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Analysointi

Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics on pilvipohjainen alustapalvelu, jonka avulla voit yhdistää tietoja useista eri lähteistä, luoda tiedoista interaktiivisia
näkymiä ja jakaa näitä näkymiä mittaristoissa. Se on kätevä tapa jakaa liiketoimintatietoja käyttäjille, jotta he voivat ymmärtää ja työstää
niitä tehokkaammin.

• Tee Wave Analytics tutuksi Trailhead-ohjeistuksilla

• Wave Analytics -sanasto

• Wave Analyticsin raja-arvot

• Wave Analyticsin rajoitukset

Valmiiksi laaditut Wave-sovellukset
• Sales Wave Analytics -sovellus

• Service Wave Analytics -sovellus

• Event Monitoring Wave -sovellus

Wave Analyticsin määrittäminen
• Wave Analytics -määritykset | PDF

• Wave Analytics -suojauksen toteutusopas PDF

Integroi Salesforce-tietojasi ja ulkoisia tietojasi
• Datan integrointi | PDF

• Wave Replicationin käytön aloittaminen (pilotti) - PDF-vihjesivu

• External Data API -opas | PDF

• Ulkoisten tietojen formaatin viite | PDF

Selaaminen ja suunnittelu
• Tietojesi tutkiminen ja visualisointi

• Wave-mittaristojen laatiminen

• Wave-omaisuuksien organisointi sovelluksilla

1

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_setup.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_security.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_data_integration_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_replication_tipsheet.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data.meta/bi_dev_guide_ext_data/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data_format.meta/bi_dev_guide_ext_data_format/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data_format.pdf


Laajenna ja jaa Wave kaikkialle
• Mittaristojen upottaminen kaikkialle

• Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen

• Muita tapoja laajentaa Wave kaikkialle

Wave Analyticsin mukauttaminen
• Mittaristojen JSON-opas | PDF

• SAQL-viite | PDF

• Laajennetun metadatan (XMD) viite | PDF

Wave Analytics Mobile
• Salesforce Analytics for iOS -ohje

Wave REST API
• Wave REST API Developer's Guide | PDF

Tee Wave Analytics tutuksi Trailhead-ohjeistuksilla
Trailhead on hauska ja ilmainen tapa oppia käyttämään Salesforcea. Nyt voit tutustua Wave Analyticsiin Trailhead-palvelun avulla
käyttämällä erityistä Wavelle tarkoitettua Developer Edition -organisaatiota.

Et voi käyttää vanhaa Developer Edition -organisaatiota Wave Analyticsin Trailhead-ohjeistuksissa. Sinun täytyy rekisteröidä erityinen
Developer Edition -organisaatio, joka sisältää rajoitetun Analytics Cloud Wave Platform -lisenssin ja Waven Trailhead-ohjeistuksille
vaadittuja esimerkkitietoja.

Voit rekisteröidä erityisen Developer Edition -organisaatiosi näistä ohjeistuksista:

• Explore with Wave Analytics: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer
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• Accelerating Analytics with Wave Apps: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_apps

KATSO MYÖS:

Wave Analyticsin raja-arvot

Wave Analytics -sanasto
Tutustu yleisimpiin Wave Analytics -termeihin.

Sovellus
Sovellus sisältää mittaristot, linssit ja datajoukot missä tahansa yhdistelmässä, joka soveltuu data-analyysiesi jakamiseen työtovereiden
kanssa. Sovellukset muistuttavat kansioita. Niiden avulla käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita niiden jakamista.

Mittaristo
Mittaristo on kaavioiden, mittataulukoiden ja taulukoiden kuratoitu joukko, joka perustuu yhden tai useamman linssin tietoihin.

Mittariston JSON-tiedosto
Mittariston JSON-tiedosto määrittää mittariston sisältämät komponentit ja kuvaa, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Datan valvontaohjelma
Datan valvontaohjelma sallii sinun valvoa datakulkuja ja järjestelmätöitä. Voit käyttää sitä käynnistääksesi, pysäyttääksesi, ladataksesi
ja lähettääksesi datakulkuja.

