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Overzicht 1
This chapter contains the following sections:

• Wat is CloudLink?
• Implementatie Workflow
• Partnerdashboard
• Beste praktijken voor Site-implementatie

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

Wat zijn de componenten van het CloudLink platform?

Welke processen zijn vereist om CloudLink applications voor een klant te implementeren?

Wat is het Partner Dashboard?

1.1 Wat is CloudLink?

Mitel CloudLink is een platform dat communicatie mogelijk maakt tussen de lokale PBX
(zoals MiVoice Office 400) en cloudgebaseerde applicaties zoals Mitel One en Mitel
MiVoice Office
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Overzicht

CloudLink omvat:

• CloudLink Platform - Het technologieplatform dat services levert voor CloudLink-
apps.

• CloudLink Gateway - Technologie die op locatie-gebaseerde PBXen verbindt met het
CloudLink-platform en CloudLink-applicaties.

• CloudLink Apps -De applicaties die de CloudLink-
applicatieprogrammeringsinterfaces (API's) en microservices gebruiken om hybride
communicatiediensten aan onze klanten te leveren. Bij voorbeeld Mitel One
application, of MiVoice Office application.

1.2 Implementatie Workflow

De volgende onderwerpen beschrijven de belangrijkste processen voor het
implementeren van Mitel CloudLink applications voor uw klanten:

• Een MiVoice Office 400 PBX configureren
• Het CloudLink Gateway-apparaat installeren
• Toegang tot de CloudLink Gateway
• Klanten onboarden
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Overzicht

Binnen de bovenstaande onderwerpen vindt u verschillende instructies voor de
verschillende ondersteunde MiVoice Office PBX-modellen en platforms die hieronder
worden vermeld:

Ondersteunde PBX Ondersteunde Platforms (
soort Gateway)

Klantenmarkt

standalone (maakt
verbinding met een externe
gateway)

EuropaMiVO400

SMBC (heeft een
ingebedde gateway)

Europa

Klanten kunnen een CloudLink application gebruiken door het volgende te doen:

• De CloudLink-app downloaden en installeren
• De CloudLink-app registreren

1.3 Partnerdashboard

De startpagina van het CloudLink Gateway Portal, ook wel bekend als het Partner
Dashboard, kan worden gebruikt om het volgende te doen:

• Klanten aanmaken in het CloudLink platform.
• Een CloudLink Gateway aan een klant koppelen.
• Een CloudLink Gateway verbinden met een PBX.
• Eerder gemaakte CloudLink-klanten bekijken en beheren.

Nadat u een klant in het CloudLink platform hebt aangemaakt, wordt die klant vermeld in
het Partner Dashboard.

Volg deze instructies om in te kunnen loggen op het CloudLink Gateway-portaal.

Welkom bij CloudLink

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het Partner Dashboard de eerste keer
dat een partner inlogt op het CloudLink Gateway Portal:
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Overzicht

Als u inlogt in het CloudLink Gateway-portaal via het Mitel MiAccess Portaal, dan wordt
uw MiAccess-account aangemaakt als klant in het CloudLink Platform.

Als u een CloudLink Gateway en een PBX op uw LAN heeft, kunt u uw eigen MiAccess-
account onboarden in CloudLink om vertrouwd te raken met het proces. Hierdoor kan uw
account ook CloudLink-applicaties gebruiken, zoals Mitel One en MiVoice Office.

Note:
Elke klant in het CloudLink Platform krijgt een unieke ID toegewezen die bekend
staat als de 'Account ID'.

Gebruikersinterface-elementen

Het volgende schema toont de gebruikersinterface-elementen van het Partner
Dashboard:
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Overzicht

De volgende tabel beschrijft de gebruikersinterface-elementen van het Partner
Dashboard:

Gebruikersinterface-
element

Functie

Mitel
MiAccess
Identiteit

Dit is uw naam zoals deze vastgelegd is in het Mitel MiAccess-
systeem. Update uw MiAccess-profiel om deze naam te wijzigen.

Mitel
MiAccess
Organisatienaam

Dit is de naam van uw organisatie zoals deze vastgelegd is in het
Mitel MiAccess-systeem. Om deze te wijzigen kan een beheerder uw
organisatie updaten.

Avatar U kunt op dit besturingselement klikken en een foto of afbeelding
kiezen om u te vertegenwoordigen. Deze afbeelding is aanwezig in
CloudLink-applicaties (bijvoorbeeld Mitel One en MiVoice Office).

Klant
Aanmaken

Gebruik de knop Klant creëren om een nieuwe klant aan te maken
op het CloudLink-platform.

Klantenlijst Er verschijnt een tabel onder de knop Klant creëren waarbij één rij
weergegeven wordt met de volgende vier kolommen met gegevens
voor elk van uw klantenaccounts.

• Klantnaam - Naam van het klantaccount.
• Account-ID - Uniek ID voor het account.
• Geregistreerde gebruikers - Aantal geregistreerde gebruikers

voor het account. Klik op het gekoppelde nummer om de lijst
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Gebruikersinterface-
element

Functie

met geregistreerde gebruikers weer te geven met de naam,
toestelnummer en e-mailadres voor elke geregistreerde gebruiker.

• Statusbericht - De huidige status geeft de volgende stap in het
onboarding-proces aan (weergegeven in blauw) of een fout
die moet worden opgelost (weergegeven in rood). Wanneer
de status Overzicht weergeeft duidt dit op een succesvolle
klantenimplementatie.

Links Onderaan het Gateway Portaal staan de volgende links:

• Sneltoetsen - Handige sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het
beheren van klantaccounts.

• Juridisch - Toegang tot de licentieovereenkomst voor
eindgebruikers van CloudLink-toepassingen.

• Help - Toegang tot de online CloudLink-help.
• Feedback - Toegang tot de Mitel CloudLink UserVoice-site waar u

nieuwe ideeën kunt voorstellen of kunt stemmen over bestaande
ideeën voor toekomstige ontwikkeling.

• Status - Toegang tot de online statuspagina voor Mitel-systemen.

Statusberichten voor klantenlijst

De huidige status van elke klant wordt weergegeven als een link aan de rechterkant van
uw klantenlijst. Klik ergens in de lijst om naar een bestaand klantaccount te navigeren.
Als zich een probleem voordoet met een klantenaccount wordt de informatie hierover
weergegeven in rood met een korte uitleg om de pobleemoplossing te helpen. Klik
op het gekoppelde foutbericht voor meer informatie. Wanneer de status Overzicht
weergeeft, dan duidt dit op een succesvolle klantenimplementatie. Hieronder ziet u
typische statusberichten voor een klantaccount.
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Een nieuwe klant creëren

Klik op de knop Klant creëren om een nieuwe klant te creëren in het CloudLink Platform
en volg daarna de instructies in Klantengegevens invoeren. Vanaf hier kunt u doorgaan
om de klant aan een CloudLink Gateway te koppelen en de CloudLink Gateway met de
PBX te verbinden of te synchroniseren.

Wijzigen van een Bestaande Klant

Klik ergens in de rij van een bestaande klant om naar de klant te navigeren en de
bestaande verbinding met het CloudLink platform of de PBX te wijzigen. U kunt dit ook
doen voor het uitvoeren van probleemoplossing.

Het CloudLink Gateway Portaall kan van waar dan ook worden geopend met een
internetverbinding om een bestaande klant te wijzigen of te verwijderen.

Note:
Om een Gateway correct te associëren met een nieuwe klant op het CloudLink
platform, moet u eerst toegang krijgen tot het CloudLink Gateway Portal door
verbinding te maken met de Gateway. Nadat een klant gekoppeld is met een
Gateway, hebt u rechtstreeks toegang tot het CloudLink Gateway Portal of via Mitel
MiAccess om klanten op de volgende verschillende manieren te beheren. Raadpleeg
voor meer informatie CloudLink Gateway openen.
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1.4 Beste praktijken voor Site-implementatie

Hieronder volgt een lijst met beste praktijken voor CloudLink-site-implementaties:

• Als er geen DHCP-server aanwezig is, configureer dan een MiVoice Office PBX of
gebruik een andere DHCP-server.

• Voor standalone platforms moeten het CloudLink Gateway-toestel en de MiVoice
Office PBX op hetzelfde LAN-subnet worden geïnstalleerd. Schakel, als dit niet
gebeurt, alle SIP ALG-functies in de firewall uit om communicatie tussen deze twee
componenten mogelijk te maken. Zorg er bovendien voor dat poortblokkering is
uitgeschakeld.

• Zorg er bij het configureren van een firewall voor dat het pad naar internet open is
voordat u de siteregels instelt.

• Scheid, voor toegang op afstand, de datanetwerken van de spraaknetwerken.
• Zorg ervoor dat uw mobiele provider van eindgebruikers de verspreiding van

inkomende beller-ID ondersteunt.
• Om ervoor te zorgen dat de e-mails met welkom/implementatie niet door de mailbox

worden geweigerd, dient u de * .mitel.io alias in de emaillijst van de gebruiker bij te
voegen.

• Zorg ervoor dat de gebruikersdatabase in de MiVoice Office PBX nauwkeurig wordt
bijgewerkt en dat gebruikersgroepen worden gelabeld met informatieve namen om het
importeren van contacten in CloudLink-applicaties zoals Mitel One, en Mitel MiVoice
Office mogelijk te maken.

• CloudLink-oplossing ondersteunt de volgende noodnummers: 000, 110, 111,
112, 118 119, 911, en 999, welke specifiek zijn voor elk ondersteunend land. Om
ervoor te zorgen dat er geen problemen met kiezen zijn, moet de beheerder deze
noodnummers configureren in MiVoice Office 400.

• Om optimale netwerkefficiëntie te garanderen met een vrije gegevensstroom met
minimale netwerkbandbreedte, moet u bandbreedte-optimalisatie inschakelen.
Raadpleeg voor meer informatie hoe bandbreedte-optimalisatie ingeschakeld moet
worden Accountgegevens in CloudLink Accounts documentatie. Ga voor meer
informatie over bandbreedte-optimalisatie naar Systeemvereisten in CloudLink
Platform-documentatie.

• Er wordt met klem geadviseerd om CloudLink niet rechtstreeks op het Wide Area
Network te implementeren om ervoor te zorgen dat de CloudLink-oplossing goed is
beveiligd. Zie de volgende Mitel KMS-artikelen met betrekking tot netwerkbeveiliging
en Toll-fraudepreventie voor de Mitel Office PBX-installaties:

• Preventie van Toll-fraude
• Toll-fraudepreventie op SIP-trunks
• Algemene richtlijnen om SIP-trunks te beveiligen tegen Toll-fraudepreventie
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Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van de firewall voor CloudLink-
implementatie Poortgegevens.



De CloudLink Gateway installeren en
openen 2
This chapter contains the following sections:

• Het CloudLink Gateway-apparaat installeren
• Gateway Toestel Software Update
• Toegang tot de CloudLink Gateway
• Installazione del CloudLink Gateway in un ambiente VMware virtuale
• Een Gateway-apparaat vervangen
• Consolemenu voor CloudLink Gateway

Het CloudLink Gateway-apparaat heeft de volgende kenmerken:

• Voor zelfstandige platforms kan de CloudLink Gateway worden ingezet als:

• een extern apparaat dat op locatie is geïnstalleerd om een verbinding te bieden tussen
de PBX en het CloudLink-platform.

• een virtuele instantie van het CloudLink Gateway dat is geïnstalleerd in de VMware
vCenter-server. Zie voor meer informatie, Installazione del CloudLink Gateway in un
ambiente VMware virtuale on page 21.

• een blad op de virtuele instantie van MSL in VMware- of Hyper-V-omgevingen waarop
MiVoice Office 400 al is geïnstalleerd. Zie voor meer informatie, MiVO400 configureren
op Virtual Appliance on page 82.

• Voor SMBC-platforms is het een ingebouwd apparaat dat in de PBX is geïnstalleerd om
verbinding te maken met het CloudLink-platform.

Zie de onderstaande onderwerpen om te leren hoe u de CloudLink Gateway installeert en
opent.

2.1 Het CloudLink Gateway-apparaat installeren

Het CloudLink Gateway-apparaat, dat uw PBX verbindt met het Mitel CloudLink-platform,
moet worden aangesloten op een DHCP-ingeschakelde LAN.

