SNABBGUIDE C 365 UC- Användare

cellip

INTRODUKTION
Varje användare av Cellip 365 UC har inloggningsuppgifter för att logga in på Cellips kundportal.
Beroende på tilldelad behörighet kan du i Kundportalen administrera profiler, samtalsstatistik, röstbrevlåda,
inspelningar, kontakter, chatt etc.
Profiler
Profilerna är grundläggande för din telefoni och styr hur inkommande samtal skall hanteras och vad som
skall hända när du inte svarar.
Du kan redigera befintliga profiler eller skapa nya profiler i Kundportalen om du har behörighet.
Kontakter
Välj Kontakter om du vill importera dina kontakter som CSV-format.
Cellip C 365 UC finns på https://portal.cellip.com/

1.PROFILER - HÄNVISNING
När du logga in på mina sidor kan du klicka på menyvalet Profiler. Du får du upp en lista med alla dina
profiler eller möjliga hänvisningsorsaker. Från början har du 12 stycken hänvisningsprofiler om inte din
administratör har lagt in fler.
Du kan själv ställa in hur profilerna skall påverka samtal genom att klicka på Ändra, du kan välja att ta bort en
hänvisningsorsak om du inte vill ha kvar den och du kan lägga till egna genom att klicka på skapa ny.

Sidan 1 av 4
Cellip AB Ι Ölandsgatan 42 Ι 116 63 Stockholm Ι 020-12 13 14 Ι www.cellip.com

SNABBGUIDE C 365 UC- Användare

cellip

På en profil kan du ändra vilken ikon och färg den ska visas med i mobil appen eller i Cellip 365 UC
Communicatorn. Du kan för varje profil välja vilket nummer som ska visas när du ringer ut t.ex. om du gått
för dagen kanske du vill visa ditt mobilnummer. Du kan välja vilka köer som du skall vara inloggad i när du
byter till en profil.
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Du kan även bestämma vad som ska hända
när någon ringer och den profilen är aktiv.
T.ex. spela först upp ett meddelande ”gått
för dagen” skicka sen meddelandet till min
mobil. Du väljer själv hur just du vill besvara
samtalen när den profilen är aktiv.
Du kan även välja att för vissa nummer som
ringer in t.ex. din familj ha andra regler. Du
kan välja att alltid låta vissa ringa igenom
en hänvisning.

SAMTALSLISTA
På mina sidor kan du söka på tidsperioden du vill ha samtal för du kan lägga in filter om du bara vill se
mottagna, missade eller utgående. Du kan även bestämma sorteringsordning och välja att få ner alla samtal i
en Excel lista.

ÖVRIGA FUNKTIONER
Kö monitor: På mina sidor kan du övervaka kön om du inte vill göra det i Mobilappen eller i din Softphone.
Kontakter: Det går att hantera sina kontakter och importera kontakter på mina sidor.
Röstmeddelande: På mina sidor kan man lyssna, ladda ner och ta bort alla sina röstmeddelande.
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Inspelningar: Har man spelat in samtal kan man på mina sidor ladda ner, lyssna och ta bort dessa.
Chatt: På mina sidor kan man skapa chattrum och hantera sina chattar.
Loggar: Man kan på mina sidor även se alla förändringar som skett på sitt nummer.
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