Datakulku
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä.

Datakulun määritystiedosto
Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää datakulun logiikkaa esittävät transformaatiot.

Datakulkutyö
Datakulkutyö käsittelee datakulun logiikan.

Datajoukko
Datajoukko sisältää joukon lähdetietoja, jotka on muotoiltu ja optimoitu erityisesti interaktiivista tutkimista varten.

Datajoukkojen rakentaja
Datajoukkojen rakentaja on Osoita ja napsauta -käyttöliittymä, jonka avulla voit valita ja noutaa tietoja helposti asiaan liittyvistä
Salesforce-objekteista luodaksesi niistä erillisen datajoukon.

Päivämäärä
Päivämäärä voi esittää päivää, kuukautta, vuotta ja haluttaessa kellonaikaa. Voit ryhmitellä ja suodattaa päivämääriä sekä soveltaa
niihin matematiikka.

Suunnitteluohjelma
Suunnitteluohjelma on käyttöliittymä, josta luot mittaristoja. Siitä on kaksi versiota: Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma (uusi) ja
klassinen suunnitteluohjelma (vanha).

Ulottuvuus
Ulottuvuus on kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen ja
suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin.

Tutkintaohjelma
Tutkintaohjelma on käyttöliittymä, josta selaat datajoukkoja ja linssejä.

Laajennettu metadata (XMD)
Laajennettu metadata (XMD) sallii sinun mukauttaa mittariston useiden elementtien muotoilua Wave Analyticsissa.
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Ulkoiset tiedot
Ulkoiset tiedot ovat tietoja, joita säilytetään Salesforcen ulkopuolella, esimerkiksi ulkoisista sovelluksista tai laskentakaavioista saatuja
tietoja.

External Data API
External Data API sallii sinun ladata ulkoisia datatiedostoja Wave Analyticsiin datajoukkojen luomiseksi.

Linssi
Linssi on erityinen näkymä datajoukon tietoihin. Sen avulla teet tutkinta-analyysejä ja visualisointeja.

Mitta
Mitta on kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen
kokonaisvoitot tai hakea alhaisimman vaihtokurssin.

Metadata-tiedosto
Metadata-tiedosto on JSON-tiedosto, joka kuvaa ulkoisen datatiedoston rakenteen.

Predikaatti
Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukon tietueille.

Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Käytä SAQL-kieltä käyttääksesi ja analysoidaksesi Wave Analyticsindatajoukkojen tietoja.

Transformaatio
Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Visualisointi
Visualisointi on tavallisesti kaavio, kuten palkkikaavio, piiraskaavio, aikajana tai lämpökartta. Se voi myös olla taulukkomuotoista dataa,
kuten vertailutaulukko tai pivot-taulukko. Jokainen visualisointi perustuu kyselyyn, jolla Wave Analytics hakee tietoja lähdedatasta.

Käyttövalmiit Wave-sovellukset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Käyttövalmiit Wave Analytics -sovellukset opastavat sinua Salesforce-datasi läpi valmista polkua
pitkin. Saat parhaita käytäntöjä noudattavat mittaristot ja keskeiset suorituskykyindikaattorit yhdessä
paikasta, josta tiimisi voi auttaa yritystäsi menestymään.

Salesforcen tarjoamat käyttövalmiit Wave-sovellukset auttavat organisaatiotasi saamaan kaiken irti
Wave Analyticsista nopeasti. Sen sijaan, että sinun täytyisi luoda visualisoinnit itse, Wave-sovelluksilla
vastaat kysymyksiin kätevällä ohjatulla määritystoiminnolla, joka löytyy jokaisesta sovelluksesta.
Wave huolehtii lopusta luomalla Salesforcen suunnittelemia ja laatimia mittaristoja. Meillä on vuosien
kokemus yritysten auttamisesta asiakasviestinnän alalla.