Vereisten

Deze CloudLink Gateway vereist het volgende:
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De CloudLink Gateway installeren en openen

• Uitgaande poorten 443 en 5061 van de Gateway naar de volgende domeinen zijn
toegestaan door elke bedrijfsfirewall.

• *.ngrok.io
• *.ngrok.com
• *.mitel.io

• Een internetverbinding die voldoende bandbreedte biedt.
• Een DHCP-server om een IP-adres aan de Gateway toe te wijzen (niet verplicht in

VMware-omgevingen).
• Een DNS-server die de Gateway gebruikt om domeinnamen om te zetten.
• Een Ethernet-verbinding met LAN.

Virtuele Omgeving

Om de CloudLink Gateway in een virtuele omgeving te installeren, zie De CloudLink
Gateway installeren in een VMware-virtuele omgeving.

SMBC Platforms

Als u een MiVO400 PBX op een SMBC-platform heeft met een ingebouwde Gateway,
is de volgende informatie over het toewijzen van een IP-adres en het verbinden van
het apparaat niet van toepassing. Klik hier om naar het onderwerp Gateway-apparaat-
software-update te gaan.

Het toewijzen van een IP-adres

Wanneer de Gateway wordt ingeschakeld, krijgt deze een IP-adres van een DHCP-
server op de LAN

De PBX moet worden geprogrammeerd met het IP-adres van de CloudLink Gateway. Dit
betekent dat er een vast IP-adres moet worden toegewezen aan de Gateway.

U kunt dit op verschillende manieren doen:

• Configureer een statisch IP-adres (aanbevolen). Zie Klantenlocatie configureren voor
gerelateerde informatie.

• Configureer uw DHCP-server om een IP-adres te reserveren voor het CloudLink
Gateway-apparaat.

• Uw DHCP-server kan automatisch hetzelfde IP-adres opnieuw toewijzen aan het
CloudLink Gateway-apparaat.

Raadpleeg de documentatie van uw DHCP-server voor meer informatie over het
toewijzingsschema voor IP-adressen van de server
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De CloudLink Gateway installeren en openen

Het aansluiten van het toestel

1. Verbind de CloudLink Gateway met de LAN via poort 1.

2. Schakel de stroom in.
3. De CloudLink Gateway maakt automatisch verbinding met internet om software-

updates te downloaden en te installeren. Raadpleeg voor meer informatie het
onderwerp Gateway apparaten software update.

Warning:

Als u een Controlepunt "Security Gateway" -firewall hebt, kunnen de CloudLink
Gateway en de client SIP TLS (Transport Layer Security) niet via de firewall
registreren, tenzij er speciale configuratiestappen worden ondernomen. Om dit op te
lossen, moet de persoon in uw organisatie die de Controlepunt-firewall beheert de
volgende twee Controlepunt-problemen doornemen:

• sip_tls_authentication Service hindert de Security Gateway niet
• Kan geen verbinding maken met Skype-applicatie via poort 5061 met vooraf

gedefinieerde TCP-service

2.2 Gateway Toestel Software Update

Mitel adviseert dat u automatische updates voor het Gateway-toestel inschakelt en
inplant in het CloudLink Gateway Portal. Zie voor meer informatie Geavanceerde
instellingen en opties configureren.

Als u naar het Gateway-toestel gaat terwijl het een software-update uitvoert, wordt de
voortgangsstatus weergegeven. Als de software-update mislukt, krijgt u herstelopties.

Het Gateway-apparaat controleert, download en installeert software-updates van Mitel
steeds wanneer het wordt ingeschakeld of wanneer er een automatische update is
gepland. Software-updates variëren in grootte en kunnen oplopen tot 500-700 MB.
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De CloudLink Gateway installeren en openen

Het downloaden en installeren van software-updates duurt doorgaans ongeveer 10 tot 15
minuten. De werkelijke tijd die nodig is om de updates te downloaden, is afhankelijk van
de snelheid van uw internetverbinding.

Note:
CloudLink Gateway is gebouwd op het CentOS-besturingssysteem. De updates op
OS-niveau zijn afkomstig van CentOS-community-updateservers.

Warning:
Als u een standalone platform met externe gateway heeft, mag u de stroom of
de LAN-kabel NIET loskoppelen totdat het updateproces is voltooid of binnen 15
minuten na het opstarten van de Gateway. Het uitschakelen of loskoppelen van de
Gateway van het netwerk tijdens een update kan ertoe leiden dat de update mislukt
en dat de Gateway niet goed opstart.

Telkens wanneer het gateway-apparaat opnieuw wordt opgestart ziet u mogelijk een
korte weergave van het bericht Verbroken trunkverbinding met PBX. Dit tijdelijke
probleem zou vanzelf opgelost moeten worden.

Wanneer u uw browser verbindt met het Gateway-apparaat en de Gateway nog steeds
updates downloadt, ziet u mogelijk het scherm Systeemupdate wordt uitgevoerd zoals
hieronder weergegeven.

Als uw browser de verbinding met de gateway verliest tijdens de update, dan ziet u
mogelijk het scherm Verbinding met gateway verbroken zoals hieronder:
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Als er een fout optreedt tijdens het downloaden van de update, ziet u mogelijk een
scherm met een Updatefout zoals hieronder weergegeven.

Als u een standalone platform met externe gateway heeft en er downloadfouten
optreden, kunt u de nodige maatregelen nemen, zoals hieronder wordt uitgelegd:

• Opnieuw proberen als het foutbericht een verbindingsfout aangeeft of een probleem
dat u zelf kunt oplossen. Als er bijvoorbeeld een configuratie-fout in de firewall is, kunt
u de optie opnieuw proberen gebruiken nadat u de fout hebt verholpen.

• Probeer Opnieuw opstarten als opnieuw proberen het probleem niet oplost.
• Terug naar fabrieksinstellingen kan worden geprobeerd als u vermoedt dat de

Gateway een slechte update van Mitel heeft ontvangen of als u hulp hebt gekregen
van Mitel-Ondersteuning om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Als u een SMBC platform met ingebouwde gateway heeft en er zijn downloadfouten, kan
een beheerder de opdracht Herstarten toepassen op de Mitel-CloudLink Gateway in het
scherm Software > Applicaties van de SMB Controller Manager-beheerconsole, zoals
hieronder wordt weergegeven.
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Als deze fouten zich blijven voordoen, neem dan contact op met de technische
ondersteuning van Mitel Partner via een login op https://www.mitel.com/en-ca/login.

2.3 Toegang tot de CloudLink Gateway

Om een Gateway correct te associëren met een nieuw klantaccount op het CloudLink
platform, moet het CloudLink Gateway Portal de eerste keer worden geopend zoals
hieronder aangegeven.

• Voor standalone platforms die een externe gateway hebben, moet het portaal
de eerste keer worden geopend door verbinding te maken met de gateway vanaf
hetzelfde LAN-subnet.

• Details staan in het gedeelte Portaaltoegang voor zelfstandige platforms van dit
onderwerp.

• Voor SMBC platforms die een ingebouwde gateway hebben, moet het portaal de
eerste keer worden geopend vanuit de SMB Controller Manager.

• Details staan in het gedeelte Portaaltoegang voor SMCB platforms van dit
onderwerp.

Nadat een klant geassocieerd is met een Gateway, hebt u toegang tot het CloudLink
Gateway Portal om klanten op de volgende verschillende manieren te beheren:

• Door verbinding te maken vanaf hetzelfde LAN-subnet met de gateway op http://
cloudlink.local/ (alleen voor standalone platforms)

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

• Door Mitel MiAccess op https://connect.mitel.com/ te openen
• Door het Gateway Portaal rechtstreeks op https://mitel.io/cloudlink/gateway te openen

Opmerking: Internet Explorer (IE) geeft pagina's in het CloudLink Gateway Portal niet
correct weer.
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De CloudLink Gateway installeren en openen

2.3.1 Voortgang update

Als u uw browser verbindt met het Gateway-apparaat en de Gateway doorgaat met
updates downloaden, wordt het bericht 'systeemupdate in voortgang' weergegeven.

Als uw browser tijdens een update de verbinding met de Gateway verliest, wordt het
bericht 'Verbinding met gateway verbroken' weergegeven.

Als er een fout optreedt tijdens het downloaden van de update, wordt het bericht 'Update
Fout' weergegeven.

Als uw Gateway opnieuw wordt opgestart, kunt u mogelijk een korte weergave van een
bericht 'Trunkverbinding met PBX verloren gegaan’ zien.

Voor meer gedetailleerde informatie, zie het onderwerp Gateway-apparaat software-
update.

2.3.2 CloudLink beleid

Om personeel in staat te stellen in te loggen op het CloudLink Gateway Portal via Mitel
MiAccess, moet het CloudLink-beleid worden toegewezen aan individuele gebruikers
(of als onderdeel van een bundel) door een partnerbeheerder via het Mitel MiAccess
gebruikersbeheerportaal. Raadpleeg de MiAccess Admin handleiding voor aanvullende
informatie.

2.3.3 Poortinformatie

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de poorten die in de firewall
moeten worden geopend wanneer u CloudLink Gateway configureert en voor welk doel
de poorten bestemd zijn.

Note:
Naast de poorten die in de volgende tabel staan, gebruikt elke CloudLink-toepassing
poorten om de diensten te ondersteunen die door het CloudLink-platform worden
geleverd. Klik op de URL die specifiek is voor de toepassing om de poortinformatie
voor die toepassing te bekijken.

• Mitel One-internetapplicatie
• Mitel One Mobile Application
• MiVoice Office Web Application
• MiVoice Office Mobile Application
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Poorten Doel

NTP 123 Deze poort wordt gebruikt voor kloksynchronisatie
tussen netwerken die de volgende hosts gebruiken:

• 0.mitel.pool.ntp.org
• 1.mitel.pool.ntp.org
• 2.mitel.pool.ntp.org
• 3.mitel.pool.ntp.org

TCP 443 Deze poort wordt gebruikt om REST API’s te
verbinden met de volgende hosts:

• authentication.api.mitel.io
• notifications.api.mitel.io
• media.api.mitel.io
• presence.api.mitel.io
• admin.api.mitel.io
• tunnel.api.mitel.io
• download.mitel.io
• elke host onder *.ngrok.io
• elke host onder *.ngrok.com

TCP 5061 Deze poort wordt gebruikt om SIP-telefoons voor
Media Services te verbinden met de volgende hosts:

• media.us-east-1.us.mitel.io
• media.us-west-2.us.mitel.io
• media.eu-west-1.eu.mitel.io
• media.eu-central-1.eu.mitel.io
• media.ap-southeast-2.ap.mitel.io

Geef de hosts bij voorkeur op met behulp van de
wildcards media.*.us.mitel.io, media.*.eu.mitel.io, and
media.*.ap.mitel.io.

UDP 3478 en UDP 3479 Deze poorten worden gebruikt voor de STUN-service
op stun.mitel.io.

UDP 65336 tot UDP 65534 Deze poorten worden automatisch geopend door
de firewall voor inkomende en uitgaande RTP-
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Poorten Doel

pakketten door middel van pinhole ponsen. Dit is
een door Mitel goedgekeurde en ondersteunde
implementatie. Als pinhole-punching niet beschikbaar
is of is uitgeschakeld in de firewall, dan moet u uw
eigen zorgvuldigheid betrachten bij het configureren
en testen met de vermelde poorten.

TCP 19060, 19061, 5070,
5071, 5080, en 5081

Deze poorten worden alleen voor intern gebruik
gebruikt en mogen niet worden gebruikt voor
configureerbare service-instellingen in MiVoice Office
400 voor UDP of TCP.

Note:

• CloudLink Gateway is gebouwd op het CentOS-besturingssysteem. De updates op
OS-niveau zijn afkomstig van CentOS-community-updateservers.

• Standaard wordt de DSCP-waarde op 0 gezet voor de inkomende SIP- en SRTP-
pakketten naar de CloudLink Gateway. De uitgaande pakketten van de CloudLink
Gateway worden getagd met DSCP-class versnelde doorzending. De DSCP-
waarde is niet configureerbaar.

