
Glöm ej att kontrollera att du är Ready. Du 
kan dock alltid välja att aktivt ta en chatt trots 
att du inte är Ready, men Ebbot känner inte av 
att du är tillgänglig, vilket kan resultera att besö-
karen inte kommer fram till er, utan hänvisas till 
att lägga ett ärende istället. Om du inte är 
Ready, så kan en kollega till dig inte heller föra 
över en chatt till dig om denne hade önskat det.

Önskar du att ändra ditt namn utåt mot besökaren ?  
Klicka då på gubbe längst upp i högra hörnet. Kanske 
väljer du ditt förnamn, men under efternamn skriver att 
du är ex. Student på ekonomiprogrammet eller ditt för-
namn i kombination med att ”Älskar att studera på X”

När du har en inkommen chatt, så kan du välja 
att ta chatten på två sätt. Trycker du på pilen så 
generas den chatten som väntat längst. Andra 
alternativet är att trycka på ”pil upp” efter 
Queue, förhandsgranska chatten och sedan 
välja ”Enter chat” om du vill börja chatta, eller 
”Transfer chat” om du vet att en kollega till dig 
är bättre lämpad för just den frågan. 

Chatt är en kanal där en besökare förväntar sig 
snabba svar. En idé vid ev.kö är att plocka ner chat-
ten så besökaren kommer bort från kön efter den 
varit i kön i någon minut, men beskriv då gärna 
läget ”Hej, kul att få prata med dig. Just nu 
är det många som skriver till oss, vilket 
gör att det kan ta lite längre tid innan du 
får svar av mig”. 

När du är inne i Ebbot.app, kan du direkt gå till 
chatten, knappen längst uppe till vänster som heter 
”Chat”. 

När du chattat färdigt med en besökare, så har du två sätt att avsluta 
chatten på. Antingen klickar du på de tre prickarna längst nere till 
vänster i chattruten och väljer ”Leave conversation” och sedan tar 
bort chatten ur din vy genom att trycka på ”Hide chat”. Ett snabbare 
sätt, är att i textraden skriva ”/ql”, det står för Quick leave vilket re-
sulterat att du avslutar chatten, samt att den försvinner. Glöm ej att 
tacka för idag och önska en fortsatt trevlig dag :). Efter avslutad 
chatt får besökaren möjlighet att betygsätta dialogen genom ett val 
av fem stycken stjärnor.

TILL DIG SOM SKA CHATTA MED 
ERA BESÖKARE I EBBOT.APP 


