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APPAR 

För att testa och kunna köra appar innan de kommer ut i butiken hos Microsoft kan du sidoladda appar till 

din eller din organisations Teams. För mer information om de olika apparna kan du hitta separata manualer. 

Du hittar apparna för nerladdning på https://www.cellip.com/sv/download/downloadteams.html. 

SIDOLADDA 

Som admin I er Microsoft organisation öppna teams klienten och gå till Appar i menyn till vänster. Välj Ladda 

upp en anpassad app. Vill du ladda upp appen för dig själv väljer du valet överst, ”Ladda upp för mig eller 

min..”. Vill du göra appen valbar för alla i din organisation väljer du det undre valet, ”Ladda upp gör 

[Organisation]”. 

 

Välj .zip filen för den app du vill installera och följ anvisningarna på skärmen. 

MICROSOFT TEAMS ADMIN CENTER 

http://www.cellip.com/
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För att ge möjlighet till dina användare att sidoladda eller tillåta de att installera appar kan du behöva göra 

en förändring i din organisations admin center. 

Gå till https://admin.microsoft.com/ 

Klicka dig fram till teams admin center och välj ”Teams apps” och ”Permission policies”. 

 

Ställ in de regler som passar för din organisation om det ska vara alla appar eller de du väljer. 

  

http://www.cellip.com/
https://admin.microsoft.com/
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CONTACTS 

För att Contacts appen ska fungera bra behöver du ställa in åtkomst för dina användare i portalen för UC2.0. 

Gå till din portal och logga in med användare som har administratörs rättigheter. Klicka på ”Åtkomst”, ändra 

antingen befintlig grupp för dina användare eller skapa en ny grupp och applicera den också till dina 

användare. 

 

http://www.cellip.com/


 

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

 

INSTALLERA APPAR I TEAMS 

 

 

 

Ge läs rättighet till 

• Växel: accounts 

• SMS 

• Användare 

• Wallboard 

Wallboard och SMS behövs inte till just Contacts appen men är bra till appar som Astrid och kommande app 

Monitor. 

Installera appen i din teams klient och logga in med e-postadress och lösenord, samma inloggningsuppgifter 

som du har till portalen och Communicator. 

PORTAL 

Sidolada och installera appen enligt anvisningarna i teams. Logga sedan in med de uppgifter du har för 

portalen på webben eller communicatorn. 

  

http://www.cellip.com/
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VM/REC 

 

Efter installation loggar du in med dina användaruppgifter till portalen. Välj någon av tabbarna överst i appen 

för att välja vilken typ av dina ljudfiler du vill komma åt.  

http://www.cellip.com/
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MONITOR 

 

Installera och logga in med dina inloggningsdetaljer för telefonisystemet, du får då välja vilken wallboard du 

vill bevaka i din monitor app. 

För att skapa en wallbord använder du portalen eller besöker websidan för ditt telefonisystem. 

ASTRID 

 

http://www.cellip.com/
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Läs mer om Astrid I separate manual. 

• https://www.cellip.com/sv/documents/install_teams_bot_astrid.pdf 

• https://www.cellip.com/sv/documents/astrid_userguide_eng.pdf 

• https://www.cellip.com/sv/documents/astrid_userguide.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.cellip.com/
https://www.cellip.com/sv/documents/install_teams_bot_astrid.pdf
https://www.cellip.com/sv/documents/astrid_userguide_eng.pdf
https://www.cellip.com/sv/documents/astrid_userguide.pdf

	Appar
	Sidoladda
	Microsoft Teams Admin Center
	Contacts
	Portal
	VM/Rec
	Monitor
	Astrid