2.3.4 Portaaltoegang voor Standalone Platforms

2.3.4.1 Associeer Gateway aan een klant door
verbinding te maken met Gateway

Om een externe gateway te koppelen aan een klantaccount in het CloudLink-platform,
moet het CloudLink Gateway Portaal worden geopend door een ondersteunde browser
te verbinden met de gateway op http://cloudlink.local// of door het IP-adres van het
gateway-apparaat in de browser in te voeren. Dit dient te gebeuren vanaf een computer
die zich in hetzelfde LAN-subnet bevindt als het CloudLink Gateway Portal. Tenzij de
gateway momenteel wordt bijgewerkt, wordt de browser omgeleid naar de inlogpagina
van het CloudLink Gateway Portal. Klik in de inlogpagina op de knop MiAccess. Voer
in de inlogpagina van Mitel MiAccess die verschijnt uw MiAccess-inloggegevens in
en klik op de knop Login. Na een succesvolle login worden uw naam en profielfoto
weergegeven in de rechterbovenhoek van de interface.
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Note:

De eerste keer dat u verbinding maakt met de Gateway (vanuit hetzelfde LAN-
subnet), typt u prefix http:// expliciet in de adresbalk van de browser, zoals hieronder
wordt weergegeven:

http://cloudlink.local of http://ip.address.of.gateway

Dit is een belangrijke stap die maar één keer hoeft te worden gedaan. Normaal
gesproken slaat een browser deze informatie op om toekomstige verbindingen met
de Gateway te kunnen maken.

U kunt Apple Bonjour-software gebruiken om de Gateway te lokaliseren wanneer u
verbinding maakt via het LAN. Apple Bonjour-software, compatibel met de CloudLink
Gateway, is een netwerktechnologie zonder configuratie die apparaten zoals printers en
andere computers en de services die die apparaten bieden op een lokaal netwerksubnet
lokaliseert. U kunt de Apple Bonjour-Print Services voor Windows downloaden en
installeren op https://support.apple.com/kb/dl999?locale=en_US.

2.3.5 Portaaltoegang voor SMBC-platforms

Het associëren van een ingebed Gateway aan een nieuw klantenaccount op het
CloudLink platform moet gedaan worden via de SMB Controller Manager. Voor
instructies, zie sectie Applicatieconfiguratielink  openen van het MiVO400 op SMBC-
platform configureren.

2.3.6 Portaaltoegang voor alle platforms

De volgende twee extra manieren om toegang te krijgen tot het CloudLink Gateway
Portal zijn van toepassing op zowel zelfstandige platforms (met externe Gateway) als
SMBC-platforms (met ingebedde Gateway).

2.3.6.1 Toegang tot het CloudLink Gateway Portal
via Mitel MiAccess Portaal

Om onderhoud uit te voeren aan een klantaccount dat al aan een gateway is gekoppeld,
opent u het CloudLink Gateway Portaal door in te loggen op het Mitel MiAccess Portaal
met behulp van de MiAccess-inloggegevens. Op de startpagina van het MiAccess
Portaal wordt het CloudLink Gateway Portaal aan de linkerkant van de site vermeld,
als het CloudLink-beleid aan u is toegewezen. Klik op het CloudLink Gateway Portaal.
Het Gateway Portaal opent en het Partner Dashboard wordt weergegeven.
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2.3.6.2 Krijg toegang tot het CloudLink Gateway
Portal via Directe Toegang

Een Mitel-partner of een administratieve gebruiker van een klantaccount heeft
rechtstreeks toegang tot het CloudLink Gateway Portaal op http://gateway.mitel.io/.

Voor informatie over rechtstreeks inloggen op de Gateway-portaal, zie Log in bij
CloudLink Gateway Portal.
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2.4 Installazione del CloudLink Gateway in un ambiente
VMware virtuale

Questo argomento descrive le considerazioni relative ad apparecchiatura, rete e
configurazione che si applicano quando si configura CloudLink Gateway su server
abilitati alla virtualizzazione di VMware® vSphere™.

2.4.1 Requisiti VMware

L'appliance virtuale CloudLink Gateway è supportato nei seguenti ambienti VMware;

• ESXi 6.5 o versione successiva
• Fusion 5.x o versione successiva
• Workstation 9.x o versione successiva
• Player 5.x o versione successiva

2.4.2 Requisiti di sistema

Dimensioni su disco 32 GB

CPU Core 1 Core

RAM 2 GB

Note:

• È necessario che il server VMware vCenter sia installato sul proprio computer per
cambiare la configurazione di rete del gateway durante l'implementazione.

• L'appliance CloudLink e MiVoice Office PBX devono essere installati sullo stesso
ambiente virtuale/subnet LAN. In caso contrario, disabilitare tutte le funzioni SIP
ALG nel firewall per consentire la comunicazione tra questi due componenti.
Inoltre, assicurarsi che il blocco della porta sia disabilitato.

• CloudLink Gateway non supporta le funzioni di virtualizzazione relative alle
migrazioni di applicazioni, per esempio vMotion.
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2.4.3 Assegnazione degli indirizzi IP

Durante l'implementazione virtuale di CloudLink Gateway, il sistema assegna l'indirizzo
IP iniziale tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). In
alternativa, l'utente può configurare l'indirizzo IP iniziale durante l'implementazione OVA
(Open Virtualization Application) usando il portale. La console visualizza l'indirizzo di rete
dopo l'implementazione.

2.4.4 Implementazione

È possibile implementare CloudLink Gateway in un ambiente VMware in uno qualsiasi
dei seguenti modi:

2.4.4.1 Implementazione tramite VMware vSphere/
vCenter

Di seguito sono indicati i passaggi di livello superiore per implementare CloudLink
Gateway OVA usando il VMware vSphere client su un host ESXi tramite vCenter
Manager.

1. Accedere a VMware vSphere Client con il nome utente e la password.
2. Dalla barra dei menu del vSphere Client, scegliere File > Implementa modello OVF.
3. Nella procedura guidata OVA, selezionare l'origine del file del modello OVF

(estensione file OVA)

a. URL

i. Se il file del modello OVF è disponibile su Internet o accessibile tramite un
browser Web, inserire l'URL della posizione del file.

b. File locale

i. Se il modello OVF è stato scaricato sul computer locale o su un'unità di
condivisione di rete, fare clic su Sfoglia per individuare il file.

4. Fare clic su Avanti.
5. In Nome e Posizione inventario, specificare il nome della macchina virtuale e fare

clic su Avanti.
6. In Configurazione implementazione, selezionare il profilo di configurazione

hardware desiderato dal menu a discesa.
7. Fare clic su Avanti.
8. In Archiviazione, selezionare il Datastore da usare per la macchina virtuale. Fare clic

su Avanti.
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9. Impostare il formato del disco virtuale su Thick Provisioned.
10. In Mappatura della rete, individuare una o più schede di interfaccia della rete virtuale

(vNIC) sulla rete di destinazione usando l'elenco a discesa. Le opzioni di mappatura
delle vNIC dipendono dalla versione.

11. Configurare le proprietà della macchina virtuale.
12. Selezionare Accendi dopo implementazione per accendere automaticamente la

macchina virtuale.
13. Fare clic su Fine per implementare l'OVA.

2.4.4.2 Implementazione tramite lo strumento di
formattazione della virtualizzazione aperta di
VMware

In alternativa, usare il comando ovftool per implementare CloudLink Gateway in un
ambiente VMware tramite lo strumento di formattazione della virtualizzazione aperta
di VMware. I parametri di configurazione, quali indirizzo IP statico, nome utente e
password, possono essere specificati quando di implementa il pacchetto OVA su un host
ESXi.

Di seguito è indicato un esempio di come implementare CloudLink Gateway in un
ambiente VMware usando il comando.

# target host
# (vervang waarden naar nodig voor uw omgeving)
ESXI_DATASTORE=datastore1
ESXI_USERNAME=root
ESXI_PASSWORD=password
ESXI_HOST=198.51.100.10
# netwerkinstellingen voor virtuele CloudLink Gateway
# (vervang waarden naar nodig voor uw omgeving)
DEPLOYMENT_IP=198.51.100.20
DEPLOYMENT_NETMASK=24
DEPLOYMENT_GATEWAY=198.51.100.1
DEPLOYMENT_DNS=198.51.100.1
DEPLOYMENT_HOST_NAME=cloudlink.domain.com 

ovftool \
    --acceptAllEulas \
    --disableVerification \
    --noSSLVerify \
    --skipManifestCheck \
    --X:injectOvfEnv \
    --powerOn \
    --prop:cl.hostname=${DEPLOYMENT_HOST_NAME} \
    --prop:cl.ip0=${DEPLOYMENT_IP} \
    --prop:cl.netmask0=${DEPLOYMENT_NETMASK} \
    --prop:cl.gateway0=${DEPLOYMENT_GATEWAY} \

23 CloudLink Gateway User Guide



De CloudLink Gateway installeren en openen

    --prop:cl.dns0=${DEPLOYMENT_DNS} \
    --datastore=${ESXI_DATASTORE} \
    Mitel-CloudLink-Gateway-1.0.0.ova \
    "vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

2.5 Een Gateway-apparaat vervangen

Als het CloudLink Gateway apparaat dat gekoppeld is aan een CloudLink
klantenrekening in de fabriek gereset of vervangen is, moet u het nieuwe Gateway
apparaat opnieuw koppelen met de CloudLink klantenrekening om de verbinding van de
rekening met de PBX te herstellen.

Herkomst/
Bestemming

Hardware
toestel

Virtueel
apparaat

SMBC Ingebed op
MiVO400 MSL

Hardware
toestel

Ondersteund Ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund

Virtueel
apparaat

Ondersteund Ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund

SMBC
Niet ondersteund Niet ondersteund Ondersteund Niet ondersteund

Ingebed op
MiVO400 MSL

Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Ondersteund

In de volgende tabel staan de platforms die ondersteund worden voor het opnieuw
koppelen nadat het platformtype veranderd is.

Voer de volgende stappen uit om een Gateway-apparaat te vervangen en opnieuw te
koppelen.

1. Installeer het nieuwe Gateway-apparaat.
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2. Ga naar de CloudLink Accounts Console om het nieuwe gateway toestel aan te sluiten
zoals hieronder aangegeven:

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

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

• sluit een ondersteunde browser aan op de gateway op http://cloudlink.local/.

Note:
Om via http://cloudlink.local/ toegang te krijgen tot de gateway moet uw
systeem mDNS ondersteunen. 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, zie 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. Zie voor meer informatie
Toegang tot de CloudLink Gateway on page 15.

Na succesvolle aanmelding zal de gateway u doorverwijzen naar de CloudLink
Accounts console.

3. Op de Partner Dashboard-pagina toont het CloudLink-klantaccount dat is gekoppeld
aan het oude CloudLink Gateway-apparaat de status als Verbroken verbinding met
gateway.
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4. Klik in het paneel Integraties op het pictogram  dat is gekoppeld aan de
CloudLink Gateway integratie. Nadat u de CloudLink Gateway integratiepagina bent
binnengegaan, probeert het CloudLink Gateway portaal een verbinding tot stand
te brengen met het oude CloudLink Gateway toestel. Omdat de verbinding niet
succesvol zal zijn, opent een pagina die een Verbindingsfout weergeeft.

5. Vink op de foutenpagina Verbindingsfout de selectievakjes aan bij de twee
bevestigingsvragen en klik op Link naar nieuwe gateway.

Note:

• Als u niet beide keuzevakjes aanvinkt, dan wordt het nieuwe CloudLink
Gateway apparaat niet gekoppeld aan het CloudLink klantenaccount.

• Als de Link naar nieuwe gateway optie is uitgeschakeld en de foutmelding
Geen gateway gedetecteerd voor link verschijnt, moet u eerst toegang krijgen
tot de CloudLink Accounts Console door de in stap 2 beschreven instructies te
volgen.
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6. Een van de volgende pagina’s verschijnt:

• De CloudLink gateway netwerk configuratie pagina wordt weergegeven als u
een gateway-apparaat verbindt dat een soortgelijke netwerkconfiguratie heeft als
het apparaat dat eerder met deze account verbonden was. De optie Configuratie
op te koppelen gateway is standaard geselecteerd. Controleer de informatie
en klik op Doorgaan. De pagina CloudLink gateway netwerkconfiguratie
wordt weergegeven als u een gateway apparaat aansluit dat een soortgelijke
netwerkconfiguratie heeft als het apparaat dat eerder met deze account verbonden
was. De optie Configuratie op te koppelen gateway is standaard geselecteerd.
Controleer de informatie en klik op Doorgaan.

