatar wijzigen
in de Mitel One-toepassing. Om deze functie uit te schakelen:

1.
Klik op het pictogram  dat aan Mitel One is gekoppeld. De pagina Mitel One
instellingen wordt geopend.

2. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan hun avatar te wijzigen uit.
3. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan. Als u op Annuleren klikt, wordt de

bewerking geannuleerd.
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• Om de functie Chat in of uit te schakelen in de Mitel One-toepassing:

De chatfunctie in de Mitel One-webtoepassing stelt gebruikers in staat om in real-
time contact te maken met elke andere Mitel One-contactpersoon of groep van
contactpersonen via berichten. Om deze functie uit te schakelen:

1. Klik op de meeerkeuzelijst Beschikbare functies onder Mitel One in het paneel
Integraties.

2. Schuif de knop Chat naar links.

Note:

•
Met het pictogram  tandiel verbonden aan Chat, kunt u de functionaliteit
voor de gebruikers in de klantenaccount om chatberichten die in CloudLink-
toepassingen worden gedeeld, te bewerken of te verwijderen, in- of
uitschakelen. Zie voor meer informatie Gebruikers toestaan chatberichten te
bewerken of te verwijderen in CloudLink-toepassingen.

• Chatintegratie is standaard ingeschakeld voor alle klantenaccounts, en wordt
weergegeven in het paneel Integraties. Na het inschakelen van de Mitel
One-integratie wordt de Chat-integratie niet langer weergegeven als een
standalone integratieoptie in het paneel Integraties. Het wordt weergegeven
als een optie in de vervolgkeuzelijst Beschikbare functies die is gekoppeld
aan Mitel One.
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• MiTeam Meetings in- of uitschakelen in de Mitel One-toepassing:

De functie MiTeam-vergaderingen is standaard ingeschakeld. Om deze functie uit te
schakelen:

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Beschikbare functies onder de Mitel One integratie.
2. Schuif de toggle-knop voor MiTeam Meetings naar links.

Note:

•
Met het tandwielpictogram  dat aan MiTeam Meetings is gekoppeld, kunt
u de functionaliteit voor de gebruikers in de klantaccount in- of uitschakelen
om tijdens het plannen van een vergadering aan te geven of de wachtkamer
beschikbaar zal zijn voor gasten die met de MiTeam-vergadertoepassing aan
de vergadering willen deelnemen. Zie Gebruikers toestaan wachtkamer te
beheren in MiTeam-vergaderingen voor informatie over het beheer van de
MiTeam-vergaderingsfunctie.

• Als u de integratie van MiTeam Meetings al hebt ingeschakeld, wordt de
integratie van MiTeam Meetings na het inschakelen van de integratie Mitel
Oneniet langer weergegeven als een standalone-integratieoptie in het paneel
Integraties. Het wordt weergegeven als een functie in de vervolgkeuzelijst
Beschikbare functies die is gekoppeld aan Mitel One.

• Om de functie Telefoniein de Mitel One-toepassing in of uit te schakelen:

De telefonie-functie is standaard ingeschakeld. Om deze functie uit te schakelen:

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Beschikbare functies onder Mitel One integratie.
2. Schuif de Telefonietoggle knop naar links.

Mitel One-integratie verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit om de Mitel One-integratie voor een gebruiker
in een klantaccount te verwijderen:
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• In het dialoogvenster Mitel One instellingen:

1.
Klik op het pictogram  dat aan Mitel One is gekoppeld. De pagina Mitel One
instellingen wordt geopend.

2. Klik op Verwijderen om Mitel One integratie te verwijderen.
• Vanuit het paneel Integraties:

Schuif de toggle-knop die bij Mitel One hoort naar links. Voor meer informatie over het
verwijderen van een integratie uit een klantaccount, zie Een integratie verwijderen van
een klantaccount on page 43.

3.1.1.1 Mitel one licenties toewijzen aan gebruikers

Wanneer een Mitel Partner bijvoorbeeld een gebruikersbundel voor een klant aanschaft.
MiVoice Office 400 UCC-bundel (Entry, Premier of Elite), wordt het Mitel One-
abonnement (inclusief Mitel One Softphone- en Chat-licenties) in de bundel geleverd
aan het CloudLink-platform en wordt dit weergegeven op de pagina Bestellingen van het
partneraccount.

De Mitel-partner moet deze Mitel One-abonnementen vervolgens toewijzen aan
de klantaccounts. Deze abonnementen hebben licenties die vervolgens door de
accountbeheerder moeten worden toegewezen aan de gebruikers in deze klantaccounts.
Gebruikers hebben deze licenties nodig om Mitel One te kunnen gebruiken.

Om Mitel One-licenties aan een gebruiker(s) toe te wijzen, volgt u de volgende
procedure:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Klik op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers in het navigatiemenu aan

de linkerkant van het Accounts Console Dashboard. De pagina Gebruikers wordt
weergegeven.
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3. De accountbeheerder kan een Mitel One-licentie toewijzen aan een individuele
gebruiker of aan een geselecteerd aantal gebruikers in bulk.

• Om een Mitel One-licentie aan een individuele gebruiker toe te wijzen, doet u
het volgende:

a. Klik op de pagina Gebruikers op de gebruiker aan wie u de licentie wilt
toekennen. De details van de gebruiker worden weergegeven.

b. Klik op+ Product toevoegen. Het dialoogvenster Product en licenties wordt
weergegeven.

c. Klik op de knop Toevoegen die is gekoppeld aan Mitel One en klik op Gereed.
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Mitel One wordt toegevoegd aan het profiel van de gebruiker.

Nadat Mitel One aan de gebruiker is toegevoegd, moet de accountbeheerder
een licentie aan de gebruiker toewijzen. Dit kan Elite, Essential of Premier zijn.

d. Om een licentieniveau toe te wijzen, klikt u op de knop Instelling voltooien
die bij Mitel One hoort. Het dialoogvenster Mitel One Configuratie wordt
weergegeven.

e. Selecteer uit de weergegeven lijst van niveaus het niveau dat u aan de gebruiker
wilt toekennen. Klik op Opslaan om het proces van het toewijzen van de Mitel
One-licentie aan de gebruiker te voltooien. Als u op Annuleren klikt, dan wordt
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de bewerking geannuleerd. Als u op Verwijderen klikt, wordt Mitel One voor de
gebruikers verwijderd.

Mitel One licentie is toegewezen aan de gebruiker.

• Om een licentie in bulk aan een geselecteerd aantal gebruikers toe te kennen,
doet u het volgende:
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Note:
Als u op Beheren klikt zonder de gebruikers te selecteren, zullen de
aangebrachte wijzigingen van toepassing zijn op alle gebruikers in het account.

a. Schakel op de pagina Gebruikers de selectievakjes in voor de gebruikers aan
wie u de licentie wilt toekennen.

b. Klik op Beheren. De pagina Beheren wordt weergegeven.
c. Klik in het paneel Licenties toewijzen of niet-toewijzen op het pictogram

 dat is gekoppeld aan Mitel One. Het dialoogvenster Mitel Onewordt
weergegeven.
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d. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Licenties overschrijven voor geselecteerde
gebruikers het licentieniveau dat u aan de gebruikers wilt toewijzen. Als u Alles
ongewijzigd laten selecteert, blijven de bestaande licenties behouden en als
u Alles deactiveren selecteert, worden alle bestaande Mitel One-licenties voor
alle geselecteerde gebruikers deactiveren.

Note:
Het aantal geselecteerde gebruikers moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan
de som van het aantal beschikbare licenties en het aantal licenties dat door
die geselecteerde gebruikers wordt verbruikt. Zo niet, dan zal de console het
licentieniveau niet weergeven in de vervolgkeuzelijst Licenties overschrijven
voor geselecteerde gebruikers.

e. U kunt de overeenkomstige functies voor de geselecteerde gebruikers in- of
uitschakelen in de vervolgkeuzelijsten Chat, MiTeam Meetings en Telefonie.

Note:
Een accountbeheerder kan ervoor kiezen de functies Chat, MiTeam Meetings
en Telefonie in of uit te schakelen via de respectieve vervolgkeuzelijsten
onder Mitel One-functies. Deze wijzigingen zullen echter alleen worden
toegepast op gebruikers die een licentie hebben die deze functies
ondersteunt.

f. Klik op Opslaan om de licentie aan de geselecteerde gebruikers toe te wijzen.
Als u op Annuleren klikt, dan wordt de bewerking geannuleerd.

Mitel One licentie is toegewezen aan de gebruikers.

Mitel One Licentie beheren

De accountbeheerder kan de bestaande licentieniveaus voor de gebruikers in een
account wijzigen. Om het licentieniveau te wijzigen, gebruikt u de volgende procedure:
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Note:
Het aantal geselecteerde gebruikers moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan
de som van het aantal beschikbare licenties en het aantal licenties dat door
die geselecteerde gebruikers wordt verbruikt. Zo niet, dan zal de console het
licentieniveau niet weergeven in de vervolgkeuzelijst Licenties overschrijven voor
geselecteerde gebruikers.

• Om de licentie voor een individuele gebruiker te beheren, doet u het volgende:

1. Selecteer op de pagina Gebruikersde gebruiker voor wie u de bestaande
licentieniveau wilt wijzigen.

2.
Klik op het pictogram  dat is gekoppeld aan Mitel One in het deelvenster
Product en licenties op de pagina met gebruikersdetails van de gebruiker. De
pagina Mitel One Configuratie wordt weergegeven.

3. Kies het licentieniveau dat u wilt toewijzen aan de gebruiker in het account en klik
op Opslaan.

• Om licenties voor alle of een geselecteerd aantal gebruikers in bulk te beheren,
doet u het volgende:

Note:
Als u op Beheren klikt zonder de gebruikers te selecteren, zullen de aangebrachte
wijzigingen van toepassing zijn op alle gebruikers in het account.