Käyttövalmiit sovellukset on suunniteltu pöytätietokoneille ja mobiililaitteille. Ne sisältävät mittaristoja,
joita voit upottaa Salesforce-sivuille tarjotaksesi käyttäjille suoran pääsyn yritystietoihin suoraan
pilvipalvelimella, jossa teet töitä joka päivä. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi tärkeimpiin
osa-alueisiin mukauttamalla Wave-sovelluksia omien tarpeidesi mukaisesti.

Aloita tutustumalla kunkin sovelluksen yksinkertaisiin ohjeisiin näistä linkeistä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sales Wave Analytics -sovellus

Sales Wave Analytics -sovellus tuo Wave Analyticsin tarjoaman tehon Sales Cloudiin millä tahansa Wave-yhteensopivalla laitteella.
Sales Wave sallii sinun ryhtyä nopeasti tuumasta toimeen ja muuntaa datasi älykkääksi myyntityöksi tarjoamalla Salesforce-dataasi
perustuvia intuitiivisia visualisointeja.
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Service Wave Analytics -sovellus

Service Wave -sovellus auttaa sinut alkuun Wave Analyticsin käyttämisessä ja tarjoaa selkeän pääsyn Service Cloud -tietoihisi miltä
tahansa laitteelta. Olitpa sitten palvelupäällikkö tai -agentti, löydät yhdestä sijainnista kaikki tärkeimmät tiedot, joita tarvitset
liiketoimintasi kasvattamiseen.

Event Monitoring Wave -sovellus

Event Monitoring Wave -sovellus integroituu tapahtumien valvonnan ja määrityslokin tietoihin tarjotakseen sinulle syvällisiä tietoja
käyttäjiesi ja organisaatiosi käyttäytymisestä.

Sales Wave Analytics -sovellus
Sales Wave Analytics -sovellus tuo Wave Analyticsin tarjoaman tehon Sales Cloudiin millä tahansa Wave-yhteensopivalla laitteella. Sales
Wave sallii sinun ryhtyä nopeasti tuumasta toimeen ja muuntaa datasi älykkääksi myyntityöksi tarjoamalla Salesforce-dataasi perustuvia
intuitiivisia visualisointeja.

Vihje:  Noudata näitä ohjeita järjestyksessä aloittaaksesi Sales Waven käytön. Jos Wave ei ole sinulle tuttu, voit lukea siitä lisää
Wave Analytics -kirjastosta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tietoja Sales Wave -sovelluksesta

Tutustu Sales Waven tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Sales Cloud -datasi tutkimiseen.

2. Sales Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

Sales Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat datasi tutkimista.

3. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave Analytics -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja
luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

4. Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

Käytä Sales Wave -sovelluksen määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Sales Wave -tietojesi hyödyntämisen —
nopeasti.

5. Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Ohjattu Sales Wave -määritystoiminto sallii sinun luoda Sales Wave -sovelluksen tavalla, joka vastaa yhtiösi datan tarkastelutapoja.

6. Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Sales Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme uuden version.

7. Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää
Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi kiintiötiedot.

8. Sales Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Sales Waven tutkimisen.

9. Sales Waven integrointi Salesforceen

Helpota Sales Waven käyttöä suorittamalla useita eri valinnaisia integrointi- ja mukautustoimia.

10. Sales Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen

Sales Wave vaatii, että Sales Cloud sisältää tietynlaista dataa ja tukee vain tiettyjä Salesforce-objekteja.

11. Sales Wave -sovelluksen sanasto

Sinun kannattaa ymmärtää Sales Wave -sovelluksessa käytetyt mittataulukot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.
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Tietoja Sales Wave -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-malleilla luotujen
sovellusten käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:
• Sales Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Tutustu Sales Waven tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Sales Cloud
-datasi tutkimiseen.
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Salesforce loi Sales Wave -sovelluksen helpottaakseen Sales Cloud -datan analysointia. Olitpa sitten myyntipäällikkö, myyntiedustaja tai
myyntiosaston työntekijä, Sales Wave tarjoaa sinulle uuden tavan tarkastella Salesforce-dataasi.