• De pagina Kies CloudLink gateway netwerk configuratie wordt weergegeven
als u een gateway-apparaat aansluit met een netwerkconfiguratie die niet lijkt op
het apparaat dat eerder met deze account verbonden was. Selecteer Configuratie
opgeslagen in de cloudom door te gaan met de vorige netwerkconfiguratie of
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selecteer Configuratie op gateway te koppelen om door te gaan met de nieuwe
de netwerkconfiguratie op het gateway toestel. Klik op Continue (Ga door).

Er wordt een bevestigingsvenster voor opnieuw koppelen geopend.
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7. Typ het woord "link" in het tekstvak dat in het paneel verschijnt, en klik op Koppelen
met nieuwe Gateway.

De CloudLink Gateway Integratie probeert een verbinding tot stand te brengen met
het nieuwe CloudLink Gateway apparaat. Als er eerder een PBX op de rekening
aangesloten was, wordt die verbinding ook opnieuw tot stand gebracht.
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Afhankelijk van het platform (standalone of SMBC), wordt ofwel de pagina Verbinden
of de pagina Synchroniseren weergegeven wanneer het nieuwe CloudLink gateway
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toestel aan de Cloudlink klantenrekening wordt gekoppeld en de PBX-verbinding
opnieuw tot stand wordt gebracht.

8. Na succesvolle configuratie van de gateway verandert het statusbericht dat bij
CloudLink Gateway in het paneel Integraties naar Onboarding Compleet zoals
hieronder te zien is.

2.6 Consolemenu voor CloudLink Gateway

Met de Console menu in CloudLink Gateway kunnen commando's lokaal worden
uitgevoerd voor de fysieke- en de virtuele gateway. Functies zoals Datareset,
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Terugzetten naar fabrieksinstellingen, SSH-toegang in-/uitschakelen voor Mitel-support
kunnen met deze commando's worden uitgevoerd.

Datareset

Met Datareset kunt u de gegevens resetten die tijdens het onboarden op het apparaat
zijn opgeslagen.

Reset naar fabrieksinstellingen

Met Terugzetten naar fabrieksinstellingen kunt u de boot- en rootpartities terugzetten
naar de fabrieksinstellingen. Tijdens een Terugzetten naar fabrieksinstellingen-proces
start de applicatie opnieuw op, start het herstelsysteem op en herstelt vervolgens de
boot- en rootpartitie. Dit proces kan 15-20 minuten duren.

Voor virtuele- of SMBC-implementaties moet u de VAPP of SMBC-blade opnieuw
implementeren om vanaf de fabrieksinstellingen op te kunnen starten.

SSH-toegang in-/uitschakelen

SSH-toegang is standaard uitgeschakeld. SSH wordt alleen door Mitel-support
opgevraagd om problemen van klanten te onderzoeken. Als u de SSH-optie selecteert
wordt SSH op de fysieke gateway gedurende 24 uur ingeschakeld, tenzij deze binnen
deze tijd handmatig wordt uitgeschakeld. Wanneer SSH is ingeschakeld wordt boven
de Menu optie een tekstregel weergegeven die aangeeft dat SSH is ingeschakeld. Om
het Menu te verlaten en terug te keren naar het startscherm drukt u op ALT+F1 voor
Windows en FN+F1 voor MAC.

U kunt deze functionaliteiten voor verschillende typen gateways openen.

• Voer voor de fysieke gateway de volgende stappen uit:

1. Sluit een toetsenbord en een monitor aan.
2. Druk ATL+F2 voor Windows en FN+F2 voor MAC. Er wordt een menu

weergegeven zoals Data Reset, Terugzetten naar fabrieksinstellingen, SSH-
toegang inschakelen voor Mitel-support en SSH-toegang uitschakelen.

3. Selecteer de functie die u wilt uitvoeren.
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• Voer voor de virtuele gateway de volgende stappen uit:

1. Vanuit de VMware console, druk ALT+F2 voor Windows en FN+F2 voor MAC.
Er wordt een menu weergegeven zoals Data reset, SSH toegang tot Mitel
ondersteuning inschakelen en SSH toegang uitschakelen.

2. Selecteer de functie die u wilt uitvoeren.
• Voor SMBC kan het in- of uitschakelen van SSH en het instellen van het IP-adres

worden uitgevoerd vanuit de SMB Controller Manager.
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This chapter contains the following sections:

• Inloggen bij CloudLink Gateway-portaal
• Klanten onboarden die gebruik maken van een Navigatiebalk of een Enkele Pagina
• Invoeren van Klanteninformatie
• Configureren van de Klanten-site
• Inserimento delle informazioni sul PBX
• Connessione o sincronizzazione con il PBX
• Implementeren van de CloudLink App (optioneel)
• Configureren van Geavanceerde Instellingen en Opties

De hieronder opgesomde onderwerpen geven instructies voor het onboarden van uw klanten,
wat nodig is om klanten in staat te stellen naar CloudLink applications te gaan.

3.1 Inloggen bij CloudLink Gateway-portaal

Een Mitel Partner of een gebruiker die beheerdersrechten heeft voor een
gebruikersaccount, kan rechtstreeks inloggen bij het CloudLink Gateway-portaal via de
URL https://gateway.mitel.io/.

Om in te loggen moet een Mitel Partner op de MiAccess knop op het Gateway-
portaalinlogscherm klikken. Voer op de Mitel MiAccess-inlogpagina uw MiAccess-
inloggegevens in en klik op LOGIN om in te loggen bij het CloudLink Gateway-portaal.
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Om in te loggen moet een administratieve gebruiker de email-id (gespecificeerd in
het account voor de gebruiker) invoeren als gebruikersnaam en het wachtwoord
(gespecificeerd door de gebruiker tijdens het registreren van het account) als
wachtwoord, en op Volgende klikken om in te loggen op het CloudLink Gateway-portaal.

Note:
Als het emailadres van een gebruiker bij meerdere accounts is geregistreerd, zal
het systeem dit identificeren (terwijl u inlogt) en u vragen om de Account ID van het
account in te voeren (gekoppeld aan de CloudLink-applicatie waarbij u wilt inloggen).

Het CloudLink Gateway Portaal opent en het Partner Dashboard wordt getoond. De
volgende afbeelding toont een voorbeeld van de Partnerdashboard on page 3 wanneer
een Partner of een administratieve gebruiker voor het eerst inlogt op het CloudLink
Gateway-portaal.

35 CloudLink Gateway User Guide



Klanten onboarden

3.2 Klanten onboarden die gebruik maken van een
Navigatiebalk of een Enkele Pagina

U kunt een klant stapsgewijs onboarden door op links in de navigatiebalk te klikken of
u kunt alle stappen vanaf één pagina uitvoeren door de optie Overzicht te selecteren.
Sommige onboarding-stappen zijn verschillend voor de twee hieronder vermelde
ondersteunde platformtypes:

Standalone Platform met Externe Gateway on page 36

SMBC/VA Platform met Ingebedde Gateway on page 37

Standalone Platform met Externe Gateway

De onderstaande afbeelding toont de onboarding-stappen voor een standalone platform,
dat een externe Gateway verbindt met een MiVO400 PBX:

Onboarden van een klant omvat de volgende vereiste en optionele stappen:

• Vereist

• Klant - Gegevens van de klant invoeren waaronder het postadres en
beheerderscontacten.

• Gateway - Gegevens invoeren van de fysieke Gateway-locatie of de virtuele
machine en IP-adressen configureren om de Gateway te koppelen met het
CloudLink Platform.

• PBX - Gegevens invoeren om de MiVoice Office PBX te configureren, waaronder
het IP-adres, CloudLink-inloggegevens, poortnummer en inloggegevens van de
SIP-trunkgroep en toestelnummer.

• Verbinden - De PBX met de CloudLink Gateway verbinden en het
synchronisatieschema instellen.
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• Optioneel

• Implementatie - De CloudLink-applicatie implementeren die gekoppeld is aan uw
PBX (Mitel One of Mitel MiVoice Office).

• Geavanceerd - Geavanceerde instellingen configureren die gebruikt kunnen
worden voor probleemoplossing, doorgaans terwijl er gewerkt wordt met Mitel
Support.

Raadpleeg voor standalone platforms Klantengegevens invoeren voor informatie over de
volgende stap van de onboardingprocedure (Klant).

SMBC/VA Platform met Ingebedde Gateway

De onderstaande afbeelding toont de onboarding stappen voor een SMBC/VA platform,
dat een ingebedde Gateway synchroniseert met een MiVO400 PBX:

Onboarden van een klant omvat de volgende vereiste en optionele stappen:

• Vereist

• Klant - Gegevens van de klant invoeren waaronder het postadres en
beheerderscontacten.

• Gateway - Gegevens invoeren over de fysieke Gatewaylocatie.
• Synchronisatie - De CloudLink Gateway met de PBX synchroniseren.

• Optioneel

• Implementatie - De CloudLink-applicatie implementeren die gekoppeld is aan uw
PBX (Mitel One of Mitel MiVoice Office).

• Geavanceerd - Geavanceerde instellingen configureren die gebruikt kunnen
worden voor probleemoplossing, doorgaans terwijl er gewerkt wordt met Mitel
Support.

Raadpleeg voor SMBC/VA platforms Klantengegevens invoeren voor informatie over de
volgende stap van de onboardingprocedure (Klant).
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3.3 Invoeren van Klanteninformatie

Note:

Voor SMBC/VA platforms wordt de Synchronisatiestap gebruikt in plaats van de
hierboven getoonde PBX- en Verbindingsstappen.

De klantenstap van de onboarding proces vereist het invoeren van gegevens van de
klant waaronder het definiëren van domeinen en het toevoegen van locatiebeheerders.

1. Voer de volgende informatie in:

• Klantengegevens - Voer de naam en het volledige postadres van de klant in
(niet noodzakelijkerwijs de PBX-locatie). Zorg er ook voor dat u de dichtstbijzijnde
betreffende waarde selecteert in het menu Bedrijfstype, dat alleen wordt gebruikt
als statistische informatie om Mitel te helpen klanten beter van dienst te zijn.

• Admin Contacten - Voer een onbeperkt aantal contacten in als locatiebeheerders
om deze contacten geavanceerde rechten te geven voor het beheer van CloudLink-
applicaties. In de Mitel One-applicatie en de MiVoice Office-applicatie kan een
beheerder bijvoorbeeld andere gebruikers aan het account toevoegen, wijzigen of
verwijderen.

• Ondersteuning contacten - De Ondersteuning contacten voor een
klantenaccount bestaan uit een Beheerder, Locatiebeheerder, of elk Ander
contact dat is toegevoegd door de Partner-gebruiker of een administratieve
gebruiker van dat account naar wie alle probleemrapporten met betrekking tot dat
account worden verzonden.

• Beheerder: Onderhoudt het systeem voor de klant.
• Locatiebeheerder: Beheert het systeem vanaf de locatie.
• Andere: Elke andere gebruiker die is aangewezen als ondersteuningscontact

voor het klantaccount.

Wanneer een klant een probleem met een CloudLink-applicatie meldt, dan wordt
er een email verzonden naar de Ondersteuning contacten. De Ondersteuning
contactenzijn verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen die
door hun klanten worden gemeld en nemen indien nodig via de geschikte
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kanalen contact op met Mitel Partner Technische Ondersteuning. Voer, om
een ondersteuningscontact toe te voegen, de naam en het emailadres in van
deBeheerder, Locatiebeheerder, of elke Andere gebruiker, zoals weergegeven in
de volgende afbeelding.

Note:
Het is verplicht om ten minste één Beheerder en Locatiebeheerder toe
te voegen tijdens het onboarden van een nieuwe klant. U kunt zoveel
Ondersteuning contactentoevoegen als u wilt.

2. Klik op Volgende om door te gaan met het configureren van de Gateway.
Klik op Annuleren om de wijzigingen te annuleren en terug te keren naar het
Partnerdashboard. Als u een partner bent, dan kunt u op Opslaan en terug klikken
om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het Partner-dashboard.

Raadpleeg De klantensite configureren voor informatie over de volgende stap of het
onboarding-proces (Gateway).