1. Selecteer op de pagina Gebruikers de selectievakjes voor de gebruikers voor wie
u de bestaande licentieniveaus wilt wijzige

2.
Klik op Beheren en klik op de pagina die wordt geopend op het pictogram  dat
is gekoppeld aan Mitel One in Bulkgebruikersinstellingen. Het dialoogvenster
Mitel One wordt geopend met een overzicht van de Mitel One-licenties voor de
account en de geselecteerde gebruikers.

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Licenties overschrijven voor
geselecteerde gebruikers de licentieniveau's die u aan de gebruikers wilt
toekennen.
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Note:
Een accountbeheerder kan ervoor kiezen de functies Chat, MiTeam Meetings
en Telefonie in of uit te schakelen via de respectieve vervolgkeuzelijsten onder
Mitel One-functies. Deze wijzigingen zullen echter alleen worden toegepast op
gebruikers die een licentie hebben die deze functies ondersteunt.

4. Klik op Opslaan. Het geselecteerde licentieniveau wordt toegewezen aan alle
gebruikers of aan het geselecteerde aantal gebruikers.

3.1.2 Mitel One Workgroups Integration

The Mitel One Workgroups is Mitel's cloud-native workgroups solution for customers who
have informal workgroups and formal contact center use cases for both external and
internal customers.

To enable Mitel One Workgroups application for the users in a customer account, a Mitel
Partner or the Account Admin of a customer account must add Mitel One Workgroups
integration to the customer account.

Prerequisites
Following are the prerequisites for successfully integrating Mitel One Workgroups with a customer account:

• You must have onboarded MiVoice Office 400.
• You must add Mitel One integration to the customer account before adding Mitel

One Workgroups integration. For more information about integrating Mitel One to a
customer account see, Mitel One Integration op pagina 46.

• Mitel One subscription must have at least one of the following:

• MiVoice Office 400 Sub Elite User - M
• MiVoice Office 400 Sub Elite User - A

• You must remove MiCC integration (if added) from the customer account before
adding Mitel One Workgroups integration.

A Mitel Partner or the Account Admin of a customer account can add Mitel One
Workgroups integration to the customer account. To do this, perform the following steps:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console op pagina 1.
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2. Add Mitel One Workgroups integration to the customer account. For information about
adding Mitel One Workgroups integration see, Een integratie toevoegen aan een
klantaccount op pagina 39.

After you have added Mitel One Workgroups integration to the customer account,
Mitel One Workgroups will be listed in the Integrations panel.

Opmerking:
If any of the above-listed prerequisites are not completed, a message prompts you
to complete the prerequisites before you click the Complete setup button.

3. Click the Complete setup button to complete the integration.

The integration panel indicates that Mite One Workgroups has been successfully
integrated as shown in the following screen capture.

Customer Care

When Mitel One Workgroups is integrated with a customer account,the Customer Care
option is displayed on the left navigation menu of the Accounts console.
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Clicking Customer Care displays the following options:

• About
• Queuing
• Routing
• Codes
• Templates
• Integrations
• Numbers
• Settings
• Help

For more information about configuring the features these options offer, Mitel One
Workgroups.
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Enabling or Disabling Mitel One Workgroups for Users

The Mitel Partner or the Account Admin can enable or disable Mitel One Workgroups
integration for a user. To enable or disable Mitel One Workgroups integration perform the
following steps.

1. Navigate to User Management > Users in the left navigation menu of the CloudLink
Accounts console. The Users page opens.

2. Select the user for whom you want to enable or disable Mitel One Workgroups. The
user details page opens.

3. Scroll down to the Products and licenses section. Under Mitel One Workgroups,
slide the toggle button to the right or to the left respectively to enable or disable Mitel
One Workgroups for the user.

4. (Optional) Select a Role, apply Skills, and enable Channels for the user. For more
information, see Mitel One Workgroups.

5. Click Save to save the changes.
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3.1.3 Integratie van CloudLink Gateway met CloudLink-
accounts

Nadat u een klantaccount hebt aangemaakt in de Accounts console, kunt u beginnen
met de implementatie van de CloudLink Gateway om de Gateway te koppelen aan het
klantaccount, een PBX te configureren en aan te sluiten, en een CloudLink applicatie te
implementeren voor alle gebruikers.

Onboarding van de Gateway

Om een gateway te onboarden, d.w.z. om een gateway op de juiste manier te associëren
met een nieuwe klantaccount op het CloudLink-platform, moet de Mitel Partner of de
Account Admin voor de eerste keer toegang krijgen tot de CloudLink Accounts console,
zoals hieronder aangegeven.

• Voor standalone platforms, die een externe gateway hebben, gaat u naar de
CloudLink Accounts console:

• door het IP-adres van het gateway-toestel in te voeren in een ondersteunde
browser.

• door een ondersteunde browser aan te sluiten op de gateway op http://
cloudlink.local/.

Note:
mDNS moet in uw systeem worden ondersteund om toegang te krijgen tot de
gateway via http://cloudlink.local/. Voor Windows kan deze ondersteuning worden
gedownload en geïnstalleerd met Bonjour Print Services.

Dit dient te gebeuren vanaf een computer die zich in hetzelfde LAN-subnet bevindt
als het CloudLink Gateway. Voor meer informatie, Ga naar CloudLink Gateway. Na
succesvolle aanmelding zal de gateway u doorverwijzen naar de CloudLink Accounts
console.

• Voor SMBC platforms, die een ingebouwde Gateway hebben, ga naar de CloudLink
Accounts console vanuit de SMB Controller Manager. Voor meer informatie, zie Ga
naar CloudLink Gateway. Na succesvolle aanmelding zal de gateway u doorverwijzen
naar de CloudLink Accounts console.

De gateway (op een standalone platform of SMBC-platform) wordt op de juiste manier
geassocieerd met de klantenaccount wanneer u Stap 2 in Configuratie van de CloudLink
Gateway voltooit.
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Toegang tot de CloudLink Accounts Console

Nadat u een account geassocieerd heeft met een Gateway, heeft u toegang tot de
CloudLink Accounts Console om klanten op de volgende verschillende manieren te
beheren:

• Door verbinding te maken met de gateway op http://cloudlink.local/ vanaf een
computerapparaat dat zich op hetzelfde LAN-subnet bevindt als de CloudLink
Gateway. (Alleen voor standalone platforms)

• Door het IP-adres van het gateway-apparaat in te voeren in een ondersteunde
browser vanaf een computerapparaat dat zich op hetzelfde LAN-subnet bevindt als de
CloudLink Gateway (alleen voor standalone platforms)

• Door de link Toepassingsconfiguratie te openen in de SMB Controller Manager (alleen
voor SMBC-platforms)

• Door naar Mitel MiAccess te gaan op https://connect.mitel.com/, en vervolgens te
klikken op CloudLink Accounts Console in het linker navigatiepaneel.

• Door toegang te krijgen tot de CloudLink Accounts console direct op https://
accounts.mitel.io/.

CloudLink Gateway-integratie toevoegen

Na het inloggen op de CloudLink Accounts console, voegt u de CloudLink Gateway
integratie toe aan een klantenrekening door de stappen uit te voeren die vermeld staan
in Een integratie toevoegen aan een klantaccount on page 39.

Nadat u CloudLink Gateway-integratie hebt toegevoegd aan de klantaccount, wordt
CloudLink Gateway vermeld in het paneel Integraties en verschijnt er een statusbericht
Configureer Gateway dat aangeeft dat u de gateway moet configureren om door te
gaan met het integratieproces.
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Note:
De statusmelding die onder CloudLink Gateway verschijnt, kan het volgende
aangeven:

• de volgende stap die moet worden uitgevoerd om de gateway te configureren.
• een foutmelding, met de waarschuwing dat er een probleem is met de gateway.
• een waarschuwingsbericht, met de mededeling dat er een software-update

beschikbaar is.

Note:
Als de statusmelding Geen gateway gedetecteerd wordt weergegeven, moet u eerst
toegang krijgen tot de CloudLink Accounts-console door de stappen te volgen die
worden beschreven in Onboarding van de Gateway on page 61.

Statusberichten

Hieronder volgen de typische statusberichten die de volgende stap aangeven die moet
worden uitgevoerd voor het configureren van de CloudLink Gateway.

• Geen gateway gevonden
• Configureer gateway
• PBX toevoegen (voor standalone platforms) of PBX synchroniseren (voor SMBC-

platforms)
• De PBX aansluiten
• Implementatie
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Onboarding van de CloudLink Gateway

Nadat u de CloudLink Gateway-integratie heeft ingeschakeld in de CloudLink
Accounts console, moet u een gateway toevoegen aan het klantaccount, die gateway
configureren en een PBX synchroniseren met de account om CloudLink-toepassingen te
implementeren voor de gebruikers in de account. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Klik in het gedeelte Integraties van de pagina Accountinformatie op Gateway
toevoegen.

De Gateway-pagina gaat geopend.

Note:
Klik op elk moment tijdens het configuratieproces op de optie Terug naar XXXX
(Accountnaam) om terug te keren naar de vorige pagina (pagina Integraties &
toepassingen of pagina Accountinformatie).

2. Op de Gateway-pagina voert u in het dialoogvenster Gateway-informatie de
sitenaam in, het volledige adres voor de fysieke locatie van de PBX indien dit verschilt
van uw bedrijfsadres (standaard ingevuld), en configureert u de Ethernetpoorten op

CloudLink Accounts Console Gebruikersgids 64



CloudLink Accounts Integraties

het externe Gateway-appliance of op de virtuele machine. Voor meer informatie over
het invoeren van deze gegevens, zie Configureer de klantsite.

Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, klikt u op Volgende om de gatewaysite te
configureren en te registreren.