• Esimiehet voivat aloittaa tiiminsä keskeisten suorituskykyindikaattorien yleiskatsauksella ja tarkentaa suoraan kiintiöitä, myyntiputken
muutoksia ja myyntiputken keskimääräistä kestoa koskeviin tietoihin. He voivat myös keskittyä tiiminsä yksittäisten jäsenten
suorituskykyyn ja ryhtyä toimenpiteisiin kaupanteon nopeuttamiseksi.

• Myyntiedustajat voivat tarkastella oman kiintiönsä edistymistä, varauksia ja myyntiputkea tietyltä ajalta. Lisäksi he voivat löytää uusia
myyntitilaisuuksia täyttääkseen kiintiönsä nopeammin.

• Myyntiosaston henkilöstö voi tarkastella menestymistä maantieteellisen sijainnin, lähteen ja asiakkaan mukaan löytääkseen uusia
kauppoja nopeuttavia trendejä.
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Sovelluksen luominen on helppoa: käyttämällä sisäänrakennettua määritysohjelmaa sinun täytyy vain vastata muutamaan kysymykseen
datan esitystavoista, ja Wave hoitaa loput. Kun olet luonut sovelluksen, käytä sen valmiita datajoukkoja ja mittaristoja tutkiaksesi Sales
Cloud -dataasi miltä tahansa Wave-yhteensopivalta laitteelta.

Saat myyntidatastasi nopeasti interaktiivisia tietoja käyttämällä intuitiivista Wave-käyttöliittymää. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi
tärkeimpiin osa-alueisiin mukauttamalla Sales Wave -sovellusta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Note:  Organisaatiosi voi käyttää Sales Wave -sovellusta Salesforce Wave Analytics -palvelulla tai ilman ostamalla Sales Wave
-lisenssin. Jokainen Salesforce Wave Analytics -lisenssi sisältää Sales Wave Analytics App -lisenssin.

Sales Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten
käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:
• Sales Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Sales Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat datasi
tutkimista.

Note:  Nämä mittaristot ja datajoukot sisältyvät Sales Waveen vain, jos loit sovelluksen
heinäkuun 2016 jälkeen. Jos käytät Sales Waven vanhempaa versiota, luo sovellus uudelleen
nähdäksesi nämä mittaristot ja datajoukot.

Sales Wave -mittaristot

Sales Wave -sovelluksen käyttövalmiit mittaristot sisältävät keskeisiä suorituskykyindikaattoreita,
joiden avulla saat enemmän irti Salesforce-datastasi — nopeasti. Mittaristot sallivat sinun hallita
myyntiputkeasi sekä ennustaa ja ymmärtää tärkeimpiä liiketoimintasi edistäjiä, visualisoida trendejä
ja kohdistaa toimintoja. Ne auttavat sinua myös saamaan nopeammin vastauksia liiketoimintaa
koskeviin kysymyksiisi.
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Seuraava taulukko esittelee sinulle Sales Wave -mittaristoja, jotka tarjoavat sinulle yhtiösi kokonaiskuvan nopeasti. Voit myös hypätä
omaa tahtiasi eteenpäin milloin tahansa. Lisätietoja datan tutkimisesta Wavessa on kohdassa Tietojesi tutkiminen ja visualisointi.

Note: Sales Waveen sisältyvät mittaristot ja datajoukot saattavat vaihdella sen mukaan, miten vastaat ohjatun määritystoiminnon
kysymyksiin luodessasi sovellusta.

Taulukko 1: Sales Wave -mittaristot

ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntiedustajaMyyntiedustaja aloittaa tästä
saadakseen keskeisten
suorituskykyindikaattorien
yhteenvedon. Näet kiintiöiden

Sales Rep Overview

edistymisen, varaukset ja
myyntiputken tietyltä aikajanalta.
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ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Näet myös tärkeimmät
mahdollisuudet nopeuttaa
myyntiä ja viikon aikana tehtyjen
toimien määrän.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi tämän
mittariston.

