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 ASTRID 

Astrid hjälper dig med inställningar och funktioner i din telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. 

Du kan t.ex. logga ur telefonköer, ställa profil och skicka SMS med Astrid. 

INSTALLERA 

Du hittar Astrid i Microsoft Teams butiken efter att din admin har lagt upp den för dig. Klicka på knappen 

Appar i menyn till vänster och sök efter Astrid. 

Välj Astrid genom att klicka på kortet i butiken. I det nya fönstret klickar du på Lägg till knappen. 

Om du inte hittar Astrid i butiken kan din admin behöva tillåta externa appar eller lägga till den som valbar 

för er som organisation. 

DASHBOARD 

Välj fliken Dashboard i din konversation med Astrid för att logga in eller ut ur köer du är medlem i, sätta din 

profil eller fylla på med surf. 
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 Svarsgrupper 

Under rubriken svarsgrupper listas de köer du är medlem i, här ser du också om du är inloggad eller 

utloggad ur och hur många av alla agenter som är inloggade. Den lilla pricken nere i hörnet visar din status i 

svarsgruppen. För att ändra din status klickar du på Logga in eller Logga ut. 

Nummerinställningar  

Ställ in din profil bland de som din organisation har i telefonitjänsten, du ställer också in vilken sluttid din 

profil ska ha. Det är också här du ser vilken profil du redan har inställd. 

Har du ditt mobilnummer kopplat till din användare kan du här köpa till extra mobildata eller ser hur mycket 

data du har förbrukat. De olika paketen står listade tillsammans med deras pris. 
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 KÖER 

Välj fliken för köerna för att lättare kunna övervaka dina köer. Med rätt rättigheter kan du också pausa eller 

aktivera din egen eller en kollegas status i kön. 

 

Samtal i kö. Antalet samtal som väntar på att besvaras. 

Längsta väntetid. Väntetiden för det samtal som fick vänta längst på svar. 

Tillgängliga agenter. Agenter som är aktiv av antalet agenter som är det av kön. 

Medel väntetid. Medelvärdet av alla samtals väntetid. 

Servicenivå. Visar värdet efter de parametrar som ställs för kön i portalen. 

Besvarade. Antal besvarade av inkomna samtal till kön.  
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 KONVERSATION MED ASTRID 

För att kunna kommunicera med Astrid måste du först logga in med din användare i telefonitjänsten. Skriv 

”logga in” eller ”sätt igång” så får du upp en inloggningsruta där du fyller i dina inloggningsuppgifter, när du 

har autentiserats, stängs rutan och du är inloggad mot telefonitjänsten. Du får nu också ett par val med 

knappar som du kan klicka på eller skriva någon av dem i chattrutan med Astrid. 

 

Med Microsoft Teams installerat på din mobiltelefon kan du göra allt det som du kan göra i en konversation 

med Astrid. Välj bara Astrid i din lista av chattar och börja skriva kommandon, är du redan inloggad på din 

dator behöver du inte logga in igen på mobilen. 
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 Köer 

Vill du logga in eller ut ur en telefonkö kan du skriva Svarsgrupper och få upp de alternativ som finns. Du kan 

hantera din egen agent, en annan agent om du är admin eller se status på en kö. 

Finns det bara en kö som du kan logga in respektive logga ut ur loggas du ut direkt, i annat fall får du välja 

vilken kö du vill interagera med. 

 

Vill du se status för svarsgruppen skriver du eller klickar på Status för svarsgrupp [könamn]. Du får se vilka 

agenter som är in eller ut loggade ur kö samt vilka samtal som är på vänt. 
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Mobildata 

Skriv mobildata eller surf till Astrid i er chatt så kommer hon lista vilka val du har för att ladda på mer och 

visa hur mycket data du redan har använt. Har du inget mobilnummer kopplat till din användare får du veta 

det och du kan via din admin se till att få ditt nummer kopplat eller flytta in i systemet. 

 

Hänvisning 

Genom Astrid är din telefon profil ansluten till teams där du via konversationen kan sätta din profil och där 

igenom kunna göra utgående och få inkommande samtal enligt dina profiler. Se manual för profiler för mer 

information om hur du ställer in eller lägger till flera. För att sätta en profil skriver du till Astrid vilken profil du 

vill ha följt av kolon ”:”, du kan även sätta sluttid. 

Exempel på att sätta profil till möte. 

”möte: 2019-11-10 15:00” 
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 Dina profiler har ofta också en förkortning som du kan skriva in istället för hela profilnamnet 

Exempel på förkortning. 

”sjk: 2019-11-11 08:00” 

  

http://www.cellip.com/


 

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

 

ASTRID 

 

 Vill du se vilka profiler du kan sätta kan du skriva hjälp och välja ändra hänvisingsstatus. 
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 Vill du veta vilken profil du har satt kan du skriva till Astrid, ”vad är min status”. 
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 SMS  

För att skicka ett SMS skriver du nummer du vill skicka SMS till följt av meddelande. Vill du skicka till flera 

mottagare kan du separera nummer med kommatecken. Du kan också skicka från en annan avsändare än 

från ditt standard genom att skriva avsändare du vill skicka från och avsluta med >, följt av nummer du vill 

skicka till och meddelande. Skriv t.ex.” 0737272456 Tack för att du vill skicka SMS” för att skicka meddelandet 

till 0737272456. 
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 Kontakter 

Med hjälp av Astrid kan du få koll på vad din kollega för att på så sätt veta vilken kontakt väg som passar 

bäst just nu, Ett samtal eller ett chattmeddelande? 

Skriv ”Hitta kontakt” för att få en lista utav kontakter att välja att få mer information om. 

 

För att söka efter en kontakt skriver du ”Hitta kontakt [NAMN]”, exempelvis, Hitta kontakt fredrik, för att lista 

kontakter som heter Fredrik.
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 Klicka på en kontakt i listan för att få information enligt nedan.
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