De Accounts console probeert een verbinding met de CloudLink Gateway tot stand
te brengen. Wanneer een succesvolle verbinding tot stand is gebracht, wordt de
CloudLink Gateway gekoppeld aan de klantenaccount, wordt een pop-upbericht
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Succesvol bijgewerkte site weergegeven en wordt de volgende pagina geopend,
afhankelijk van het platform waarop u de gateway implementeert.

• Voor standalone-platforms wordt de PBX-pagina geopend met het dialoogvenster
Configureer PBX. Ga verder naar Stap 3 om de PBX gegevens in te voeren.

• Voor SMBC-platforms wordt de Sync-pagina geopend met het Sync PBX Data-
dialoogvenster. Sla Stap 3 over en ga verder met Stap 4 om verder te gaan met het
onboarden.

3. Om de PBX voor uw account toe te voegen en te configureren, voert u de specifieke
informatie voor uw PBX in de daarvoor bestemde velden in. Voor meer informatie
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over het invoeren van de PBX-gegevens, zie Voer PBX Informatie in. Nadat u alle
noodzakelijke gegevens heeft ingevoerd, klikt u op Volgende.

Als de configuratie geslaagd is, verschijnt een pop-upbericht PBX Link succesvol
gecreëerd, en de pagina Verbinden wordt geopend met het dialoogvenster PBX-
verbinding starten.
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4. Om de PBX te verbinden of te synchroniseren met het klantaccount, klikt u op
Verbinden. De Accounts console probeert een verbinding met de PBX tot stand te
brengen. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het dialoogvenster
PBX Verbonden, samen met het bericht Verbinding geslaagd. Voor meer details, zie
Connecteer of synchroniseer de PBX.

Standaard vindt de synchronisatie om de 20 minuten plaats. U kunt het
synchronisatie-interval wijzigen door het aantal minuten in te voeren in het veld PBX
Sync Schedule.
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Note:
Klik niet op Synchroniseer Nu onmiddellijk nadat u de PBX hebt aangesloten.
Standaard wordt automatische synchronisatie gestart.

Als er een waarschuwing is met betrekking tot ontbrekende e-mailadressen van
gebruikers, voer dan alle noodzakelijke correcties en wijzigingen op de PBX uit.
Klik dan op Synchroniseer Nu om de synchronisatie handmatig te starten zonder
te wachten op de volgende geplande run. Zodra de waarschuwingsberichten zijn
opgelost, klikt u op Volgende. De Welkompagina gaat geopend.

5. (Optioneel ) U kunt de implementatiepagina gebruiken als u de CloudLink toepassing
wilt implementeren die gekoppeld is aan uw PBX door implementatie-e-mails te
sturen naar de geïmporteerde gebruikers zodat zij hun account kunnen registreren en
inleidende informatie over de toepassing kunnen ontvangen.

Het versturen van implementatie-e-mails kan op elk moment worden gedaan vanaf
de Gebruikers-pagina in de CloudLink Accounts console. Om naar de Gebruikers-
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pagina te gaan, schakelt u het selectievakje in om naar de pagina Gebruikerslijst
te gaan nadat u op de knop Voltooien hebt gedrukt en klikt u op Voltooien.

Als u op Voltooien klikt zonder het selectievakje aan te vinken, gaat u naar de vorige
pagina in de CloudLink Accounts console. U kunt vervolgens de Gebruikers-pagina
openen door te klikken op de optie Gebruikers in het navigatiemenu aan de linkerkant
van de Accountsconsole.

In de Gebruikers-pagina:

• Om implementatie-e-mails in één keer naar alle gebruikers in het klantaccount
te verzenden, klikt u op de optie Beheren en klikt u op Verstuur Mitel Office
implementatie-e-mails naar iedereen (voor MiVoice Office 400).

• Om implementatie-e-mails naar geselecteerde gebruikers te verzenden, selecteert
u de gebruikers op de Gebruikers-pagina, klikt u op de optie Beheren en
vervolgens op Verstuur Mitel Office implementatie-e-mails (voor MiVoice Office
400).
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6. Na een succesvolle configuratie van de gateway zal CloudLink Gateway worden
vermeld in het paneel Integraties zoals hieronder getoond.

Als er een foutmelding wordt getoond, raadpleeg Fouten Probleemoplossing voor

informatie hoe een fout opgelost kan worden. Klik op het pictogram  om de
configuratie te bekijken of te wijzigen.

Een bestaande integratie verwijderen

Gebruik de volgende stappen om de CloudLink Gateway-integratie voor een
klantaccount te verwijderen.
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1. Afhankelijk van het stadium van integratie, doe één van de volgende dingen:

•
Voor een onvolledige integratie klikt u op het pictogram Verwijderen ( )
dat bij CloudLink Gateway hoort in het gedeelte Integraties op de pagina
Accountinformatie.

• Voor een volledige integratie schakelt u de toggle-knop in verband met CloudLink
Gateway uit in het gedeelte Integraties op de pagina Accountinformatie.

Klik in het gedeelte Integraties op de pagina Accountinformatie op het pictogram

Verwijderen ( ) dat bij CloudLink Gateway hoort. Het scherm Terugkeren naar
fabrieksinstellingen? opent.

Note:
Dit paneel wordt alleen weergegeven als u de integratie in een klantaccount
verwijdert die een fysieke gateway-appliance aan boord heeft. Dit paneel wordt
niet weergegeven als u een virtuele gateway appliance aan boord heeft.

2. Typ terugzetten in het daarvoor bestemde veld en klik op Bevestigen. De CloudLink
Gateway-integratie wordt verwijderd uit de klantenaccount en de gateway wordt
gereset.
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Note:
Een CloudLink Gateway die is toegevoegd aan een klantenaccount (waarvoor
integratie is ingeschakeld en de gateway is aangesloten) wordt gereset als het
klantaccount door een Partner wordt verwijderd.

3.1.4 MiTeam Meetings Integratie

MiTeam Meetings is een video-oplossing voor meerdere partijen ontworpen voor
gebruikers die de werkefficiëntie en communicatie op de werkplek willen verbeteren door
naadloze transities tussen spraak-,video- en chatmogelijkheden mogelijk te maken voor
een complete samenwerkingservaring. Hij stelt gebruikers in staat naar functies te gaan
zoals:

• Samenwerken: Audio, video en websharing uitvoeren
• Chat: Chatsessies houden en chatmeldingen ontvangen tijdens een vergadering
• Bestanden delen: Bestanden opslaan en delen

Om MiTeam Meetings-toepassing in te schakelen voor de gebruikers in een
klantaccount, moet de Mitel-partner of de accountbeheerder MiTeam Meetings-
integratie toevoegen aan de klantaccount. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Voeg MiTeam Meetings-integratie toe aan het klantaccount. Voor informatie over het

toevoegen van MiTeam Meetings-integratie, zie Een integratie toevoegen aan een
klantaccount on page 39.

3. Nadat u MiTeam Meetings-integratie hebt toegevoegd aan de klantaccount, wordt
MiTeam Meetings vermeld in het paneel Integraties.

Nadat u MiTeam Meetings-integratie hebt toegevoegd aan een klantaccount, raadpleegt
u de volgende onderwerpen om gratis MiTeam Meetings-licenties op proef te verstrekken
aan in aanmerking komende klanten; MiTeam Meetings-licenties toe te wijzen aan
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individuele gebruikers in de klantaccount; en een functionaliteit voor de gebruikers in
de klantaccount in of uit te schakelen om aan te geven of de wachtkamer beschikbaar
is voor gasten die willen deelnemen aan de vergadering met behulp van de MiTeam
Meetings-toepassing.

3.1.5 Toewijzen MiTeam Meetings Licentie aan Gebruikers

Een Mitel Partner moet licenties voor MiTeam Meetings kopen en ze toewijzen aan
klantaccounts. Deze licenties moeten daarna worden toegewezen aan de gebruikers in
deze klantaccounts. Gebruikers hebben deze licenties nodig om MiTeam Meetings te
kunnen gebruiken.

De licenties gekocht door een Partner kunnen worden bekeken op de pagina
Bestellingen van de CloudLink Accounts Console. De Partner kan deze licenties
toewijzen aan de klantaccounts met de volgende stappen:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Klik om de pagina Bestellingen te openen, op de optie Facturering in het

navigatiemenu aan de linkerkant van het Accounts Console Dashboard en klik op de
optie Bestellingen.

3. Klik op de knop Toewijzen naast de Bestelling die u gekocht heeft. Er gaat een
venster open.

4. Kies in de keuzelijst de Bedrijfsnaam (klantaccount) waaraan u de Bestelling wilt
toewijzen. Klik op Toewijzen. Alle licenties in die Bestelling worden toegewezen aan
het klantaccount. Zie de sectie Bestellingen van de Account Informatiepagina om
de licentiedetails te bekijken.

Beheren van licenties wanneer MiTeam Meetings vanuit MiCollab wordt gestart

De gebruikers in een klantaccount kunnen MiTeam Meetings starten vanuit MiCollab
als MiCollab-integratie in inschakeld voor dat account. Voor meer informatie over
hoe MiCollab-integratie voor een account kan worden ingeschakeld, zie Integreren
van Mitel Applicaties met CloudLink en MiTeam Meetings Oplossing Document voor
MiCollab. Als de integratie voltooid is, controleert de MiCollab-server de licenties voor
MiTeam Meetings en daarom kunnen de licenties niet individueel worden beheerd in de
CloudLink Accounts Console.

De volgende scenario's verklaren wat er gebeurt in de CloudLink Accounts Console
wanneer u licenties voor MiTeam Meetings toewijst aan een gebruiker in een
klantaccount waarvoor MiCollab-integratie is ingeschakeld.

