ANVÄNDAR GUIDE CELLIPBOT

CELLIPBOT
CellipBot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams
telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer och skickas SMS med
CellipBot.

CELLIP 365 SVARSGRUPPER OCH VISNINGSNUMMER MED CELLIPBOT
Välj fliken Kontrollpanelen i din CellipBot för att logga in eller ut ur Cellip 365 svarsgrupper du är medlem i
eller ställ in vilket nummer du visar på utgående samtal.
Under rubriken Svarsgrupper listas de svarsgrupper du är medlem i, här ser du också om svarsgruppen är
öppen eller stängd, om du är inloggad eller utloggad och hur många av svarsgruppens alla agenter som är
inloggade. Den stora ikonen håller svarsgruppens status och den lilla pricken i nedre höger hörn visar om du
är inloggad eller ej, Grön visar att du är inloggad och Röd visar att du är utloggad. För att ändra din status
klickar du på Logga in eller Logga ut.
Vill du ändra vilket nummer som visas när du gör utgående samtal kan du välja det under rubriken
Visningsnummer, välj nummer och klicka på Spara, du hittar det under rubriken Nummerinställningar.
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SMS MED CELLIPBOT
För att börja skicka SMS måste du först logga in med din Cellip användare. Klicka på Sätt igång i
konversationen du möts av följt av Logga in då du får upp en inloggningsruta där du loggar in med ditt
telefonnummer och ditt lösenord. När du gjort det kan du börja skicka SMS.

För att skicka ett SMS skriver du nummer du vill skicka SMS till följt av meddelandet. Vill du skicka till flera
mottagare kan du separera nummer med kommatecken. Du kan också skicka från ett annat nummer från ditt
Cellip-kundkonto genom att skriva vilket nummer du vill skicka från och avsluta med > , följt av nummer du
vill skicka till och meddelande. Skriv t.ex. 0734567890 Tack för att du vill skicka SMS. för att skicka
meddelandet till 0734567890.
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För att ställa in vilket avsändarnummer du skickar SMS från utan att behöva ange det i varje SMS kan du
ställa inte det genom att skriva till CellipBot, Ställ in avsändare välj ett av de nummer du vill skicka sms från
som du har på ditt Cellip-kundkonto genom att svara boten när den frågar om vilket nummer du vill skicka
från. Vill du återställa kan du svara med texten TOMT. Vill du se vilka nummer du kan ställa in frågar du
CellipBot, Vilka nummer kan jag skicka från.
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