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Integração Click To Call cURL

O PABX VOCOM possui um poderoso 
recurso de integração através da poderosa 
ferramenta cURL.

Exemplo:

$data_callback = array
(
“domain_uuid” => “492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb”,
“call_back_uuid” => “ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7”,
“call_back_phone” => “19988556677”,
“call_back_inf” => “”,
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init(‘http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/insert/’);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 
“POST”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 
true);
curl_setopt
(
$ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
(
‘Content-Type: application/json’,

‘Content-Length: ‘ . strlen($data_callback_json),
‘Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77’
)
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);
/**
close connection
*/
curl_close($ch);

Descrição dos Campos:

domain_uuid: Identificador do domínio do PABX
call_back_uuid: Identificador do Call Back
call_back_phone: Número de telefone
call_back_inf: Informações de contato do Click 
to Call em formato JSON (não obrigatório)

Introdução

Inserindo Registro na Base de Discagem

cURL

Click to Call

É possível enviar dados para o PABX de 
uma forma prática e multi-plataforma.
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Exemplo:

$data_callback = array
(
“domain_uuid” => “492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb”,
“call_back_uuid” => “ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7”
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init(‘http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/list/’);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 
“POST”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 
true);
curl_setopt
(
$ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
(
‘Content-Type: application/json’,
‘Content-Length: ‘ . strlen($data_callback_json),
‘Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77’
)
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);

/**
close connection
*/
curl_close($ch);
Resultado:
{
“response”:
[
{
“call_back_phone”: “19988556677”,
“call_back_priority”: “0”,
“scheduled”: “0000-00-00 00:00:00”,
“status”: “virgin”,
“tries”: “0”,
“insert_epoch”: “1494879255”,
“code”: null,
“url”: null,
“call_back_form”: “”
}
]
}

Descrição dos Campos:

call_back_phone: Número de telefone
call_back_priority: Prioridade na discagem
schedule: Data do Agendamento
status: Estado do Registro
tries: Tentativas de Discagem
insert_epoch: Data em que o registro entrou na 
base de discagem
call_back_form:  Informações dos assinantes 
como nome, CPF, RG etc... esse é um campo 
livre que pode ser inferida qualquer informação 
do assinante em formato JSON ou nenhuma 
informação, passando simplesmente vazio.

Integração Click To Call cURL

Listando os Números da Base de Discagem
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Integração Click To Call cURL

Exemplo:

$data_callback = array
(
“domain_uuid” => “492ad3df-960a-44df-bf2a-
f2117512f3fb”,
“call_back_uuid” => “ba9bcd10-75b2-4e8a-
b46e-a1e17c3882f7”,
“call_back_phone” => “19988556677”
);
$data_callback_json = json_encode($data_
callback);
$ch = curl_init(‘http://localhost/ws_pbx/public/
call_back/destinations/desable/’);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 
“PUT”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_
callback_json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 
true);
curl_setopt

(
$ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array
(
‘Content-Type: application/json’,
‘Content-Length: ‘ . strlen($data_callback_json),
‘Authorization: 8f1ea555-3d64-4719-8c5f-
935d98382c77’
)
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 
5);
/**
execute post
*/
$result = curl_exec($ch);
/**
close connection
*/
curl_close($ch);

Encerrando Número da Base de Discagem
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Solicitação foi executada com sucesso.
{“response”:”200@00”}

O pedido não pode ser entregue devido 
à sintaxe incorreta ou parâmetros não 
foram fornecidos.
{“response”:”400@00”}

Solicitação de autenticação de acesso 
foi negada ou token é inválido.
{“response”:”401@00”}

Não foi possível modificar.
{“response”:”304@00”}

O recurso requisitado
não foi encontrado.
{“response”:”404@00”}

O agente requisitado
não foi encontrado.
{“response”:”404@10”}

Solicitação não pode ser processada 
por causa do conflito no pedido.
{“response”:”409@00”}

Alguma informação fornecida
não foi encontrada.
{“response”:”409@01”}

Registro já existe na base de dados.
{“response”:”409@02”}

Integração Click To Call cURL

Retornos
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