• Als MiTeam Meetings integratie voor een account is uitgeschakeld, zullen alle
bestaande MiTeam Meetings licenties toegewezen aan de gebruikers actief blijven.

• Als MiTeam Meetings Integraties is ingeschakeld voor een klantaccount en als de
gebruikers in het account MiTeam Meetings licenties toegewezen hebben, dan zal de
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sectie Producten en licenties op de gebruikersinformatiepagina van deze gebuikers
de MiTeam Meetings licentie met de geassocieerde schakelknop ingeschakeld tonen,
maar de schakelknop zal ‘alleen lezen’ zijn.

• Als MiTeam Meetings Integraties voor een klant ingeschakeld is en als de gebruikers
in het account geen MiTeam Meetings licenties toegewezen hebben, dan zal de sectie
Producten en licenties “Geen licenties” weergeven.

Als MiTeam Meetings integratie uitschakelt na het uitschakelen van MiCollab integratie
voor een account, dan zal CloudLink Accounts Console alle bestaande MiTeam Meetings
licenties uitschakelen voor alle gebruikers in dat account. Als u echter MiCollab integratie
uitschakelt na het uitschakelen van MiTeam Meetings integratie voor een account, zullen
alle bestaande MiTeam Meetings licenties toegewezen aan de gebruikers actief blijven.

Beheren van licenties voor MiTeam Meetings - Indien gebruikt als een standalone
tool en indien gestart vanuit MiVoice Office

Voor het gebruik van MiTeam Meetings als een standalone tool of om MiTeam Meetings
te starten vanuit de MiVoice Office application, moet de Mitel Partner of de Account
Admin van een klantaccount MiTeam Meetings licenties toewijzen aan individuele
gebruikers in dat klantaccount. Om licenties aan een gebruiker toe te wijzen:

• MiCollab integratie moet uitgezet worden voor het klantaccount waarin de gebruiker is
geregistreerd.

• MiTeam Meetings licenties moeten toegewezen worden aan het klantaccount.
• De gebruiker moet worden toegevoegd in het klantaccount en MiTeam Meetings

Integratie moet voor dat account worden ingeschakeld.

De volgende stappen beschrijven hoe een Partner of Admin-gebruiker MiTeam Meetings
licenties kan toewijzen aan een gebruiker in een klantaccount.

1. Log in op de CloudLink Accounts Console.
2. Ga, om licenties toe te wijzen aan individuele gebruikers, naar de Gebruikers-pagina

van een klantaccount:

• Mitel Partner: Klik op het account op de Accounts-pagina. De pagina
Accountinformatie gaat open en de Gebruikers-optie wordt weergegeven in het
navigatiemenu aan de linker kan van de pagina. Klik op de optie Gebruikers.

• Account Admin: Klik op de Gebruikers-optie in het navigatiemenu aan de linker kan
van Accounts Console Dashboard.

3. De pagina Gebruikers wordt geopend. Klik op de gebruiker aan wie u de licentie
wilt toewijzen. Het formulier gebruikersgegevens gaat open. Schakel in de sectie
Producten en licenties van dit formulier de schakelknop MiTeam Meetings in om de
MiTeam Meetings licentie aan die gebruiker toe te wijzen.
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De volgende scenario's verklaren wat er gebeurt in de CloudLink Accounts Console
wanneer u probeert MiTeam Meetings licenties toe te wijzen aan een gebruiker die geen
geldige licentie heeft of MiTeam Meetings integratie heeft uitgeschakeld.

• Als MiTeam Meetings integratie is ingeschakeld voor een account, maar MiTeam
Meetings licenties zijn niet beschikbaar voor toewijzing aan gebruikers, dan zal de
sectie Producten en Licenties op de pagina met gebruikersinformatie de MiTeam
Meetings licentie weergeven, maar de geassocieerde schakelknop uitgeschakeld zijn
en de boodschap “Licenties niet beschikbaar” zal worden weergegeven.

• Als MiTeam Meetings Integratie niet is ingeschakeld voor een account, dan zal,
ongeacht de gebruikers en beschikbaarheid van licenties in een account, de sectie
Producten en licenties op de gebruikersinformatiepagina “Geen licenties” tonen.

3.1.6 Sta gebruikers toe de wachtkamer te beheren in
MiTeam Meetings

Na het inschakelen van MiTeam Meetings-integratie voor een klantaccount, kan de
Mitel-partner of de accountbeheerder van het klantaccount een functionaliteit in- of
uitschakelen voor de gebruikers in dat klantaccount om tijdens het plannen van een
vergadering te specificeren of de wachtkamer beschikbaar zal zijn voor gasten die willen
deelnemen aan de vergadering met behulp van de MiTeam Meetings-applicatie. Om dit
te doen, moet de Mitel-partner of de accountbeheerder de volgende procedure uitvoeren:
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1.
Klik in het paneel Integraties op het pictogram  dat is gekoppeld aan de MiTeam
Meetings integratie.

Het MiTeam Meetings-paneel wordt geopend.

2. Schakel de optie voor gebruikers in of uit:

• Om de optie in te schakelen, schuift u de knop Optionele wachtkamer naar rechts.

• Om de optie uit te schakelen, schuift u de knop Optionele wachtkamer naar links.
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3. Typ het woord "bevestigen" in het tekstvak dat verschijnt en klik op Opslaan. Als u op
Annuleren klikt, dan wordt de bewerking geannuleerd.

Note:
Als u op Verwijderen klikt, wordt de MiTeam Meetings-integratie uit het klantaccount
verwijderd.

3.2 Integreren van Toepassingen van Derden met
CloudLink Accounts

CloudLink ondersteunt integratie met toepassingen van derden zoals Azure Active
Directory en Outlook 365 om gebruikers in de CloudLink-database te kunnen opnemen.
In de volgende onderwerpen vindt u informatie over hoe u een CloudLink account kunt
integreren met de ondersteunde toepassingen van derden.
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3.2.1 Configuring SAML Single Sign-On Integration
for CloudLink with Identity Providers (generic
instructions)

Following are instructions for setting up SAML Single Sign-On (SSO) integration using a
generic identity provider. To configure SSO for CloudLink with Microsoft Azure AD, see
Configuring Single Sign-On for CloudLink with Microsoft Azure AD.

Prerequisites

To configure SAML SSO integration with CloudLink platform, you must have:

• An IdP subscription
• Mitel CloudLink account

Procedure

Note:
To configure SAML SSO integration, it is recommended that you open the IdP portal
and the CloudLink Accounts portal side-by-side as you will need to copy some
information from the CloudLink Accounts portal to the IdP portal and vice versa.
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1. Enable the Single Sign-On integration in the CloudLink Accounts Console.

a. Navigate to the Account Information page of the customer account for which you
want to enable the integration.

b. In the Integrations section, click + Add new. A pop-up screen displays the
Integrations panel.

c. Click the 3rd party tab. A list of supported third-party applications is displayed.
Click the Add button associated with Single Sign-On, and click Done.

The Single Sign-On is enabled for the customer account and is added to the
Integrations section of the Account Information page.
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2. Accessing the Single Sign-On configuration dialog box.

In the Account Information page, click Complete setup.

The Single Sign-On configuration dialog box opens.
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Note:
Mitel recommends that the Enable Mitel Credentials (Optional) check box in the
Optional Mitel credentials section is not selected. Select this check box only if
you want to enable the user to log in to the CloudLink application using the Mitel
credentials in addition to the single sign-on option.

3. Add the CloudLink Platform information into the IdP.

While configuring the SAML application in the IdP portal, enter the following
information about the CloudLink Platform into the IdP portal.

• Service Provider Entity ID field: Copy the ID from the Mitel Identifier (Entity ID)
field in the CloudLink Accounts portal and paste it into the entity ID field of the IdP
portal.

• Service Provider Login URL: Copy the URL from the Reply URL (Assertion
Consumer Service URL) field in the CloudLink Accounts portal and paste it into
the Login URL field of the IdP portal.

4. Add the IdP portal information into CloudLink Accounts Console.

Once you have entered the above mentioned information into the IdP portal, the IdP
portal should provide you with the same two pieces of information as above, except on
the IdP side of the connection.

• IdP Entity ID - Copy the ID from the entity ID field of the IdP portal and paste it into
the IDP Identifier (Entity ID) field in the CloudLink Accounts.

• IdP Login URL - Copy the URL from the Login URL field of the IdP portal and paste
it into the Sign-in URL field in the CloudLink Accounts portal.

5. Upload the IdP certificate to CloudLink Accounts Console.

To do this, from the IdP portal, download the public certificate X.509 certificate in PEM
format provided by IdP and save it on your computer. After saving the certificate, open
the certificate file in a text editor, copy all data in the file, and then paste the data into
the Signing Certificate field in the CloudLink Accounts Console.

Note:
If you have more than one certificate, it is recommended that you paste them one
after the other.
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6. Once you have entered the three IdP fields and have uploaded the IdP certificate into
CloudLink Accounts Console, click Save to save the SSO settings.

3.2.2 Single Sign-On configureren voor CloudLink met
Microsoft Azure AD

Door uw CloudLink-platform te configureren met Microsoft Azure Active Directory (Azure
AD), kunnen gebruikers in uw account toegang krijgen tot CloudLink-applicaties met
behulp van hun bedrijfsreferenties.

Vereisten

Om Azure AD-integratie met CloudLink-platform te configureren, moet u beschikken
over:

• Een Azure AD-abonnement

Als u geen Azure AD-omgeving heeft, kunt u een gratis account krijgen.
• Een Mitel CloudLink-account

Mitel Connect toevoegen vanuit de galerie

Als u Azure AD-integratie met CloudLink-platform wilt configureren, moet u de Mitel
Connect-applicatie uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps in het
Azure-Portaal.

