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INTRODUKTION
När du sätter varningsnivåer för en svarsgrupp i Cellip’s Mina sidor kan du ställa in så att du får varningar
postade till Microsoft Teams eller Slack när en svarsgrupp nått den angivna varningsgränsen. På så sätt vet
du och dina kollegor i kanalen när det är dags för fler agenter att logga in för att kunna hantera samtalen.
Nu får du och dina kollegor också vet när en inringande har lämnat kö utan att lämna någon information, på
så sätt kan du och dina kollegor hålla eran service nivå och ta kontakt med kunder som lämnar men också
snabbar förstå ringmönster till era svarsgrupper.
1.

MINA SIDOR

Logga in på Mina sidor som din organisations administratör. Välj vilken av dina svarsgrupper du vill ska
skicka varningsnotiser genom att klicka på svarsgruppen på första sidan av Mina sidor eller via menyvalet
Telefonkö/ Svarsgrupper.
Klicka på Mer inställningar och skrolla ner till rubriken Övervakning av svarsgrupp.

Fyll i vilka varningsnivåer som ska gälla för respektive svarsgrupp.
Du som använder Microsoft Teams ska sedan fylla i en speciell kopplingsadress i fältet Teams Kopplingsadress,
se punkt 2. Microsoft Teams längre ner i detta dokument för mer information om hur du skapar den adressen.
Du som använder Slack ska fylla i en speciell Webhook-adress i fältet Slack Webhook, se punkt 3. Slack längre
ner i detta dokument för mer information om hur du skapar den adressen.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.
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MICROSOFT TEAMS

Öppna och logga in i din organisations Microsoft Teams-miljö. Klicka på Butik knappen och leta rätt på Cellip
365 Response Du kan enkelt söka efter den i sök fältet, skriv bara in Cellip och klicka sedan på applikationen.

Välj vilket Team som ska få notiser och klicka på Installera.
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Välj vilken kanal i det Team du valt som ska få notiserna, vill du skapa en ny kanal gör du det först innan du
går till butiken.

Välj kopplingen som heter Cellip 365 Response Group.
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Klicka på Connect to Office 365 knappen för att komma vidare i installationen.

Kopiera den länk som din kanal får för att sedan lägga in den på Cellip’s Mina sidor enligt instruktioner
tidigare i denna manual, se punkt 1. Mina Sidor

Stäng fönstret och klicka på Klar.
Ett exempel på hur det kan se ut i din kanal när det fungerar:
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På samma sätt får du notis på ett tappat samtal.

3.

SLACK

Öppna och logga in i din organisations Slack-miljö, gå till inställningar genom att klicka på kugghjulet. Klicka
sedan på Add an app.
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Sök efter ”webhook” och välj appen Incoming WebHooks genom att klicka på den.

Välj vilken kanal du vill att varningarna ska skickas till eller skapa en ny kanal för enbart svarsgruppens
notiser.

Ge din WebHook ett namn och spara dina inställningar. Har du flera svarsgrupper kan det vara bra att
använda samma namn som svarsgruppen har på Cellip’s Mina sidor.
Kopiera den länk som din kanal får för att sedan lägga in den på Cellip’s Mina sidor enligt instruktioner
tidigare i denna manual, se punkt 1. Mina Sidor

Ett exempel på hur det kan se ut i din kanal när det fungerar:

Med ett exempel på hur ett tappat samtal ser ut i din kanal.
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