MyyntiedustajaKeskittyy tileille myytyihin tai
myymättömiin tuotteisiin sekä
tunnistaa tyhjät markkinat tai
tilaisuudet
ristiinmyynnille/lisämyynnille.

Opportunity Discovery

MyyntipäällikköMyyntipäällikkö aloittaa tästä
nähdäkseen yleiskatsauksen

Sales Wave–Overview • Sinun täytyy tuoda
kiintiötietoja Sales Waveen

tiiminsä keskeisistä nähdäksesi kiintiöiden
edistymisen.suorituskykyindikaattoreista.

Tarkasta tiimin kiintiöiden
• Sinun täytyy vastata ”kyllä”

ohjatun määritystoiminnon
edistyminen, myyntiputken
kattavuus, varaukset,

kysymykseen siitä, käytätkömyyntiputken uusiutuminen ja
Tuotteet-objektiamyyntisyklinen keskimääräinen
myyntiputken kattavuuden
tarkastamiseen.

kesto. Voit valita yksittäisi
edustajia nähdäkseen heidän
suorituskykynsä.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköKorostaa myyntiputken
muutokset, kuten suljetut ja
voitetut/hävityt, sisään/ulos
siirretyt ja alennetut/korotetut
kaupat.

Pipeline Changes

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköNäyttää, miten tiimisi
myyntiedustajat pärjäävät
verrattaessa keskeisiin
suorituskykykategorioihin, kuten

Team Productivity

suljetut/voitetut kaupat, kiintiön
täyttäminen ja myyntisyklin
kesto.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköAuttaa tiimiäsi saavuttamaan
kiintiönsä sallimalla sinun
keskittyä tärkeimpiin
mahdollisuuksiin.

Quota Progress

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä maantieteellisten
sijaintien perusteella.

Performance by Geography

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä lähteiden
perusteella.

Performance by Source
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ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä asiakkaiden
keskuudesta.

Performance by Customer

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä tuotteiden
keskuudesta.

Performance by Product

Sinun täytyy vastata ”kyllä”
ohjatun määritystoiminnon

MyyntiedustajaTarjoaa yhteenvedon valitusta
tilistä, mukaan lukien

Account Summary

kysymykseen siitä, käytätkövoittosuhde, keskiarvoinen
Tuotteet-objektia tuotteiden
datan tarkastelemiseen.

myyntisykli, avoimet ja voitetut
kokonaissummat
maantieteellisen sijainnin,
lähteen ja/tai tuotteen
perusteella. Voidaan upottaa
Salesforce-sivuille, kuten tilien
tai mahdollisuuksien sivuille.

Sinun täytyy vastata ”kyllä”
ohjatun määritystoiminnon

MyyntiedustajaTarjoaa yhteenvedon valitusta
mahdollisuudesta, sisältäen

Opportunity Summary

kysymykseen siitä, käytätkötärkeimmät tiedot, kuten
Tuotteet-objektia tuotteiden
datan tarkastelemiseen.

tuotesarja, toiminnot ja kuinka
kauan mahdollisuus on ollut
nykyisessä vaiheessa. Voidaan
upottaa Salesforce-sivuille, kuten
tilien tai mahdollisuuksien
sivuille.

Sales Wave -datajoukot

Taulukko kuvaa Sales Wave -datajoukot, joista tulee osa sovellustasi, kun luot sen.

Taulukko 2: Sales Wave -datajoukot

ErityisvaatimuksetSisältöDatajoukon nimi

Ei mitään.Tietoja tileistä. Sisältää tilit, joilla
ei ole mahdollisuuksia.

Tilit

Ei mitään.Tietoja tileistä, mahdollisuuksista
ja käyttäjistä.

Mahdollisuudet

Ei mitään.Tietoja tuotteista, joilla on
mahdollisuuksia ja tilejä.