Om Mitel Connect toe te voegen vanuit de galerie:

1. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van de Azure-portal op Azure Active Directory.
Het Azure Active Directory -deelvenster wordt geopend.
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2. Selecteer in het Azure Active Directory -deelvenster Bedrijfstoepassingen. De
pagina Alle toepassingen wordt geopend en er wordt een lijst met toepassingen in
uw Azure AD-huurder weergegeven.

3. Klik op Nieuwe toepassing. De pagina Een toepassing toevoegen wordt geopend.

4. Typ in de sectie Toevoegen vanuit de galerij Mitel Connect in het veld Voer
een naam in. Klik op de Mitel Connect-applicatie in het scherm resultaten en klik
vervolgens op Toevoegen in het scherm applicatie-informatie dat wordt geopend.

Configureren en testen Azure AD eenmalige aanmelding

In deze sectie wordt beschreven hoe u Azure AD eenmalige aanmelding configureert en
test met CloudLink-platform op basis van een testgebruiker met de naam John Smith.
Om eenmalige aanmelding te laten werken, moet er een koppeling tot stand worden
gebracht tussen de gebruiker in het Azure AD-portaal en de overeenkomstige gebruiker
in het CloudLink-platform.
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Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding voor Azure AD met CloudLink-
platform te configureren en te testen:

1. CloudLink-platform voor eenmalige aanmelding met Azure AD configureren on page
86 — stel uw gebruikers in staat om deze functie te gebruiken en om de SSO-
instellingen aan de applicatiezijde te configureren.

2. Een Azure AD-testgebruiker creëren on page 94 — om eenmalige aanmelding van
Azure AD te testen met John Smith.

3. De Azure AD-testgebruiker toewijzen on page 96 — om John Smith in staat te
stellen eenmalige aanmelding met Azure AD te gebruiken.

4. Een CloudLink-testgebruiker maken on page 99 — om een gebruiker voor
John Smith te creëren in de CloudLink Accounts-console die is gekoppeld aan de
overeenkomstige gebruiker in het Azure AD-portaal.

5. Klik op Eenmalige aanmelding on page 99 — om te controleren of de configuratie
werkt.

CloudLink-platform voor eenmalige aanmelding met Azure AD configureren

In deze sectie wordt beschreven hoe u eenmalige aanmelding van Azure AD
voor CloudLink-platform in het Azure-Portaal inschakelt en hoe u uw CloudLink-
platformaccount configureert om SSO toe te staan met behulp van Azure AD.

Om het CloudLink-platform te configureren met SSO voor Azure AD, is het raadzaam om
het Azure-portaal en het CloudLink Accounts-portaal naast elkaar te openen, aangezien
u wat informatie van het Azure-portaal naar het CloudLink Accounts-portaal moet
kopiëren en vice versa.
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1. 1. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de basis SAML-configuratiepagina
in het Azure-portaal:

a. Navigeer naar Azure Active Directory gt Enterprise-applicaties, en selecteer
Mitel Connect in de lijst. De Mittel Connect overzichtspagina verschijnt.

b. Selecteer eenmalige aanmelding onder de sectie Beheren.

c. Klik op SAML op de pagina en Selecteer een methode voor eenmalige
aanmelding die wordt geopend.

De SAML-gebaseerde aanmeldingspagina wordt geopend, met de sectie Basis
SAML-configuratie.
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2. Om toegang te krijgen tot het configuratievenster van Azure AD Eenmalige
aanmelding in het CloudLink Accounts-portaal, moet u het volgende doen:

a. Navigeer naar de Accountinformatie-pagina van het klantaccount waarmee u de
integratie wilt inschakelen.

b. Klik in de sectie Integraties op + Nieuwe toevoegen. Een pop-up scherm toont het
scherm Integraties.

c. Klik op het tabblad Derden. Er wordt een lijst van ondersteunde applicaties van
derden weergegeven. Klik op de knop Toevoegen die is gekoppeld aan Azure AD
Eenmalige aanmelding en klik op Gereed.

De Azure AD Eenmalige aanmelding is ingeschakeld voor het klantaccount en
wordt toegevoegd aan het gedeelte Integraties van de pagina Accountinformatie.

d. Klik op Installatie voltooien.

Het configuratievenster voor Azure AD eenmalige aanmelding wordt geopend.
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Note:
Mitel raadt aan om het selectievakje Mitel-referenties inschakelen (optioneel)
in de sectie Optionele Mitel-referenties niet te selecteren. Schakel dit
selectievakje alleen in als u wilt dat de gebruiker zich aanmeldt bij de
CloudLink-applicatie met de Mitel-inloggegevens naast de optie voor eenmalige
aanmelding.
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3. Klik in het Azure-portaal op de aanmeldingspagina op basis van SAML op het

pictogram Bewerken ( ) in de sectie Basis SAML-configuratie. Het scherm Basis
SAML-configuratie wordt geopend.

4. Kopieer de URL van het Mitel-Identificatie (Entiet-ID)-veld in het CloudLink
Accounts-portaal en plak deze in het Identificatie (Entiteit-ID)-veld in het Azure-
portaal.

5. Kopieer de URL van het Reply-URL (Assertion Consumer Service URL)-veld in het
CloudLink Accounts-portaal en plak deze in het Reply-URL (Assertion Consumer
Service-URL)-veld in het Azure-portaal.
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6. Typ in het tekstvak Aanmeldings-URL de volgende URL:

https://accounts.mitel.io- om het CloudLink Accounts-portaal als uw standaard Mitel-
applicatie te gebruiken.

Note:
De standaard Mitel-applicatie is de applicatie die wordt geopend wanneer
een gebruiker op de tegel Mitel Connect in het toegangsscherm klikt. Dit is
ook de applicatie waartoe toegang wordt verkregen bij het uitvoeren van een
testopstelling vanuit Azure AD.

7.
Klik op  in het Basis SAML-configuratie deelvenster.

8. Klik in de sectie SAML-ondertekeningscertificaat op de pagina SAML-gebaseerde
aanmelding in het Azure-portaal op Downloaden naast Certificaat (Base64) om het
ondertekeningscertificaat te downloaden. Sla het certificaat op uw PC op.

9. Open het bestand ondertekeningscertificaat in een teksteditor, kopieer alle gegevens
in het bestand en plak de gegevens in het veld Ondertekeningscertificaat in het
CloudLink Accounts-portaal.
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Note:
Als u meer dan één certificaat hebt, is het raadzaam deze na elkaar te plakken.
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10. Doe het volgende in de sectie Mitel Connect instellen op de pagina SAML-
gebaseerde aanmelding van het Azure-Portaal:

a. Kopieer de URL uit het veld Aanmeldings-URL en plak deze in het veld
Aanmeldings-URL in het CloudLink Accounts-portaal.

b. Kopieer de URL uit het veld Azure AD-identificatie en plak deze in het veld IDP-
identificatie (Entiteits-ID) in het CloudLink Accounts-portaal.

11. Klik op Opslaan in het scherm Azure AD Eenmalige aanmelding in het CloudLink
Accounts-portaal.

Een Azure AD-testgebruiker creëren

In deze sectie wordt beschreven hoe u een testgebruiker met de naam John Smith
creëert in het Azure-Portaal.
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1. Navigeer in het Azure-portaal in het linkerb deelvenster naar Azure Active Directory
gt Gebruiker gt Alle gebruikers.

2. Klik op Nieuwe gebruiker bovenaan het scherm.

3. Voer op de pagina details nieuwe gebruiker die wordt geopend de volgende
gegevens in:

a. Typ in het veld Gebruikersnaam, type
JohnSmith@<yourcompanydomain>.<extension>.

Bijvoorbeeld: JohnSmith@miteldocs.com
b. Typ in het veld Naam, John Smith.
c. Schakel het selectievakje Toon wachtwoord in en noteer het automatisch

gegenereerde wachtwoord dat wordt weergegeven in het veld Initieel
wachtwoord. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen wachtwoord te maken door
het selectievakje Ik wil het wachtwoord maken te selecteren.
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Note:
Dit is het wachtwoord dat een gebruiker moet opgeven om voor de eerste keer
in te loggen op het Azure-Portaal.

d. Klik op Maken.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie wordt beschreven hoe u John Smith in staat stelt om Azure eenmalige
aanmelding te gebruiken door toegang te verlenen tot Mitel Connect.
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1. Selecteer in het Azure Active Directory -deelvenster Bedrijfstoepassingen. De
pagina Alle toepassingen wordt geopend en er wordt een lijst met toepassings in uw
Azure AD-tenant weergegeven.

2. Klik in de applicatielijst op Mitel Connect. De Mittel Connect overzichtspagina van
Mitel verschijnt.

3. Klik in het menu dat verschijnt op Gebruikers en groepen. De pagina Gebruikers en
groepen wordt geopend.
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4. Klik op Gebruiker toevoegen en klik vervolgens op Gebruikers en groepen op de
pagina Toewijzing toevoegen die wordt geopend.

5. Selecteer John Smith in de gebruikerslijst op de pagina Gebruikers en groepen die
wordt geopend en klik vervolgens op Selecteren onder aan het scherm.

6. Standaard is de rol van een nieuwe gebruiker Standaardtoegang. Als u een
rolwaarde verwacht in de SAML-bewering, selecteert u de juiste rol voor de gebruiker
in de lijst op de pagina Rol selecteren en klikt u vervolgens op Selecteren onder aan
het scherm.
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7. Klik in de pagina Toewijzing toevoegen op Toewijzen.

Een CloudLink-testgebruiker maken

In deze sectie wordt beschreven hoe u een testgebruiker met de naam John Smith
op uw CloudLink-platform maakt. Gebruikers moeten worden gemaakt en geactiveerd
voordat ze de eenmalige aanmelding kunnen gebruiken.

Voor details over het toevoegen van gebruikers in het CloudLink Accounts-portaal, zie
het onderwerp Gebruikers beheren in de CloudLink Accounts-documentatie.

