
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Snelle introductie 


Digium 
telefoonmodule 
voor Asterisk 
(DPMA) 
Waarom DPMA? 
Veilige en gemakkelijke installatie 
DPMA kan gratis gedownload worden voor 
IP-telefoons van Digium en biedt de 
gemakkelijkste en veiligst mogelijke 
integratie met Asterisk. 
■ Digium-telefoons detecteren Asterisk

servers automatisch 
■ Veilige, no-touch provisioning waarbij

 Asterisk gebruikt wordt als configuratie
server – zonder externe scripts 

■ Toegang tot belangrijke Asteriskinformatie
 direct vanaf de telefoon 

■ Gemakkelijke installatie van telefoon
boeken 

Verhoogde productiviteit 
Dankzij DPMA kan Asterisk waardevolle 
informatie delen met Digium-telefoons, zodat 
u toegang hebt tot geavanceerde toepassin
gen direct vanaf de telefooninterface. 
■ Kom de status van uw collega te weten

 voordat u belt 
■ Schakel oproepen door op basis van

 ingestelde informatie over gebruikerssta
 tus en -aanwezigheid 

■ Verbind oproepen soepel door met
    geïntegreerd snelzoeken naar contactper

sonen 
■ Maak gebruik van de opties om oproepen
    met één aanraking te parkeren en gepar

keerde oproepen vanuit de weergegeven
 lijst terug te halen 

■ Neem gesprekken op met één aanraking 
■ Beheer voicemail- en gespreksopnames
    met Visual Voicemail 
■ Blijf op de hoogte met live, real-time

 wachtrij-informatie 
■ DPMA vergroot de functionaliteit van

 toepassingen die zelf ontwikkeld zijn met
 de API van de telefoon 

Digium-telefoons, DPMA en Asterisk vertegenwoordigen een enorme 
sprong voorwaarts voor de huidige communicatiesystemen. 
De telefoons van Digium met DPMA zijn de eerste telefoons die het 
installatieproces vergemakkelijken en specifiek uitgerust zijn om de kracht 
van Asterisk te benutten. Geen enkele andere oplossing biedt hetzelfde 
niveau van gemak en veiligheid. Zonder ingewikkelde scripting biedt 
DPMA directe integratie van Digium-telefoons en vele mogelijkheden van 
Asterisk, waaronder voicemail, oproepen parkeren, gesprekken opnemen, 
en – voor het eerst met Asterisk – informatie over gebruikersaanwezigheid. 
Daarnaast zijn er geen telefoons op de markt die gemakkelijker te 
configureren en beheren zijn dan de telefoons van Digium. 

Deze geavanceerde functionaliteit wordt ontsloten dankzij een gratis 
add-onmodule voor Asterisk genaamd de Digium telefoonmodule voor 
Asterisk, oftewel DPMA. DPMA fungeert als brug en wisselt op een veilige 
manier gegevens uit tussen Digium-telefoons en Asterisk. DPMA gebruikt 
hiervoor het SIP-protocol. DPMA neemt provisioningaanvragen van telefoons 
aan en geeft interne Asterisk-informatie door aan telefoons voor gebruik in 
toepassingen. Dit kunnen standaardtoepassingen zijn, of toepassingen die 
ontwikkeld zijn met behulp van de App Engine API op de Digium-telefoon. 
De Asteriskinformatie die beschikbaar wordt gesteld aan telefoons omvat 
onder andere parkeerplaatsweergave, opname van voicemailberichten en 
gesprekken, en de aanwezigheid van andere gebruikers in het systeem. 
Om gevoelige informatie te beschermen worden alle SIP-berichten tussen 
DPMA en Digium-telefoons gecodeerd om ze te beveiligen. De installatie van 
DPMA is gemakkelijk en simpel, net als de andere add-onmodules van 
Digium voor Asterisk (onder andere G.729 en Fax voor Asterisk). Download 
DPMA gratis op www.digium.com/downloads. Of download AsteriskNOW 
3.0, dat voorgeïnstalleerd wordt met DPMA. 

Voor informatie over versie en compatibiliteit, downloads, documentatie en 
stap-voor-stap configuratievideo’s, kijk op: 
www.digium.com/asterisk/phones 
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