3.4 Configureren van de Klanten-site
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Note:
Voor SMBC/VA platforms wordt de Synchronisatiestap gebruikt in plaats van de
hierboven getoonde PBX- en Verbindingsstappen.

De Gateway-stap van het klanten onboarding proces vereist het volgende:

Configureer voor standalone, SMBC en VA platforms de CloudLink Gateway-locatie van
de klant door het volgende te doen:

• Voer in het informatiegebied van Gateway de sitenaam en het volledige adres in
voor de fysieke locatie van de PBX, indien dit verschillend is van uw bedrijfsadres
(standaard ingevuld).

Note:
Het (preview) label dat aan een land is gekoppeld geeft aan dat het land
onlangs is toegevoegd aan de lijst met landen die volledige implementatie van de
CloudLink-oplossing ondersteunen. Als er problemen zijn, neem dan contact op
met de Technische ondersteuning van Mitel Partner via de juiste kanalen.

Configureer voor standalone platforms de Ethernet-poorten op het externe gateway-
apparaat of op de virtuele machine door het volgende te doen:

• Kies in het ethernetconfiguratiegebied van toestel een van de volgende opties. U kunt
uw DHCP-server configureren om een vast IP-adres toe te wijzen aan de CloudLink
Gateway of u kunt een statische IP-configuratie opgeven. Voor meer informatie over
deze opties, zie sectie een IP Adres toewijzen van het onderwerp CloudLink Gateway-
apparaat installeren.

• Selecteer DHCPom uw DHCP-server in staat te stellen de benodigde IP-adressen
in te stellen.

• Selecteer Statisch om de volgende IP-adressen handmatig in te stellen:

• IP-adres (statisch IP-adres toegewezen aan poort 1)
• Subnetmasker (subnetmasker van het LAN waarmee poort 1 is verbonden)
• Standaard Gateway (IP-adres van de router die de CloudLink Gateway zal

gebruiken om IP-verkeer naar internet te leiden)
• DNS-servers (IP-adressen gescheiden door komma's met de primaire DNS-

server als eerste vermeld)

Klik voor alle platforms op Opslaan of Volgende.
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Voor standalone platforms, zie PBX gegevens invoeren voor gegevens over de volgende
stap van het onboarding-proces (PBX).

Voor SMBC/VA platforms, zie De PBX verbinden of synchroniseren voor informatie over de
volgende stap van het onboarding-proces (synchroniseren).

3.5 Inserimento delle informazioni sul PBX

Il passaggio PBX del processo di onboarding dei clienti richiede l'immissione di
informazioni sul PBX per poter iniziare a stabilire una connessione con la CloudLink
Platform.

Note:
Il passaggio PBX è richiesto solo per le piattaforme autonome. Per le piattaforme
SMBC/VA, accedere a Connessione o sincronizzazione con il PBX per informazioni
sul passaggio Sincronizzazione (usato al posto dei passaggi PBX e Connessione
mostrati in precedenza).
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1. Inserire le informazioni come indicato di seguito:

• Per MiVoice Office 400:

a. Tipo PBX: Dall'elenco a discesa Tipo PBX, selezionare MiVoice Office 400.
b. Nome PBX: Inserire un nome qualsiasi (verrà usato come ID PBX per le proprie

applicazioni CloudLink).
c. Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del PBX selezionato.
d. Porta: Inserire il numero di porta se è diverso da quello predefinito selezionato

per il servizio CSTA durante Configureren MiVO400 op SMBC Platform on page
74.

e. Nome utente sistema CoudLink: inserire il nome utente immesso durante
Configureren MiVO400 op Standalone Platform on page 62.

f. Password sistema CloudLink: Inserire la stessa password immessa durante
Configureren MiVO400 op Standalone Platform on page 62.

Per le piattaforme autonome e SMBC, vedere Connessione o sincronizzazione
con il PBX on page 47 per i dettagli sui passaggi successivi del processo di
onboarding (Connessione o sincronizzazione).

• Per MX-One:
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a. Tipo PBX: dall'elenco a discesa Tipo PBX, selezionare MX-ONE.
b. Nome PBX: Inserire un nome qualsiasi (verrà usato come ID PBX per le proprie

applicazioni CloudLink).
c. Indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP del PBX selezionato.
d. Porta: Inserire il numero di porta se è diverso da quello predefinito selezionato

per il servizio CSTA.

• Per MiVoice Business:
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a. Tipo PBX: Dall'elenco a discesa Tipo PBX, selezionare MiVoice Business.
b. Nome PBX: Inserire un nome qualsiasi (verrà usato come ID PBX per le proprie

applicazioni CloudLink).
c. Indirizzo IP o FQDN: Inserire l'indirizzo IP o il valore FQDN immessi nel modulo

Elemento rete MiVB.
d. Indirizzo IP o FQDN MBG: Inserire l'indirizzo IP o il valore FQDN di MBG.
e. Password MBG: Immettere la password.
f. Caricare o modificare il certificato.

• Se si sta effettuando l'onboarding per la prima volta, fare clic su Scegli file e
selezionare il certificato dalla cartella locale.
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Dopo aver selezionato il certificato, il suo nome verrà visualizzato in Carica
certificato radice CA. Per rimuovere il certificato selezionato, fare clic su
Rimuovi certificato radice CA.
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• Se il certificato è già stato caricato, viene visualizzato il messaggio Certificato
caricato in precedenza. Per caricare un nuovo certificato, è necessario
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rimuovere quello precedente facendo clic su Rimuovi certificato radice CA e
caricare il nuovo certificato.

2. Fare clic su Avanti se si sta effettuando l'onboarding per la prima volta oppure su
Salva per salvare eventuali modifiche apportate.

3.6 Connessione o sincronizzazione con il PBX

Questo passaggio del processo di onboarding dei clienti consiste nel connettere o
sincronizzare il Gateway con il PBX.

Connettere o sincronizzare il proprio MiVO400 PBX sul CloudLink Gateway usando le
istruzioni seguenti per il proprio tipo di piattaforma:

Piattaforma autonoma con Gateway esterno on page 48

Piattaforma SMBC/VA con Gateway incorporato on page 48
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Piattaforma autonoma con Gateway esterno

1. Quando si vede la finestra di dialogo Avvia connessione PBX, fare clic sul pulsante
verde Connetti. Dovrebbe apparire il messaggio "Connessione riuscita", come
mostrato di seguito.

2. Nella casella Pianificazione sincronizzazione PBX, inserire il numero di minuti
desiderato.

3. Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere Risoluzione degli errori per
informazioni su come risolvere gli errori.

4. Fare clic su Avanti.

Piattaforma SMBC/VA con Gateway incorporato

1. Quando si vede la finestra di dialogo Sincronizza dati PBX, fare clic sul pulsante
verde Sincronizza. Dovrebbe apparire il messaggio "Sincronizzazione riuscita", come
mostrato di seguito. Se è incluso un messaggio di avviso su indirizzi e-mail mancanti,
fare clic sul link Visualizza l'elenco di tutti gli utenti per identificare gli utenti ai
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quali non è stato assegnato alcun indirizzo e-mail nel PBX. Senza un indirizzo e-mail
assegnato, un utente non può registrare la sua applicazione Mitel One.

2. Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere Risoluzione degli errori per
informazioni su come risolvere gli errori.

3. Fare clic su Avanti.

Note:
Per gli utenti PBX che sono stati già importati in CloudLink, eventuali modifiche
al nome utente sul PBX non verranno sincronizzate con CloudLink facendo clic
sull'opzione Sincronizza.

Per le piattaforme SMBC autonome, vedere Implementazione dell'app CloudLink  per i
dettagli sul passaggio successivo del processo di onboarding (Mitel One).

3.7 Implementeren van de CloudLink App (optioneel)

Deze optionele stap van het klanten onboarden proces maakt het mogelijk om de
CloudLink-applicatie te gebruiken.
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Note:
Voor SMBC-platforms wordt de Synchronisatie stap gebruikt in plaats van de
hierboven getoonde PBX en Verbinden stappen.

Het implementeren van de Mitel One of Mitel MiVoice Office-apps vereist het verzenden
van implementatie-emails.

Verzend implementatie-emails

Gebruik, om de gebruikers te specificeren waarnaar de implementatie-emails worden
verzonden (zie de volgende afbeelding), de optie Gebruikers selecteren.

Als u op deze optie klikt, wordt de In aanmerking komende gebruikers lijst
weergegeven (zie de volgende afbeelding) waarop alle gebruikers staan met een
geconfigureerd emailadres in de MiVoice Office 250 PBX. Als u gebruikers wilt
specificeren waarnaar implementatie-emailadressen (welkom-emails) worden
verzonden, dan schakelt u het selectievakje naast hun naam in en klikt u vervolgens op
Implementatie-emails verzenden.
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Note:
U kunt geen implementatie-emails verzenden naar in aanmerking komende
gebruikers met hetzelfde e-mailadres.

Raadpleeg voor beide platforms (standalone en SMBC) Geavanceerde instellingen en
opties configureren voor informatie over de volgende en laatste (optionele) stap van het
onboarding-proces (geavanceerd).

Voltooi het bouwen van het account

Gebruikers moeten op de Uw account aanmaken voltooien knop klikken in de welkom-
email die ze ontvangen om hun gegevens bij Mitel te registreren en een account aan te
maken om in te loggen in de Mitel One-applicatie of MiVoice Office-applicatie. Raadpleeg
voor meer informatie respectievelijk Registreer en krijg toegang tot de Mitel One Web
Application of raadpleeg het onderwerp Registreer uw MiVoice Office App in MiVoice
Office documentatie.
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Geregistreerde Gebruikers

Klik, om een lijst te zien van alle gebruikers die met succes een gebruikersaccounts
hebben gebouwd op de optie Toon geregistreerde gebruikers. De pagina Lijst
geregistreerde gebruikers wordt geopend (zie de volgende afbeelding) waarop de
naam, het toestelnummer en het emailadres van alle geregistreerde gebruikers wordt
vermeld.

Raadpleeg voor beide platforms (standalone en SMBC) Geavanceerde instellingen en
opties configureren voor informatie over de volgende en laatste (optionele) stap van het
onboarding-proces (geavanceerd).

3.8 Configureren van Geavanceerde Instellingen en Opties

Note:

Voor SMBC-platforms wordt de Synchronisatie stap gebruikt in plaats van de
hierboven getoonde PBX en Verbinden stappen.

Deze stap van het klantenonboarden proces maakt het mogelijk om geavanceerde
instellingen en opties te selecteren die handig zijn voor het oplossen van problemen,
vooral wanneer u met Mitel Support werkt.
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Geavanceerde instellingen

U kunt voorlopende cijfers definiëren voor de volgende soorten oproepen om conflicten
voor complexe routeselectieplannen te beheren.

• Binnenkomende cijfers - Definieert cijfers die zullen worden gebruikt om oproepen
van CloudLink-applicaties naar de PBX te leiden.

• Uitgaande cijfers - Definieert cijfers die zullen worden gebruikt om oproepen van de
PBX naar CloudLink-applicaties te leiden.

Automatisch updateschema

Wanneer de gateway een update installeert, kan er een korte servicestoring optreden
waarbij gebruikers problemen kunnen hebben met het plaatsen van oproepen via
de Gateway. Het wordt aanbevolen om een automatisch updatetijdstip te selecteren,
zoals hieronder weergegeven, en op Opslaan te klikken om de impact van de
serviceonderbreking te minimaliseren. Houd er rekening mee dat updates periodiek zijn,
dat er mogelijk geen update is wanneer het schema om een update-controlepunt vraagt
en niet elke update een storing veroorzaakt.
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Logboeken

Mitel-productondersteuning kan logboeken opvragen bij de Gateway als deze niet is
verbonden met het CloudLink platform. Gebruik de knop Logboeken downloaden om
de logboeken naar uw browser te kopiëren, zodat u ze aan Mitel-ondersteuning kunt
verstrekken.

Oproepen traceren

De productondersteuning van Mitel kan u vragen om gesprekken te traceren voor een
bepaalde periode waarin de Gateway gedetailleerde informatie kan verzamelen over
uw Voice Over IP (SIP) -gesprekken. Daarna kunt u de getraceerde gespreksinformatie
naar uw browser downloaden, zodat u deze aan Mitel-ondersteuning kunt verstrekken.
Deze optie wordt normaliter gebruikt voor forensische analyse van verminderde
gesprekskwaliteit.