Oppty Products

Ei mitään.Mahdollisuuden historialliset
tiedot. Seuraa mahdollisuuden

Pipeline Trending

summaa, sulkemispäivää ja
vaihemuutoksia mahdollisuuden
iän ajalta.
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ErityisvaatimuksetSisältöDatajoukon nimi

Lataa palvelimelle CSV-tiedosto
sivulla 85, joka sisältää

Kiintiötiedot. ;Kiintiö

kiintiötiedot, päivittääksesi
tämän datajoukon, jos käytät
kiintiöitä Sales Wavessa.

Ei mitään.Soveltaa roolihierarkiatietoja
esimiehen yhteenvedon aikana
käytettyihin kiintiötietoihin.

Quota with Users

Ei mitään.Tarjoaa lisätietoja organisaation
kaikista käyttäjistä.

Käyttäjät

Ei mitään.Perustietoja käyttäjärooleista.Roolit

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda tapaustietoja Sales

Tietoja tileihin liittyvistä
tapauksista.

Tapaukset

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

Ei mitään.Tietoja tapahtumista.Tapahtumat

Ei mitään.Tietoja tehtävistä.Tehtävät

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda liiditietoja Sales Waveen

Salesforce-liidien tietoja, mukaan
lukien liideihin ja

Liidit

ohjatun määritystoiminnon
kautta.

mahdollisuuksiin yhdistetyt
muunnetut liidit.

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda kampanjatietoja Sales

Salesforce-kampanjoiden tietoja,
mukaan lukien kampanjoihin
yhdistetyt mahdollisuudet.

Kampanjat

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda kampanjatietoja Sales

Tietoja kampanjan jäsenistä,
joilla on kampanjoita. Katso kuka

Kampanjan jäsenet

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

on yhdistetty mihinkin
kampanjoihin.

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave Analytics -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla
käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Jokainen Sales Wave Analytics App -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka tarjoaa Sales Waven
käyttöoikeuden. Se sisältää yhden Sales Wave -sovelluslisenssin yhdelle käyttäjälle. Tämä taulukko
näyttää kunkin sovelluksen datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics
Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.
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Taulukko 3: Sales Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Sales Wave -sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille.

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää: Sales Wave Analytics App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja
suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttääSales Wave Analytics -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Sales Wave Analytics
App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 4: Sales Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Sales Wave Analytics -sovellukseen
sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Sales Wave Analytics
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Sales Wave -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Sales Waven määrittämisessä on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Sales Analytics Apps -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Sales Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Vihje:

Suorita Sales Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Sales Wave
-sovelluksen hallintaan.

2. Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Sales Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

4. Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Sales Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko
heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Sales Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
sovelluksen ominaisuuksia.

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Sales Wave -sovelluksen
hallintaan.

Jokainen Sales Wave -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssin. Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 5: Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Sales Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Sales Wave -sovellukseen sekä sen sisältämiin
tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Sales Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.

Kyky trendata Sales Wave -mittaristoissa olevaa dataa.”Trendaa raporttidataa Wave Analyticsissa” -oikeus

Kyky ladata dataa Wave Analyticsista”Lataa Wave Analytics -dataa” -oikeus
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Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

Sales Wave Analytics App -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat Sales Waven hallintaan sekä datan
tuomiseen, työstämiseen ja tutkimiseen. Määritä Sales Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri tavat, joilla ihmiset
voivat käyttää Sales Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Sales Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Sales Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Sales Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja datajoukkoja,
tuodakseen dataa ja mukauttaakseen Sales Wave -käyttökokemusta muulla tavoin.

Kun määrität Sales Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Sales Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Sales Wave
-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Sales Wave -sovelluksen yksityiskohtaisimmissa
määritysohjeissa.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien
kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Sales Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Sales Wave -sovellusta.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.
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Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Sales Wave -sovellusta.

Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Sales Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai
useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Sales Analytics -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille, luo Sales
Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Sales Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Sales Waven ja hallitsevat sitä.

• View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja
datajoukkoja.