Maak een gebruiker aan op uw CloudLink Accounts-portaal met de volgende details:

• Naam: John Smith
• Voornaam: John
• Achternaam: Smith
• E-mail: JohnSmith@miteldocs.com

Note:
Het CloudLink-e-mailadres van de gebruiker moet identiek zijn aan de
Hoofdnaam van de gebruiker in het Azure AD-Portaal.

Klik op Eenmalige aanmelding

In deze sectie test u uw Azure AD-configuratie voor eenmalige aanmelding met behulp
van het toegangsscherm.

Wanneer u op de tegel Mitel Connect in het toegangsscherm klikt, wordt u automatisch
omgeleid om u aan te melden bij de CloudLink-applicatie die u als standaard heeft
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geconfigureerd in het veld Aanmeldings-URL. Zie Inleiding tot het toegangsscherm voor
meer informatie over het toegangsscherm.

3.2.3 Integreren van Microsoft Office 365 met CloudLink
Accounts

Als Microsoft Office 365-integratie is ingeschakeld voor een klantaccount, kunnen
gebruikers in dat account hun Microsoft Office 365-account integreren met hun
CloudLink-toepassingen.

Microsoft Office 365-integratie toevoegen aan een klantaccount

Om Microsoft Office 365-integratie toe te voegen aan een klantaccount:

1. Navigeer naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount.
2. Klik in de sectie Integraties op + Nieuwe toevoegen.

Een pop-up scherm toont het scherm Integraties.

Note:
Een Mitel Partner kan integraties in het Partner Account niet inschakelen omdat
integratie met andere toepassingen niet wordt ondersteund voor Partner Accounts.
Om CloudLink te integreren met andere toepassingen, moet een Partner een
klantaccount aanmaken en integraties in dat account inschakelen. Mitel beveelt
aan om alle bestaande integraties in het Partner Account uit te schakelen om van
de volledige functionaliteit van de CloudLink-functies gebruik te kunnen maken.
Zie voor meer informatie over Partner Account Log in als een Mitel Partner.
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3. Klik op het tabblad Derden. Er wordt een lijst van ondersteunde applicaties van
derden weergegeven. Klik op de knop Toevoegen die is gekoppeld aan Microsoft
Office 365 en klik op Gereed.

De Microsoft Office 365-integratie wordt toegevoegd aan het klantaccount en wordt
weergegeven in de sectie Integraties van de pagina Accountinformatie.

Microsoft Office 365-integratie inschakelen aan een klantaccount

Nadat u de Microsoft Office 365-integratie aan een klantaccount hebt toegevoegd,
moet u toestemming geven voor uw CloudLink-account om te synchroniseren met het
Microsoft Office 365-account van uw organisatie om de integratie mogelijk te maken.
De toestemming kan via Azure worden gegeven door een gebruiker die Office 365-
beheerder is van het Microsoft Office 365-account van uw organisatie. Om dit te doen:
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1. Klik op de knop Instellingen die is gekoppeld aan Microsoft Office 365 in de sectie
Integraties.

Het dialoogvenster van Microsoft Office 365-configuratie wordt geopend.
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2. De verdere procedure hangt af van welke beheerdersrechten de CloudLink
administrator en de Office 365 administrator hebben.

• Als de CloudLink administrator ook Office 365-beheerdersrechten heeft:

a. Klik op Autoriseren op Azure.

De pagina Aanmelden van Microsoft wordt geopend.

b. Voer uw inloggegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op
Aanmelden.

c. Nadat u zich hebt aangemeld, geeft een pop-up weer tot welke informatie de
CloudLink Accounts Console toegang heeft.
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d. Klik op Accepteren om toestemming te verlenen. De pop-uppagina wordt
omgeleid naar de CloudLink Accounts console en wordt vervolgens automatisch
gesloten.

e. Ga terug naar het dialoogvenster van Microsoft Office 365-configuratie. Het
bericht Office 365 toestemming is gelukt! U kunt deze integratie hieronder
inschakelen verschijnt
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f. Klik op Gereed en schakel in om de integratie in te schakelen en het
dialoogvenster te sluiten. Als u op Gereed klikt, wordt het dialoogvenster
gesloten, maar wordt de integratie niet ingeschakeld.

U moet vervolgens de schakelknop inschakelen in het scherm Integraties dat
is gekoppeld aan Microsoft Office 365 om de integratie in te schakelen. Het
scherm integratie geeft een succesvolle integratie aan, zoals weergegeven in de
volgende schermafbeelding.

Note:

a. Als u de pop-uppagina geforceerd sluit in de voorgaande stap iv, zal de
CloudLink Accounts console niet herkennen dat de toestemming succesvol
was.

b. Als u de CloudLink Accounts console of het dialoogvenster Microsoft
Office365-integratie sluit voordat de pop-uppagina in de voorgaande stap
iv automatisch wordt gesloten, zal er geen bevestiging zijn in de CloudLink
Accounts console dat de toestemming is geslaagd.

• Als de CloudLink administrator geen Office 365-beheerdersrechten heeft:

a. Klik op URL kopiëren om de URL uit het dialoogvenster Microsoft Office 365-
configuratie te kopiëren en de URL te delen met de Office 365 administrator van
uw organisatie.
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Note:
Als u op de knop Autoriseren op Azure klikt in het dialoogvenster Microsoft
Office 365-configuratie, wordt de pagina Aanmelden van Microsoft geopend.
Nadat u zich hebt aangemeld, wordt er een pop-uppagina weergegeven met
een waarschuwing dat alleen een Office 365 administrator toestemming kan
verlenen. Klik op Terugkeren naar de toepassing zonder toestemming
te geven om terug te keren naar de CloudLink Accounts console. In het
dialoogvenster Microsoft Office 365 wordt weergegeven dat de toestemming
voor Office 365 is mislukt omdat u geen toegang hebt. Kopieer de
volgende URL en stuur deze naar een Office 365-beheerder.

b. De verdere procedure hangt af van welke beheerdersrechten de Office 365
administrator heeft.

• Als de Office 365 administrator ook CloudLink-beheerdersrechten heeft:

Nadat de Office 365 administrator toestemming heeft verleend door het
toestemmingsverzoek te accepteren, wordt de pop-uppagina omgeleid
naar de aanmeldingspagina van CloudLink Accounts. De Office 365
administrator moet vervolgens inloggen op de console met CloudLink
administratorreferenties. Na het succesvol aanmelden detecteert de CloudLink
Accounts console dat de toestemming succesvol was en wordt het volgende
dialoogvenster weergegeven.

De Office 365 administrator informeert de CloudLink administrator dat
toestemming is verleend.

Als de Office 365 administrator toestemming weigert, wordt de pop-uppagina
omgeleid naar de aanmeldingspagina van CloudLink Accounts. Na het
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aanmelden geeft de CloudLink Accounts console het volgende dialoogvenster
weer.

Nadat de Office 365 administrator toestemming heeft verleend, klikt u op
Gereed en inschakelen in het configuratiedialoogvenster van Microsoft
Office 365. Als de CloudLink Accounts console heeft gedetecteerd dat
de toestemming is gelukt, is de integratiestatus zoals weergegeven in de
volgende afbeelding.

• Als de Office 365 administrator geen CloudLink-beheerdersrechten
heeft:

Nadat de Office 365 administrator toestemming heeft verleend door het
toestemmingsverzoek te accepteren, wordt de pop-uppagina omgeleid
naar de aanmeldingspagina van CloudLink Accounts. Omdat de Office
365 administrator niet kan aanmelden op de CloudLink Accounts console,
detecteert de console niet of de toestemming is gelukt of niet. De Office
365 administrator kan de CloudLink administrator echter informeren dat er
toestemming is verleend.

Nadat de Office 365 administrator toestemming heeft verleend, klikt u op
Gereed en inschakelen in het configuratiedialoogvenster van Microsoft
Office 365. Als de CloudLink Accounts console niet kon detecteren of de
toestemming al dan niet gelukt was, is de integratiestatus zoals weergegeven
in de volgende afbeelding.

Microsoft Office 365-integratie verwijderen uit een klantaccount

U kunt een bestaande Microsoft Office 365-integratie verwijderen uit een klantaccount
met één van de volgende methoden:
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•

Klik op het pictogram  dat is gekoppeld aan de integratie in het paneel
Integraties. De Microsoft Office 365-integratie wordt verwijderd uit het klantaccount.

• Klik op de knop Verwijderen in het dialoogvenster van Microsoft Office 365-
configuratie. Om naar het dialoogvenster te gaan doet u een van de volgende dingen:

• Als de integratie is toegevoegd maar niet is ingeschakeld, klikt u op de knop
Instellingen die is gekoppeld aan de integratie in het paneel Integraties. De
dialoogvenster wordt geopend.

•
Als de integratie is toegevoegd en ingeschakeld, klikt u op het pictogram  dat
is gekoppeld aan de integratie in het paneel Integraties.

Klik in het bevestigingsscherm Office 365-integratie verwijderen dat wordt geopend
op Integratie verwijderen om de integratie te verwijderen. Als u op Annuleren klikt,
dan wordt de bewerking geannuleerd.

• Schakel de schakelknop uit die is gekoppeld aan de Microsoft Office 365-integratie
in het paneel Integraties. Klik in het bevestigingsscherm Office 365-integratie
verwijderen dat wordt geopend op Integratie verwijderen om de integratie te
verwijderen. Als u op Annuleren klikt, dan wordt de bewerking geannuleerd.