Systeemopties

Als u een standalone platform met een externe gateway heeft, moet u in laatste
instantie, na overleg met de Mitel-support, één van de onderstaande systeemopties
gebruiken:

• Fabrieksinstellingen - Kies deze optie om de Gateway terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen. Na het kiezen van deze optie moet de Gateway opnieuw worden
geprogrammeerd. Neem indien nodig contact op met Mitel Support voor hulp.

Note:
De optie Fabrieksinstelling is alleen beschikbaar voor de fysieke gateway; hij is
niet beschikbaar voor de virtuele gateway.

• Opnieuw opstarten - Kies deze optie om de Gateway opnieuw op te starten en de
service te herstellen als de Gateway niet correct werkt.
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Deze sectie van het scherm geeft aan wanneer er updates beschikbaar zijn en stelt u in
staat de updates onmiddellijk toe te passen zonder te wachten op het volgende geplande
update-controlepunt.



Configureren van een MiVoice Office
400 PBX 4
This chapter contains the following sections:

• Configureren MiVO400 op Standalone Platform
• Configureren MiVO400 op SMBC Platform
• MiVO400 configureren op Virtual Appliance

De volgende implementaties worden ondersteund wanneergebruik wordt gemaakt van een
MiVoice Office 400 PBX op het CloudLink Platform.

Ondersteunde Implementaties

• MiVoice Office 400 PBX op een standalone platform met een externe gateway.

• M470 wordt ondersteund (M430 en M415 worden niet ondersteund)
• Virtueel Toestel wordt ondersteund

• MiVoice Office 400 PBX op een SMBC platform met een ingebedde Gateway.
• MiVoice Office 400 PBX op een VA platform met een ingebedde Gateway

Voorvereisten:

• MiVoice Office 400 PBX Release 6.1 of later voor ingebouwde gateway op SMBC en voor
externe gateway, MiVoice Office 400 PBX Release 7.0 of later voor ingebouwde gateway
op VA.

• Vereist de huidige Software Verzekering en licenties aan eindgebruikers.
• De CloudLink Gateway moet zich op het Master-knooppunt in een AIN (Geavanceerd

Intelligent Netwerk)-omgeving bevinden.
• De "CloudLink Gateway for SMBC" is vereist voor SMBC-platforms.
• De "CloudLink Gateway for VA" is vereist voor VA-platforms.

Note:

CloudLink-applicaties kunnen worden geïnstalleerd op de MiVoice Office 400 PBX van
een klant samen met de meeste andere applicaties behalve voor de MiCollab-client.
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Ga, om te weten te komen of een klantenimplementatie succesvol is uitgevoerd of dat er
meer werk vereist is, naar het Partner Dashboard in het CloudLink Gateway Portal en bekijk
de statusboodschap voor de gewenste klant.

Wanneer het werk aan de PBX-configuratie is voltooid, waaronder al de Klantenonboarding
activiteiten, dan wordt de CloudLink Gateway automatisch geconfigureerd en er is geen
aanvullende programmering nodig. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die zijn
aangebracht in de MiVoice Office PBX onmiddellijk worden doorgestuurd naar het CloudLink
Platform.

Het aantal Mitel One of MiVoice Office-gebruikers dat wordt ondersteund op de MiVoice
400 PBX

De volgende tabel geeft een overzicht van het maximum aantal Mitel One of MiVoice Office-
gebruikers dat wordt ondersteund op de MiVoice 400 PBX.

Test
omge
ving

Mini
maal
 rel
eases

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Maxi
maal
 Mitel
One-
gebru
ikers

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (rechtst
reeks schakelen)

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (Indirec
te schakeling)

SMBC -
Interne
CloudLink-
gateway

6,3 of
later

SMBC Geïntegreerd
in SMBC

50 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)
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Test
omge
ving

Mini
maal
 rel
eases

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Maxi
maal
 Mitel
One-
gebru
ikers

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (rechtst
reeks schakelen)

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (Indirec
te schakeling)

Mitel
470 -
Externe
CloudLink
Gateway

Fysieke
Mitel
470

CloudLink
Gateway

300 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Virtueel
apparaat
-
Gevirtualiseerde
CloudLink
Gateway

Virtueel
apparaat

OVA 300 Standaard
apparaat met 1
core CPU en 2GB
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office

Standaard
apparaat met 1
core CPU en 2GB
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
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Test
omge
ving

Mini
maal
 rel
eases

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Maxi
maal
 Mitel
One-
gebru
ikers

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (rechtst
reeks schakelen)

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (Indirec
te schakeling)

naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

Groot apparaat
met 8 core CPU
en 4GB RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
Internal

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office naar
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Groot apparaat
met 8 core CPU
en 4GB RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Test
omge
ving

Mini
maal
 rel
eases

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Maxi
maal
 Mitel
One-
gebru
ikers

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (rechtst
reeks schakelen)

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (Indirec
te schakeling)

Note:
125
gelijktijdige
gesprekken
worden alleen
ondersteund
als het
apparaat is
geüpgraded
naar OVA
versie 1.1.3 of
hoger.

Note:
125 gelijktijdige
gesprekken
worden alleen
ondersteund
als het
apparaat is
geüpgraded
naar OVA
versie 1.1.3 of
hoger.

MSL 7.0
HF2
of
later

Virtueel
apparaat/
MSL

OVA/
MSL

300 Standaard
apparaat met 2
core CPU en 2GB
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office

Standaard
apparaat met 2
core CPU en 2GB
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
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Test
omge
ving

Mini
maal
 rel
eases

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Maxi
maal
 Mitel
One-
gebru
ikers

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (rechtst
reeks schakelen)

Maximaal gelijktijdi
ge oproepen (Indirec
te schakeling)

(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

Groot apparaat
met 8 core CPU
en 5GB RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
Internal

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office naar
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office naar
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

(GSM) naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Groot apparaat
met 8 core CPU
en 5GB RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar Internal

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
naar PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
naar Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) naar
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Note:
De maximale waarden vermeld in de tabel zijn onderhevig aan beschikbare bandbreedte.
Voor informatie over de aanbevolen procedures voor CloudLink-site-implementaties, zie
Beste praktijken voor locatie-implementaties.

Documentatie

Kies een van de volgende onderwerpen voor het platform dat wordt gebruikt om uw MiVoice
Office 400 PBX (MiVO400) te configureren om te integreren met CloudLink. Klik hier voor
PBX-documentatie.

4.1 Configureren MiVO400 op Standalone Platform

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een MiVoice Office 400-PBX op een standalone
platform (met externe Gateway) configureert voor integratie met CloudLink. Raadpleeg
voor gedetailleerde PBX-instructies de MiVO400 technische documentatie.

Gebruik de instructies in de onderstaande secties in deze specifieke volgorde om ervoor
te zorgen dat uw MiVO400 correct wordt geïntegreerd met CloudLink. Laat alle andere
instellingen (niet specifiek vermeld in deze secties) ingesteld op de standaard waarde.

1. Creëer CloudLink Applicatie Toegangsgegevens
2. CSTA-Service inschakelen
3. Voeg CloudLink App Gebruikers toe
4. Configureer SIP Meerdere lijnen en beheer de oproeprechten on page 67
5. CTI-Service inschakelen on page 69
6. Klanten onboarden
7. Verifieer SIP-Netwerken
8. Verifieer Mitel CloudLink Gateway Service
9. Configureer GSM Doorverbind-functie

Creëer CloudLink Applicatie Toegangsgegevens

Voor licentiedoeleinden moet een admin-gebruiker worden toegevoegd aan de MiVoice
Office 400 PBX om CloudLink applicatie-toegangsgegevens te creëren, waardoor de
CloudLink Gateway als een vertrouwde applicatie ingesteld wordt.
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1. Navigeer naar Configuratie > Systeem > Toegangscontrole > Gebruikersaccount
en klik op de knop Nieuw.

2. Creëer een admin-gebruiker zoals hieronder aangegeven.

• Voer in het veld Gebruikersnaam een willekeurige gebruikersnaam met 25 of
minder tekens.

• Voer in het veld Wachtwoord een willekeurig geldig wachtwoord in met 255 of
minder tekens.
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Note:

De hier ingevoerde gebruikersnaam- en wachtwoordwaarden moeten ook
worden ingevoerd in de velden CloudLink Systeemgebruikersnaam en
CloudLink Systeemwachtwoord in de PBX sectie configureren van het
CloudLink Gateway Portaal tijdens onboarding van de klant. Raadpleeg voor
meer informatie MiVoice Office 400 PBX informatie.

• Voer in het veld Wachtwoord bevestigen hetzelfde wachtwoord in.
• Selecteer in het veld Autorisatieprofielde optie CloudLink toegang.
• Selecteer in het veld Bestandstoegang de optie Lezen schrijven.

3. Klik op de knop Toepassen om deze gebruiker aan te maken. Verifieer of er een
groen vinkje verschijnt in de kolom Actief naast nieuwe gebruiker.

CSTA-Service inschakelen

De CSTA-service (computerondersteunde telecommunicatieapplicaties) moet zijn
ingeschakeld.

1. Navigeer naar Configuratie > IP network > CSTA service.
2. Schakel het selectievakje in naast het veld CSTA service actief.
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3. Laat de CSTA service poort ingesteld op de standaardwaarde 7001. Indien nodig
kunt u deze instellen op een ander nummer.

Note:
Het servicepoortnummer dat hier is ingesteld, moet ook worden ingesteld in het
veld Poort in de sectie PBX configureren van het CloudLink Gateway Portaal
tijdens onboarding van de klant. Raadpleeg voor meer informatie MiVoice Office
400 PBX informatie.

Voeg CloudLink App Gebruikers toe

De MiVoice Office 400 PBX moet worden geprogrammeerd om alle gebruikers toe te
voegen die toegang hebben tot CloudLink-applicaties zoals de Mitel One of de Mitel
MiVoice Office-apps.

Een gebruiker creëren:

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers
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2. Voer de volgende vereiste informatie in voor elke gebruiker van de Mitel One of de
Mitel MiVoice Office-apps.

• Naam
• E-mailadres

3. Klik op Toepassen. Gebruikers worden verspreid via pushmeldingen naar het
CloudLink Platform.

Note:
Wanneer een gebruiker de mobiele app van de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-
app voor de eerste keer registreert, dan wordt MiVoice Office-softphone-aansluiting
gecreëerd en toegewezen aan die gebruiker op de MiVoice Office 400 PBX.

Om in te loggen bij de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app moet een gebruiker
beschikken over een geldige:

• MiVoice 400-softwareverzekeringslicentie (SWA) van Mitel
• MiVoice Office softphone-terminallicentie in de MiVoice 400 PBX.

Als de gebruiker niet over deze twee licenties beschikt of als deze licenties zijn verlopen,
dan verschijnt de melding Geen licentie beschikbaar wanneer de gebruiker probeert
om in te loggen bij de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app en kan de gebruiker niet
inloggen. De gebruiker moet vervolgens nieuwe licenties verkrijgen of de bestaande
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licenties verlengen om de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app te kunnen blijven
gebruiken.

Om het e-mailadres van een gebruiker te bewerken:

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.
2. Voeg het nieuwe emailadres van de gebruiker toe in het veld Emailadres.
3. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
4. Synchroniseer de MiVoice Office 400 PBX met de CloudLink Gateway zodat de

wijzigingen terugkomen in het CloudLink Platform.

Configureer SIP Meerdere lijnen en beheer de oproeprechten

Om Oproep-in-de-wacht in de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app in te schakelen,
moet u:

• de MiVO-400 SIP-aansluiting configureren die de SIP-softphone vertegenwoordigt om
de waarde van Meerdere lijnen waarde in te stellen op 3.

• in Machtigingenset:

• Oproep-in-de-wacht inschakelen voor de softphone
• Bezet bij bezet uitschakelen voor de softphone.

Om deze instellingen te configureren, gaat u als volgt te werk:

1. Navigeer naar Configuratie > Terminals > Standaardterminals.
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2. Stel de waarde in op 3 in het veld Meerdere lijnen onder de sectie Andere
instellingen.

3. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
4. Navigeer naar Gebruikers > Machtigingenset.
5. Klik op de beoogde machtigingsinstelling in de lijst. Er gaat een venster open.
6. Selecteer het selectievakje onder Uitgaande oproepen naast Oproep-in-de-wacht

om dit in te schakelen.
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7. Selecteer het selectievakje onder Inkomende oproepen naast Bezet bij bezet om
het uit te schakelen.

8. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

CTI-Service inschakelen

Als u de oproepenfuncties op de bureautelefoon van een gebruiker wilt bedienen met
de Mitel One-internetapplicatie of de MiVoice Office Web Application, dan moet u de
Computertelefonie-integratie (CTI) service inschakelen op de bureautelefoon die is
gekoppeld aan de Mitel CloudLink-account van de gebruiker. Om deze instelling in te
schakelen moet de gebruiker een werkende MiVO400-bureautelefoon hebben en het
toestelnummer controleren dat is opgegeven in het Mitel CloudLink-account.

Ga als volgt te werk om de CTI-service op de bureautelefoon in te schakelen:

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers > Gebruikerslijst.
2. Selecteer de gebruiker wiens bureautelefoon wilt configureren. De gebruikerspagina

wordt geopend.
3. Klik in de Instellingen sectie op de vervolgkeuzelijst die is gekoppeld aan deVoor CTI

gebruiken optie en kies de bureautelefoon die is gekoppeld aan de Mitel CloudLink-
account van de gebruiker.

4. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

69 CloudLink Gateway User Guide



Configureren van een MiVoice Office 400 PBX

CloudLink Gateway User Guide 70



Configureren van een MiVoice Office 400 PBX

Onboarden van Klant

De volgende stap van het integratieproces is het voltooien van de Onboarden
klanten stappen. Als het onboarden voltooid is, worden de updates tot de MiVO400
automatische voltooid. Ga terug naar deze pagina om door te gaan met de volgende
onderstaande sectie.

Verifieer SIP-Netwerken

Voor SIP-netwerken wordt automatisch een Lokaal SIP knooppunt gebruiker gemaakt.
Om dit te verifiëren, navigeert u naar Configuratie > Privé netwerk > SIP netwerk en
zorgt u ervoor dat er een gebruikersnaam is gemaakt onder Lokaal SIP knooppunt,
zoals hieronder wordt weergegeven.

Verifieer Mitel CloudLink Gateway Service

Om de service te verifiëren, navigeert u naar Configuratie > Services > Mitel
CloudLink Gateway en zorgt u ervoor dat het selectievakje naast het veld Service
ingeschakeld is geselecteerd, zoals hieronder wordt weergegeven.
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Configureer GSM Doorverbind-functie

De MiVoice Office 400 PBX dient zoals hieronder uitgelegd geconfigureerd te worden als
ondersteuning voor de GSM Doorkiesfunctie voor CloudLink applicaties.

1. Navigeer naar Configuratie > Services > Mitel CloudLink Gateway.
2. Selecteer onder de kop DDI (DID) nummer het gebruikte DDI (DID) schema en een

ongebruikte DDI in Doorkiesnummer.
3. Stel onder de kop Mitel Office client inbelnummers het volledige te kiezen

Doorkiesnummer in.
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Note:
Het doorkiesnummer onder de Mitel Office client inbelnummers kop moet
worden geconfigureerd in de E.164-indeling.

4. Om het DDI (DID) -nummer te verifiëren dat hierboven is gecreëerd, navigeert u
naar Configuratie > Routing > Grafische weergave om te bevestigen dat het juiste
nummer verschijnt onder de onderstaande DDI (DID) -planning.

5. Als de GSM-doorkiesfunctie SIP-trunktoegang gebruikt, dan is de instelling RTP-
gegevens via communicatieserver (indirecte schakeling) doorgeven standaard
uitgeschakeld (niet geselecteerd) voor de trunk-interface. Als inkomende GSM-
oproepen niet kunnen worden ontvangen, kan dit komen door een probleem met de
configuratie van de firewall. Gegevens geadresseerd met de poorten 65336-65534/
udp (rtp) moeten worden doorgestuurd naar het CloudLink Gateway IP-adres. Als
alternatief moet de RTP-relay zijn ingeschakeld: ga naar Configuratie > Routing >
Weergave lijst > Netwerkinterfaces en in de NAT-sectie van de interface, selecteert
u het selectievakje Relay RTP-gegevens doorgeven via communicatieserver
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(indirect schakelen). Let er op dat het inschakelen van RTP-relay meer VoIP-kanalen
vereist.

6. Als uw MiVoice Office 400-PBX is geconfigureerd om exchangetoegangscodes te
gebruiken voor andere Mitel-toepassingen, dan moet de hieronder weergegeven
instelling Automatisch aanvullen activeren worden geselecteerd. Om dit te doen,
navigeert u naarConfiguratie > Routing > Uitwisselen > Algemeen en schakelt u
het selectievakje Automatische aanvulling activeren in de sectie Toegangscode
automatisch aanvullen ... in.

4.2 Configureren MiVO400 op SMBC Platform

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een MiVoice Office 400-PBX op een SMBC-
platform (met ingebedde Gateway) configureert voor integratie met CloudLink.
Raadpleeg voor gedetailleerde PBX-instructies MiVO400 technische documentatie.
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Gebruik de instructies in de onderstaande secties in deze specifieke volgorde om ervoor
te zorgen dat uw MiVO400 correct wordt geïntegreerd met CloudLink. Laat alle andere
instellingen (niet specifiek vermeld in deze secties) ingesteld op de standaard waarde.

1. Voeg CloudLink App Gebruikers toe
2. Installeer Mitel CloudLink Gateway Applicatie
3. Ga naar Applicatie Configuratie Link
4. Klanten onboarden
5. Verifieer CloudLink SMBC
6. Verifieer CSTA-Service
7. Verifieer SIP-Netwerken
8. Verifieer Mitel CloudLink Gateway Service
9. Configureer GSM Doorverbind-functie

Voeg CloudLink App Gebruikers toe

De MiVoice Office 400 PBX moet worden geprogrammeerd om alle gebruikers toe te
voegen die toegang hebben tot CloudLink-applicaties zoals de Mitel One of de Mitel
MiVoice Office-applicatie.

Een gebruiker creëren:

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers
2. Voer de volgende vereiste gegevens in voor elke gebruiker van de Mitel One of de

Mitel MiVoice Office-app:

• Naam
• E-mailadres
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3. Klik op Toepassen. Gebruikers worden verspreid via pushmeldingen naar het
CloudLink Platform.

Note:
Wanneer een gebruiker de mobiele app van de Mitel One of de Mitel MiVoice
Office-app voor de eerste keer registreert, dan wordt de MiVoice Office-softphone-
aansluiting gecreëerd en toegewezen aan die gebruikers op de MiVoice Office 400
PBX.

Om in te loggen bij de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app moet een gebruiker
beschikken over een geldige:

• MiVoice 400-softwareverzekeringslicentie (SWA) van Mitel
• MiVoice Office softphone-terminallicentie in de MiVoice 400 PBX.

Als de gebruiker niet over deze twee licenties beschikt of als deze licenties zijn verlopen,
dan verschijnt de melding Geen licentie beschikbaar melding wanneer de gebruiker
probeert om in te loggen bij de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app en kan de
gebruiker niet inloggen. De gebruiker moet vervolgens nieuwe licenties verkrijgen of de
bestaande licenties verlengen om de Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app te kunnen
blijven gebruiken.
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Om het e-mailadres van een gebruiker te bewerken:

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.
2. Voeg het nieuwe emailadres van de gebruiker toe in het veld Emailadres.
3. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
4. Synchroniseer de MiVO 400 PBX met de CloudLink Gateway zodat de wijzigingen

terugkomen in het CloudLink Platform.

Installeer Mitel CloudLink Gateway Applicatie

Installeer de Mitel CloudLink Gateway-toepassingssoftware met behulp van de SMB
Controller Manager admin console. De MiVO400 technische documentatie verschaft
gedetailleerde instructies voor het installeren van applicatiebestanden en het
configureren van de daar bij horende LED-indicatoren in de SMB Controller Manager.

Nadat deze software is geïnstalleerd, ziet u Mitel CloudLink Gateway (Applicatie-
configuratie) vermeld onder Momenteel geïnstalleerde applicaties in de SMB
Controller Manager.

Ga naar Applicatie Configuratie Link

Om de onboarding van de klant correct af te ronden, moet de eerste keer dat het
CloudLink Gateway Portal wordt geopend, dit gebeuren vanuit de SMB Controller
Manager.

Navigeer naar Software > Applicaties en klik op Applicatieconfiguratie in de
bovenstaande afbeelding. Nadat de onboarding van de klant is voltooid, is het CloudLink
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Gateway Portal op verschillende manieren toegankelijk. Raadpleeg voor details Open de
CloudLink Gateway.

Onboarden van Klant

De volgende stap van het integratieproces is het voltooien van de Onboarden
klanten stappen. Als het onboarden voltooid is, worden de updates tot de MiVO400
automatische voltooid. Ga terug naar deze pagina om door te gaan met de volgende
onderstaande sectie.

Verifieer CloudLink SMBC/VA Account

Een gebruikersnaam wordt automatisch gecreëerd en geconfigureerd als onderdeel
van de installatie van de Mitel CloudLink Gateway-applicatie. Om te verifiëren of een
gebruikersnaam is ingesteld op CloudLink=Gateway=SMBC (CloudLink=Gateway
voor VA platform) zoals hieronder weergeven, navigeert u naar Configuratie > Systeem
> Toegangscontrole > Gebruikersaccount.

Verifieer CSTA-Service

De CSTA-service (computerondersteunde telecommunicatie-applicaties) wordt
automatisch ingeschakeld en standaard ingesteld op poort 7001. Om dit te verifiëren,
navigeert u naar Configuratie > IP netwerk > CSTA service en zorgt u ervoor dat
het selectievakje is ingeschakeld naast CSTA service actief, zoals hieronder wordt
weergegeven.
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Verifieer SIP-Netwerken

Voor SIP-netwerken wordt automatisch een Lokaal SIP knooppunt gebruiker gemaakt.
Om dit te verifiëren, navigeert u naar Configuratie > Privé netwerk > SIP netwerk en
zorgt u ervoor dat er een gebruikersnaam is gemaakt onder Lokaal SIP knooppunt,
zoals hieronder wordt weergegeven.

Verifieer Mitel CloudLink Gateway Service

Om de service te verifiëren, navigeert u naar Configuratie > Services > Mitel
CloudLink Gateway en zorgt u ervoor dat het selectievakje naast het veld Service
ingeschakeld is geselecteerd, zoals hieronder wordt weergegeven.
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Configureer GSM Doorverbind-functie

De MiVoice Office 400 PBX moet worden geconfigureerd zoals hieronder wordt
uitgelegd om de functie GSM "Gesprek doorverbinden" voor uw CloudLink-applicaties te
ondersteunen.

1. Navigeer naar Configuratie > Services > Mitel CloudLink Gateway.
2. Selecteer onder de kop DDI (DID) nummer het gebruikte DDI (DID) schema en een

ongebruikte DDI in Doorkies nummer.
3. Stel onder de kop Mitel Office client inbelnummers, het volledige te kiezen

Doorkies nummer in.
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Note:
Het doorkiesnummer onder de Mitel Office client inbelnummers kop moet
worden geconfigureerd in de E.164-indeling.

4. Om het DDI (DID) -nummer te verifiëren dat hierboven is gecreëerd, navigeert u
naar Configuratie > Routing > Grafische weergave om te bevestigen dat het juiste
nummer verschijnt onder de onderstaande DDI (DID) -planning.

5. De instelling van RTP-gegevens via communicatieserver doorgeven (indirecte
schakeling) is standaard uitgeschakeld (niet geselecteerd). Als deze instelling
om welke reden dan ook is ingeschakeld, worden inkomende GSM-oproepen
niet ontvangen. Om dit probleem te voorkomen of op te lossen, navigeert u naar
Configuratie > Routing > Weergave lijst > Netwerkinterfaces en in het NAT
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gedeelte van de interface zorgt u ervoor dat het selectievakje Relay RTP-gegevens
doorgeven via communicatieserver (indirect schakelen) niet is geselecteerd.