1. Luo Manage Sales Wave -käyttöoikeusjoukko, joka antaa käyttäjille kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Sales Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Sales Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Sales Cloud Analytics -malleja ja
-sovelluksia”, ”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita kaikki
neljä. Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Sales Waven, ylläpitää sitä ja käyttää
sen kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen.

2. Luo View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Sales Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Sales Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Sales Cloud Analytics -malleja ja -sovelluksia”
-käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
sivulla 17.
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Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Sales Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai
joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Sales Waven -käyttöoikeusjoukko harkitusti, sillä se sallii
käyttäjien hallita Sales Wave -sovellusta, eli luoda sen, muokata sitä ja poistaa sen. Kohdista
se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Sales Wave- tai View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Sales Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Sales Wave -sovelluksen määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Sales Wave
-tietojesi hyödyntämisen — nopeasti.

Luo Sales Wave -sovellus noudattamalla seuraavia ohjeita: Jos et ole tyytyväinen tuloksiin, voit
poistaa sovelluksen ja luoda sen uudelleen nopeasti. Voit myös katsoa videon Sales Wave
-sovelluksen luominen, osa 1: Ohjatun määritystoiminnon käyttäminen, joka kattaa tässä kuvatut
vaiheet.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen.

2. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics.
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3. Napsauta Luo, valitse Sovellus, valitse Sales Wave ja napsauta sitten Jatka

4. Salesforce avaa ohjatun Sales Wave -määritystoiminnon, joka auttaa sinua räätälöimään sovelluksesi käyttökokemusta helposti.
Ohjattu toiminto näyttää sinulle useita ruutuja, jossa on kysymyksiä ja vastausvaihtoehdot alasvetovalikoissa. Vastaa kysymyksiin sen
perusteella, miten yhtiösi haluaa tarkastella tietoja. Lisätietoja näihin kysymyksiin vastaamisesta on kohdassa Sales Waven räätälöinti
ohjatulla määritystoiminnolla. Sales Wave tallentaa valitsemasi vastaukset Personalize Sales Wave Analytics -mittaristoon, joka luodaan
yhdessä sovelluksesi kanssa.

5. Anna sovelluksellesi nimi, jonka muut yhtiösi työntekijät tunnistavat helposti.

6. Napsauta Luo. Tämä käynnistää datakulun, joka luo sovelluksen ja sen omaisuudet (joihin sisältyy datakulun määritystiedosto,
datajoukot ja mittaristot).

7. Sovelluksen luonti saattaa kestää muutaman minuutin. Voit tarkastaa datakulun tilan: Avaa Wave-aloitussivu, napsauta
hammasrataskuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Datan valvontaohjelma. Valitse sitten vasemmassa yläkulmassa olevasta
alasvetoluettelosta Datakulku-näkymä ja valitse sovelluksesi.

8. Note: Sovelluksen palautusominaisuus on saatavilla vain asiakkaille, jotka luovat sovelluksen käyttämällä Summer ‘16 -julkaisun
versiota tai sitä uudempaa.

Tärkeää: Sovelluksesi palauttaminen poistaa kaikki mittaristoihisi tekemäsi mukautukset, mukaan lukien datakulkuun lisätyt
kentät ja objektit, käyttöönottamasi toiminnot tai suojausasetusten ja mittaristojen värien ja otsikoiden muutokset. Jos olet
tehnyt mukautuksia, suosittelemme tallentamaan kopiot datakulkusi määritystiedostosta tai mittaristoistasi. Tällä tavalla voit
kopioida ne sovellukseesi, jos nollaat sen.

Jos haluat muuttaa vastauksiasi mittaristojen tarkastamisen jälkeen, napsauta Palauta sovellus -linkkiä sovelluksen aloitussivun
vasemmasta laidasta.
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Tämä avaa ohjatun määritystoiminnon, joka näyttää sovellusta luodessasi valitsemasi vastaukset. Valitse uudet vastauksesi ja napsauta
ohjatun toiminnon viimeiseltä sivulta Palauta. Sovelluksesi luodaan uudelleen uusilla asetuksillasi. Voit käyttää palautusominaisuutta,
jos poistat mittaristojasi ja haluat palauttaa ne.