3.2.4 Gebruikers van Azure Active Directory voorzien van
CloudLink

CloudLink ondersteunt het automatisch voorzien van gebruikers vanuit Azure Active
Directory (Azure AD) naar de CloudLink-database. Hiervoor worden de gebruikersdata
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in deze mapservers gesynchroniseerd met de CloudLink database met behulp van
Systeem voor Kruis-domein Identiteitsmanagement (SCIM). Een Mitel Partner of een
Account Admin kan ervoor kiezen de gebruikers en toepassingsservices te beheren in
Azure AD of Okta Identiteitsmanagement en ervoor te zorgen dat ze automatisch naar
de CloudLink-database worden geleverd, wat data-invoer en administratietaken worden
geminimaliseerd.

Vereisten

Om de inrichting van gebruikers vanuit Azure AD in CloudLink te configureren, moet u
beschikken over:

• Een Azure AD-abonnement

Als u geen Azure AD-omgeving heeft, kunt u een gratis account krijgen.
• Een Mitel CloudLink-account.

In dit document wordt aangenomen:

• De Azure AD-omgeving en het instellen van Azure-accounts zijn beschikbaar.
• De beheerder heeft een goede kennis van cloudtechnologieën, met name Microsoft

Azure.
• De Azure-integratie met CloudLink is goedgekeurd door de IT-afdeling van de klant of

een gelijkwaardige afdeling.
• De connectiviteit tussen Azure en de locatie van de klant is actief en ondersteunt real-

time toepassingen, de connectiviteit moet bijvoorbeeld een lage latentie hebben.
• De HTTPS- en SIP/TLS-protocollen (sterk aanbevolen) worden gebruikt in de Azure-

installatie.
• De NTP- en DNS-servers zijn geconfigureerd en toegankelijk vanuit Azure, zodat de

CloudLink Accounts-Console tijdens het inrichten toegang heeft tot deze servers.

Azure AD Sync-integratie toevoegen aan een klantaccount

Om gebruikers vanuit Azure AD in te richten in een klantaccount in de CloudLink
Accounts-console, moet Azure AD Sync-integratie worden toegevoegd aan dat
klantaccount vanuit de CloudLink Accounts-console. Een Mitel-partner of een
accountbeheerder kan Azure AD Sync-integratie toevoegen aan een klantaccount door
de volgende procedure te volgen:

1. Navigeer naar de pagina Accountinformatie van een klantaccount.
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2. Klik in de sectie Integraties op + Nieuwe toevoegen.

Een pop-up scherm toont het scherm Integraties.

Note:
Een Mitel Partner kan integraties in het Partner Account niet inschakelen omdat
integratie met andere toepassingen niet wordt ondersteund voor Partner Accounts.
Om CloudLink te integreren met andere toepassingen, moet een Partner een
klantaccount aanmaken en integraties in dat account inschakelen. Mitel beveelt
aan om alle bestaande integraties in het Partner Account uit te schakelen om van
de volledige functionaliteit van de CloudLink-functies gebruik te kunnen maken.
Zie voor meer informatie over Partner Account Log in als een Mitel Partner.
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3. Klik op het tabblad Derden. Er wordt een lijst weergegeven met toepassingen van
derden die door CloudLink worden ondersteund. Klik op de knop Toevoegen die is
gekoppeld aan Azure AD Sync, en klik op Gereed.

De Azure AD Sync-integratie wordt toegevoegd aan het klantaccount en wordt
weergegeven in de sectie Integraties van de pagina Accountinformatie.

Gebruikers van Azure AD inrichten in CloudLink met behulp van SCIM

Het inrichten van gebruikers van de Azure AD naar de CloudLink-database met behulp
van SCIM omvat de volgende taken:

1. Een SCIM-toepassing creëren in azure AD on page 112 — creëer een SCIM-app
om gebruikersregistratie mogelijk te maken.

2. Gebruikers toevoegen aan de SCIM-toepassing on page 114 — gebruikers
toevoegen aan de SCIM-toepassing.

3. De SCIM-toepassing configureren on page 117 — configureer de SCIM-instellingen
aan de toepassingszijde.

4. De verbinding testen on page 121 — controleer of de configuratie werkt.
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5. Beheren van de kenmerktoewijzingen on page 122 — bekijk en pas de
kenmerktoewijzingen aan die tijdens het inrichten met de CloudLink-database worden
gesynchroniseerd.

6. Inrichten starten on page 127 — begin met het inrichten van gebruikers in de
CloudLink-database.

Een SCIM-toepassing creëren in azure AD

Om een SCIM-toepassing te creëren:

1. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van de Azure-portal op Azure Active Directory.
Het Azure Active Directory -deelvenster wordt geopend.

2. Selecteer in het Azure Active Directory -deelvenster Bedrijfstoepassingen. De
pagina Alle toepassingen wordt geopend en er wordt een lijst met toepassings in uw
Azure AD-tenant weergegeven.

3. Klik op Nieuwe toepassing. De pagina Een toepassing toevoegen wordt geopend.
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4. Klik op Niet-galerijtoepassing.. De pagina Uw eigen toepassing toevoegen wordt
geopend.
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5. Typ de naam voor uw toepassing (bijvoorbeeld Mitel CloudLink) en klik op
Toevoegen.

De toepassing wordt toegevoegd aan het Azure AD en wordt weergegeven op de
pagina Alle toepassingen.

Gebruikers toevoegen aan de SCIM-toepassing

In deze sectie wordt beschreven hoe u gebruikers in de Azure Active Directory toevoegt
aan de SCIM-toepassing die moet worden ingericht naar CloudLink.
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1. Ga als volgt naar de pagina Gebruikers en groepen in het Azure-portaal:

a. Navigeer naar Azure Active Directory > Enterprise toepassingen, en selecteer
uw toepassing in de lijst. De overzichtspagina van de toepassing wordt geopend.

b. Selecteer onder de sectie Beheren, Gebruikers en groepen.

2. Klik op de pagina Gebruikers en groepen die wordt geopend op + Gebruiker
toevoegen. De pagina Opdracht toevoegen wordt geopend.

3. Klik op de optie Gebruikers en groepen. Het scherm Gebruikers en groepen wordt
geopend. Klik in de lijst in het scherm Gebruikers en groepen op de gebruikers die
u aan de SCIM-applicatie wilt toevoegen en klik op Selecteren om deze gebruikers
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te selecteren. De geselecteerde gebruikers worden vermeld onder Geselecteerde
items.
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4. Klik op Toewijzen om deze gebruikers toe te voegen aan de SCIM-applicatie.

Deze gebruikers worden weergegeven op de pagina Gebruikers en groepen.

De SCIM-toepassing configureren

In deze sectie wordt beschreven hoe u de SCIM-toepassing in azure AD configureert
met de parameters die worden geleverd door de CloudLink Accounts-console om een
verbinding tot stand te brengen tussen de SCIM-toepassing en de CloudLink Accounts-
console.

Om de SCIM-toepassing te configureren, is het raadzaam om het Azure-portaal en de
CloudLink Accounts-console naast elkaar te openen, aangezien u enkele waarden van
de CloudLink Accounts-console naar het Azure-portaal moet kopiëren.
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1. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de pagina Inrichten in het Azure-portaal:

a. Navigeer naar Azure Active Directory > Enterprise toepassingen, en selecteer
uw toepassing in de lijst. De overzichtspagina van de toepassing wordt geopend.

b. Selecteer onder de sectie Beheren, Gebruikers en groepen.
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2. Selecteer op de pagina Inrichten die wordt geopend, de modus Inrichten als
automatisch in het vervolgkeuzemenu.

De sectie Beheerdersreferenties wordt weergegeven.
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3. Geef de Huurder-URL en het Geheime Token op. U kunt de URL en het token
genereren vanuit de CloudLink Accounts-console door deze stappen te volgen:

a. Klik in de sectie Integraties op de knop Installatie voltooien die is gekoppeld aan
Azure AD Sync. Het dialoogvenster Azure AD Sync-configuratie wordt geopend.

b. Klik op Sleutels genereren. De Huurder-URL en Geheime Token worden
gegenereerd. Klik op Kopiëren en plak deze waarden in de respectieve velden in
de Azure AD-portaal.
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Note:
Elke keer dat op Genereer sleutels wordt geklikt, worden alle URL's en tokens
van een eerdere synchronisatie ongeldig en moet de SCIM-applicatie worden
geconfigureerd met nieuwe.

De verbinding testen

In deze sectie wordt beschreven hoe u kunt controleren of de configuratie werkt en of de
verbinding tussen de SCIM-toepassing en CloudLink succesvol is.
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1. Klik op de pagina Inrichten in de sectie Beheerdersreferenties op Verbinding
testen. De SCIM-toepassing probeert verbinding te maken met CloudLink.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt het volgende bericht weergegeven.

Als de verbinding mislukt, wordt het volgende foutbericht weergegeven. Verhelp de
fout en test de verbinding opnieuw.

2. Als de verbinding tot stand is gebracht, klikt u op Opslaan om de
beheerdersreferenties op te slaan voor gebruikersregistratie. Als u op Weggooien
klikt, worden de wijzigingen geannuleerd.

Beheren van de kenmerktoewijzingen

In deze sectie wordt beschreven hoe u de standaard kenmerktoewijzingen in de SCIM-
toepassing aanpast die bepalen welke gebruikerseigenschappen worden ingericht vanuit
Azure AD naar de CloudLink-database. U kunt de huidige kenmerktoewijzingen wijzigen
of verwijderen, of nieuwe kenmerktoewijzingen creëren. Om dit te doen:
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1. Klik in de pagina Inrichting op Kenmerktoewijzingen bewerken in de sectie
Inrichting beheren.