6. Als u een oproep wilt plaatsen zonder het externe voorvoegsel toe te voegen,
dan moet u de optie Automatisch aanvullen activeren selecteren en het aantal
cijfers invoeren dat geldig is voor uw configuratie. Om dit te doen, navigeert
u naarConfiguratie > Routing > Uitwisselen > Algemeen en schakelt u het
selectievakje Automatische aanvulling activeren in de sectie Toegangscode
automatisch aanvullen ... in.

4.3 MiVO400 configureren op Virtual Appliance

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een MiVoice Office 400 PBX configureert op een
Virtual Appliance (VA) (VMware of Hyper-V) voor integratie met CloudLink. Raadpleeg
voor gedetailleerde PBX-instructies, MiVO400 technische documentatie.
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Gebruik de instructies in de onderstaande secties in deze specifieke volgorde om ervoor
te zorgen dat uw MiVO400 correct wordt geïntegreerd met CloudLink. Laat alle andere
instellingen (niet specifiek vermeld in deze secties) ingesteld op de standaard waarde.

1. Voeg CloudLink App Gebruikers toe op pagina 75
2. CloudLink Gateway-applicatie installeren op pagina 83
3. CloudLink Gateway configureren
4. Ga naar Applicatie Configuratie Link op pagina 77
5. Onboarden van Klant op pagina 78
6. Verifieer CloudLink SMBC/VA Account op pagina 78
7. Verifieer CSTA-Service op pagina 78
8. Verifieer SIP-Netwerken op pagina 79
9. Verifieer Mitel CloudLink Gateway Service op pagina 79

10. Configureer GSM Doorverbind-functie op pagina 80

CloudLink Gateway-applicatie installeren

Installeer de CloudLink Gateway-applicatie met behulp van MSL Server-Manager.

Opmerking:
Zorg ervoor dat aan de virtuele machine ten minste twee CPU-kernen zijn
toegewezen.
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Belangrijk:
Netwerkconfiguratie

De CloudLink gateway bladen bevatten een Docker motor die nodig is om de
containers te draaien die de functies van de gateway leveren. De Docker motor
configureert een netwerk voor interne communicatie. Tijdens de installatie zoekt
Docker naar een bruikbaar IP-netwerk. Als geen van de onderstaande netwerken
beschikbaar is, mislukt de Docker-installatie.

Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat bij de configuratie van het MSL-
netwerk ten minste één van de volgende netwerken vrij blijft:

172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16

172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16

172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16

172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16

172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16

192.168.0.0/20 192.168.16.0/20 192.168.32.0/20

192.168.48.0/20 192.168.64.0/20 192.168.80.0/20

192.168.96.0/20 192.168.112.0/20 192.168.128.0/20

192.168.144.0/20 192.168.160.0/20 192.168.176.0/20

192.168.192.0/20 192.168.208.0/20 192.168.224.0/20

192.168.240.0/20

1. Download het ISO-bestand van MiAccess-Portaal onder de Software Download
Center optie.

2. Kopieer het ISO-bestand naar de opslag van uw hypervisor (VMware of HyperV).
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Opmerking:
Het wordt aanbevolen om de instellingen Verbinden bij inschakelen aan te
zetten. Als de Verbinden bij inschakelen niet is aangezet, moet de beheerder
het virtuele CD/DVD-station aankoppelen om het ISO-bestand in MSL Server-
Manager te kunnen weergeven.

3. Blader naar MSL Server-Manager (https://<IP Adres>:8443).
4. Log in door admin in te voeren als gebruikersnaam en admin-wachtwoord als

wachtwoord.

Het Mitel Standard Linux-venster wordt weergegeven.

5. Navigeer naar de ServiceLink > Bladen.

CloudLink Gateway wordt weergegeven in de tabel.
6. Klik op Installeren en accepteer de licentieovereenkomst.
7. Verwijder de CD-ROM ISO-afbeelding.
8. Klik op Dit rapport wissen.

De CloudLink Gateway downloadt op de achtergrond de benodigde componenten uit
de cloud.

CloudLink Gateway configureren

1. Navigeer in de MSL Server-Manager naar Applicaties > CloudLink Gateway.
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2. Klik op CloudLink-portaal.

U wordt doorgestuurd naar het CloudLink-portaal.

Zie voor meer informatie over onboarding van klanten, Klanten onboarden die gebruik
maken van een Navigatiebalk of een Enkele Pagina op pagina 36.



Een klant beheren 5
This chapter contains the following sections:

• Een klant bewerken
• Deactiveren van een bestaande klant
• Een Beheerder verwijderen

De onderstaande onderwerpen bevatten instructies voor het beheren van uw CloudLink-
klanten.

5.1 Een klant bewerken

Om de accounts van uw klanten up-to-date en nauwkeurig te houden, kunt u hun
informatie en instellingen indien nodig bewerken.

Om een klant te bewerken:

1. Log in op het CloudLink Gateway Portaal.
2. Bekijk in het Partner Dashboard dat wordt geopend de statusberichten in de

klantenlijst die aangeven welke stappen (indien van toepassing) vereist zijn voor elke
bestaande klant.

3. Klik ergens in de rij van een bestaande klant om de accountinstellingen van die klant
te openen.

4. Breng de wijzigingen aan.
5. Klik op Opslaan.

5.2 Deactiveren van een bestaande klant

Om een bestaande klant te deactiveren:

1. Klik op de X uiterst rechts van de klant in het Partner Dashboard.
2. Om te bevestigen dat u de klant wilt deactiveren, typt u het woord "deactiveren" in het

tekstvak dat verschijnt.
3. Klik op Deactiveren.
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U kunt een bestaande klant wijzigen of verwijderen via het partnerdashboard, wat de
thuispagina is van het CloudLink Gateway Portaal.

Klanten die al zijn gedeactiveerd, worden niet weergegeven in het Partner Dashboard.

Een gedeactiveerde klant opnieuw activeren

Neem, om een eerder gedeactiveerde klant opnieuw te activeren, contact op met de
Technische ondersteuning van Mitel Partner via inloggen op https://www.mitel.com/en-ca/
login.

5.3 Een Beheerder verwijderen

Wanneer u een accountbeheerder verwijdert, worden alle inlog- en geavanceerde
rechten voor die persoon definitief verwijderd.

Om een beheerder te verwijderen

1. Ga naar de pagina Klanteninformatie.
2. Klik in de lijst Beheerderscontacten op de X naast de beheerder die u wilt

verwijderen.
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3. Typ het woord “verwijderen” in het tekstvak dat verschijnt en klik op Beheerder
verwijderen om de beheerder te verwijderen.

Note:
Als de voormalige beheerder zijn rechten in de toekomst opnieuw moet laten
toevoegen, kan die persoon zich aanmelden als gebruiker en een andere beheerder
de gebruiker als beheerder toestemming geven.



Klantaccounts en Admin Contacten 6

Klantaccounts

In CloudLink zit een klantaccount waar de gebruikers voor dat account worden toegevoegd.
Alle gebruikers in een specifiek klantaccount kunnen met elkaar communiceren via een
CloudLink application. Gebruikers die voor bedrijf XYZ werken, kunnen bijvoorbeeld de
Mitel One of de Mitel MiVoice Office-app gebruiken om oproepen en chats te plaatsen en te
ontvangen met andere gebruikers die voor bedrijf XYZ werken. Om dit mogelijk te maken,
moet elke gebruiker handmatig aan het klantaccount worden toegevoegd.

Admin Contacten

Administratieve machtigingen kunnen aan specifieke gebruikers worden toegewezen door ze
toe te voegen aan de lijst met Admin Contacten in het klantenaccount.

Wanneer een van deze gebruikers zijn account registreert, ontvangt deze geavanceerde
machtigingen voor CloudLink applications, die niet beschikbaar zijn voor reguliere
eindgebruikers. De Mitel One of de Mitel MiVoice Office-applicatie biedt bijvoorbeeld extra
bedieningselementen waarmee Beheerderscontacten gebruikers uit het klantaccount kunnen
verwijderen.
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Problemen oplossen 7

Gebruik de onderstaande tabel om problemen te vinden en om problemen op te lossen die u
tegen kunt komen met de CloudLink Gateway en het CloudLink Gateway Portal.

Note:
Een standalone platform met een extern Gateway-apparaat vereist een DHCP-server op
het LAN. Als er geen DHCP-server actief is, kan het Gateway-apparaat geen IP-adres
verkrijgen en zal het niet correct werken.

Het Gateway-apparaat openen

Bericht (probleem) Mogelijk probleem Probeer dit

Update-fout op een SMBC-
platform

(er was een probleem met
het downloaden van een
update naar een ingebedde
Gateway)

De Gateway kan
wellicht geen verbinding
maken met https://
download.mitel.io/.

Een beheerder kan echter
de opdracht Herstarten
toepassen op de Mitel-
CloudLink Gateway in
het scherm Software
> Applicaties van de
SMB Controller Manager-
beheerconsole.

Geen enkele DHCP-server
of DHCP-server kon een IP
toewijzen

Log in bij de DHCP-server
van het domein en probeer
de CloudLink Gateway te
vinden.

Heeft http:// prefix niet
gebruikt

Maak verbinding met
een "http://" IP-adres
als voorvoegsel (bijv.
http://192.168.0.1)

Kan geen verbinding maken
met CloudLink Gateway
(http://cloudlink.local/ wordt
niet opgelost)

Bonjour-service niet
geïnstalleerd of werkend

Verwijder en installeer
vervolgens Bonjour Print
Services opnieuw.
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Niet ondersteunde browser Gebruik een ondersteunde
browser

Niet toegelaten

(U hebt geen toegang tot
deze pagina op de Mitel
MiAccess locatie)

Het CloudLink 'beleid' is nog
niet aan u toegewezen.

Neem contact op met de
Mitel MiAccess-beheerder
in uw organisatie om deze
toegang aan te vragen.

Update-fout op een
standalone platform

(er is een probleem
opgetreden bij het
downloaden van een update
naar een externe Gateway)

De Gateway kan
wellicht geen verbinding
maken met https://
download.mitel.io/.

De Gateway kan mogelijk
https://download.mitel.io/ niet
oplossen.

Controleer de firewall-
instellingen om te zien of
uitgaande 'https'-toegang tot
https://download.mitel.io/ is
toegestaan.

Controleer de DHCP-
configuratie om te zien of
er een DNS-server aan de
Gateway is geleverd.

Ping download.mitel.io vanaf
een machine verbonden met
hetzelfde LAN subnet als de
Gateway.

Het Gateway Toestel
Software Update on page 12
onderwerp verschaft meer
informatie.

Verbinding met Gateway
verbroken

(de verbinding met het
Gateway-apparaat werkt
niet)

Uw browser kan niet
communiceren met de
Gateway.

Over het algemeen is dit
een tijdelijke toestand
die optreedt wanneer
sleutelservices niet binnen
de Gateway worden
uitgevoerd.

Als deze toestand
ongebruikelijk lang aanhoudt
(meer dan 15 minuten), reset
dan de Gateway door op de
ingedrukte knop te drukken.
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De update-bewerking is niet
gelukt

(er is een probleem
opgetreden bij het
downloaden van een update
naar de Gateway)

Stroomuitval Zorg ervoor dat de MiVoice
400 en de Gateway altijd op
een UPS zijn aangesloten.

Toegang tot het CloudLink Gateway Portal

Bericht (probleem) Mogelijk probleem Probeer dit

Ongeldig emailadres Bij het configureren
van admin-contacten of
ondersteuningscontacten of het
verzenden van welkomst-e-mails,
kunt u geen e-mailadressen
valideren.

Het CloudLink Platform
valideert het emailadres
van een gebruiker voordat
het wordt geaccepteerd.
Over het algemeen
worden functiegebaseerde
emailadressen
(bijvoorbeeld admin@,
help@, support@, info@,
enz.) niet geaccepteerd
door het CloudLink-
platform en als ongeldig
gemarkeerd. Een
emailadres wordt ook als
ongeldig gemarkeerd als de
emailserver niet bereikbaar
is. Als u denkt dat het
opgegeven e-mailadres ten
onrechte is gemarkeerd als
ongeldig, neem dan contact
op met de beheerder of de
technische ondersteuning
van Mitel.

Neem, als u meer hulp nodig hebt, contact op met Technische ondersteuning van Mitel
Partner via een login op https://www.mitel.com/en-ca/login.

https://www.mitel.com/en-ca/login
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