2. Vouw in de pagina die wordt geopend het tabblad Toewijzingen uit en doe het
volgende:

• Groepstoewijzing uitschakelen: U moet de inrichting van groepsobjecten tussen
de Azure AD- en de CloudLink-database uitschakelen. Dit is vereist omdat de
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CloudLink-database het inrichten van groepsobjecten niet ondersteunt. Om dit te
doen:

a. Klik op Azure Active Directory-groepen inrichten.

b. Schakel in de pagina Kenmerktoewijzing die wordt geopend de optie
Ingeschakeld uit door op Nee te klikken. Klik op Opslaan om de wijzigingen op
te slaan.
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Note:
Standaard staat de optie Ingeschakeld op Ja.

• Kenmerken aanpassen: U moet de kenmerken aanpassen die moeten worden
ingericht tussen Azure AD en de CloudLink-database. Om dit te doen:

a. Klik op Azure Active Directory-gebruikers inrichten.

De pagina Kenmerktoewijzing wordt geopend, met de lijst met
standaardkenmerken in Azure AD.
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b. U kunt ervoor kiezen om de standaard kenmerktoewijzingen te behouden voor
levering aan de CloudLink-database. U kunt ook nieuwe kenmerktoewijzingen
toevoegen door op Nieuwe toewijzing toevoegen te klikken. Om een standaard
kenmerktoewijzing te verwijderen, klikt u op de optie Verwijderen die aan het
kenmerk is gekoppeld.

U moet ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan wanneer
u de kenmerken controleert die moeten worden ingericht tussen Azure AD en de
CloudLink-database.

• De volgende kenmerken vermeld onder customappsso-kenmerken zijn
verplicht en mogen niet worden verwijderd.

• gebruikersnaam
• een van de displayName, name.givenName, of name.familyName
• e-mails[type eq "work”"].waarde

• CloudLink vereist dat geldige gebruikers een e-mailadres hebben. Om deze
vereiste tijdens het inrichten mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat
het kenmerktype e-mails[type eq "work"]. waarde onder customappsso-
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Kenmerk is toegewezen aan het kenmerktype onder Azure Active Directory-
kenmerk dat het e-mailadres van de gebruiker in de Azure-directory bevat.

• Naast de hierboven genoemde verplichte kenmerken, ondersteunt CloudLink
de volgende kenmerken die worden vermeld onder customappsso-Kenmerk.
U moet alleen de volgende kenmerken selecteren.

• actief
• externalId
• emails[type eq "other"].waarde
• telefoonnummers[type eq "mobile"].waarde
• telefoonnummers[type eq "work"].waarde
• telefoonnummers[type eq "other"].waarde
• rollen[primary eq "True"].type
• alle kenmerken gerelateerd aan adressen

Note:
In Azure AD, als u een van de gebruikersdetails velden wist of leeg laat
dat is toegewezen aan een kenmerk, zal het veld niet worden verstrekt
omdat Azure AD provisioning service het verstrekken van null waarden
niet ondersteunt. Zie Azure-documentatie voor meer informatie over
eigenschappen van kenmerktoewijzing.

c. Nadat u de benodigde kenmerktoewijzingen heeft aangepast, klikt u op Opslaan
om de wijzigingen op te slaan. Als u op Weggooien klikt, worden de wijzigingen
geannuleerd.

Inrichten starten

Nadat u de kenmerken heeft gedefinieerd, moet u de inrichting starten. Om dit te doen:
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1. Ga als volgt naar de pagina Inrichten in het Azure-portaal:

a. Navigeer naar Azure Active Directory > Enterprise toepassingen, en selecteer
uw toepassing in de lijst. De overzichtspagina van de toepassing wordt geopend.

b. Selecteer Inrichten onder de sectie Beheren.
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2. Klik in de pagina inrichten die wordt geopend op Inrichten starten.

De Azure AD-inrichtingsservice voert een eerste inrichtingscyclus uit. Nadat de cyclus
is voltooid, wordt de status van de cyclus weergegeven in de pagina Inrichten, zoals
weergegeven in de volgende schermafbeelding.

De huidige cyclusstatus toont de voltooiingsstatus. In deze sectie wordt ook het
aantal geregistreerde gebruikers weergegeven.

De initiële Inrictingscyclus wordt gevolgd door periodieke incrementele cycli. De
incrementele cycli vinden elke 40 minuten plaats. Zie de Azure-documentatie. voor
meer informatie over inrichtingscycli.
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Note:
Als er fouten optreden tijdens een inrichtingscyclus, wordt de synchronisatie
opnieuw geprobeerd in de volgende cyclus. Als de fouten blijven optreden, zullen
de nieuwe pogingen met een lagere frequentie plaatsvinden, dat wil zeggen dat de
frequentie van geplande inrichting zal afnemen. Zie de Azure-documentatie voor
meer informatie.

Nadat de eerste cyclus is voltooid, hebt u de volgende opties om het Inrichten te
beheren:

• Inrichten stoppen: Klikken op stoppen om het Inrichtingsproces te stoppen.
• Inrichten herstarten: Klik op deze optie om de Inrichten-run handmatig te starten

zonder te wachten op de volgende geplande run.
• Inrichten bewerken: Klik op deze optie om de huidige configuratie te bewerken of om

de kenmerktoewijzingen aan te passen.
• Inrichting op vraag: Klik op deze optie om eventuele wijzigingen voor één gebruiker

door te voeren. Dit gebeurt handmatig. U kunt deze optie ook gebruiken om te
valideren en te verifiëren dat de wijzigingen in de configuratie correct zijn toegepast en
correct worden gesynchroniseerd met de CloudLink-database.

3.2.5 Integrazione di MS Teams

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'integrazione di Microsoft Teams con gli
CloudLink Accounts.

Condizioni

Per configurare l'integrazione di Microsoft Teams con un account cliente CloudLink, è
necessario:

• Abilitare l'Integrazione gateway (per Configurare MiVoice Office 400 PBX).
• Sottoscrivere un abbonamento ad Azure AD. Per ulteriori informazioni

sull'integrazione di Azure AD, vedere Gebruikers van Azure Active Directory voorzien
van CloudLink op pagina 108 e Single Sign-On configureren voor CloudLink met
Microsoft Azure AD op pagina 84
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Opmerking:
L'indirizzo e-mail di un utente configurato in MiVoice Office 400 PBX deve
corrispondere all'indirizzo e-mail principale o al nome principale utente in Azure
AD.

Integrazione di Microsoft Teams con un Account cliente

Per integrare Microsoft Teams con un account cliente, eseguire le operazioni seguenti:

1. Log in op de CloudLink Accounts Console op pagina 1.
2. Aggiungere l'integrazione di Microsft Teams all'account del cliente. Per ulteriori

informazioni sull'aggiunta di Microsoft Teams, vedereEen integratie toevoegen aan
een klantaccount op pagina 39.

3. Fare clic sulla scheda Terze parti. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di
terze parti supportate. Fare clic sul tasto Aggiungi associato con Microsoft Teams, e
fare clic su Fatto.

L'integrazione di Microsoft Teams viene aggiunta all'account cliente e viene
visualizzata nella sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.
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4. Fare clic su Configurazione completa. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Microsoft Teams.

5. Per creare ID Proprietario, ID Applicazione (Cliente) Id e Segreti Cliente (Valore),
è necessario creare un'applicazione Enterprise. Per creare un'applicazione Enterprise,
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accedere al portale Azure e fare clic su Registrazione app > Nuova registrazione.
Viene visualizzata la pagina Registra una applicazione.

6. Immettere il nome dell'applicazione e selezionare l'opzione Account solo in questa
directory organizzativa (Solo directory predefinita – Proprietario singolo) in Tipi
di account supportati.

7. Fare clic su Registra per registrare l'applicazione.
8. Passare alle Autorizzazioni API sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic su

+Aggiungi un’autorizzazione. Viene visualizzata la pagina Richiesta autorizzazioni
API.

9. Fare clic su Grafico Microsoft e quindi selezionare Autorizzazioni applicazioni.
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10. Abilitare le autorizzazioni User.Read.All, e Presence.ReadWrite.All come illustrato
nelle immagini successive.
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11. Fare clic su Concedi consenso amministratore per XXXX (nome directory) e fare
clic su Sì per concedere il consenso.
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12. Passare a Certificato e segreti sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic sulla
scheda Segreti Cliente. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un segreto
cliente.

13. Immettere la Descrizione e selezionare il tipo di scadenza. È possibile selezionare
la durata della scadenza da una data specifica fino a una data specifica. Fare clic su
Aggiungi per creare i segreti Cliente.

14. Copiare il valore sotto la colonna Valore.

CloudLink Accounts Console Gebruikersgids 136



CloudLink Accounts Integraties

15. Passare all'applicazione Enterprise creata nello Step 5 e copiare i valori ID
Applicazione (cliente) e ID Directory (tenant).

16. Nel portale CloudLink Accounts, immettere l'ID Proprietario, l'ID Applicazione
(Cliente) e il Segreto Cliente (valore).
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17. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni. Facendo clic suAnnulla si annulla
l’operazione e facendo clic su Rimuovi si rimuove l’integrazione Microsoft Teams.

Dopo aver aggiunto l’integrazione Microsoft Teams all’account cliente, Microsoft
Teams sarà presente sul pannelloIntegrazioni.

Attivazione della funzione Presenza

Dopo aver integrato Microsoft Teams con un account cliente, è possibile abilitare la
funzione Presenza per tale account cliente. La funzione Presenza sincronizza lo stato di
presenza dell'utente da CloudLink con MS Teams.

Per attivare il plugin, attenersi alla seguente procedura:

1. Sul pannello Integrazioni, fare clic sulla freccia a discesa associata alle Funzioni
disponibili in Microsoft Teams.
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2. Far scorrere l'interruttore a destra associato alla  Sincronizza Presenza da
CloudLink a MS Teams.

La funzione Presenza è ora abilitata per l'account cliente.

Opmerking:
Dopo aver abilitato la funzione Presenza, ci vogliono 20-30 minuti prima che la
presenza si rifletta in MS Teams
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