9. Voit myös poistaa sovelluksesi ja aloittaa sovelluksen luonnin alusta. Jos haluat poistaa luomasi sovelluksen, siirrä kursorisi sen
kuvakkeen päälle ja napsauta Poista. Napsauta sitten Kyllä vahvistaaksesi kaikkien sovellukseen liittyvien omaisuuksien poistamisen.
Ennen kuin poistat sovelluksesi, ota kuvakaappaus Personalize Sales Wave Analytics -mittaristosta, jotta voit tarkastaa aiemmat
valintasi, kun luot sovelluksen uudelleen.

10. Nyt kun olet luonut sovelluksen, jaa se organisaatiosi käyttäjien kanssa. Voit jakaa sen vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista
luotujen sovellusten käyttöoikeus sekä Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus. (Lisätietoja Sales Wave -sovelluksen
käyttöoikeuksista on kohdassa Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave -sovellukselle). Jos haluat jakaa sovelluksen,
siirrä kursorisi sen kuvakkeen päälle ja napsauta Jaa. Kirjoita sitten tiimin jäsenten nimet, napsauta Lisää ja napsauta Tallenna.

Jos yhtiösi seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, päivitä sovelluksen mukana luotu Quota (Target) -datajoukko ennen kuin aloitat datasi
tutkimisen. Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.
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Kun luot sovelluksen ensimmäistä kertaa, Sales Wave -mittaristot näyttävät hierarkiassa roolin nimeen liittyvän numeron. Jos haluat
nähdä roolista vastuussa olevan henkilön nimen, voit päivittää roolin arvon muokkaamalla vastaavan datajoukon laajennetun metadatan
tiedostoa (XMD). Lisätietoja on kohdassa Sales Waven integrointi Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ohjattu Sales Wave -määritystoiminto sallii sinun luoda Sales Wave -sovelluksen tavalla, joka vastaa
yhtiösi datan tarkastelutapoja.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sisäänrakennettu ohjattu määritystoiminto esittää sinulle sarjan
kysymyksiä. Vastauksesi määrittävät, miten käyttäjäsi tarkastelevat myyntitietoja Sales Wave
-mittaristoissa. Vastaa näihin kysymyksiin sen perusteella, miten organisaatiosi käyttää Sales Cloud
-dataa, jotta mittaristot olisivat mahdollisimman hyödyllisiä ja asiaankuuluvia.

Kysely alkaa kahdella sivulla peruskysymyksiä siitä, miten organisaatiosi käyttää Salesforcen Tilit- ja
Yhteyshenkilöt-objekteja. Yhdessä Ominaisuudet-objektia koskevassa kysymyksessä kysytään,
käytätkö Tuotteet-objektia. Jos vastaat kyllä, näet sivun, jolla kysytään Tuotteet-objektin käytöstäsi.
Seuraavat sivut auttavat sinua parantamaan Sales Wavea esittämällä sinulle useita kysymyksiä. Sen
jälkeen sinulta kysytään lisätiedoista, joita saatat haluta tuoda Waveen sovelluksen datajoukkoja ja
mittaristoja varten.
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Ohjattu toiminto tarjoaa ohjeita, jotka auttavat sinua valitsemaan oikeat vastaukset. Lisäksi monet kysymykset ovat itsestäänselviä. Alla
on ohjeita ohjatun toiminnon käyttämiseen, mukaan lukien lisätietoja monimutkaisempiin kysymyksiin vastaamisesta.

Tärkeää:  Suorita seuraavat kaksi vaihetta ennen ohjatun määritystoiminnon käyttämistä.

1. Määritä Salesforcen kenttätason suojaus, jotta Wave Analytics Cloud -integroinnin käyttäjä näkee kaikki kentät, joita haluat
käyttää Sales Wavessa. Integroinnin käyttäjä suorittaa datakulun, ja jos hänellä ei ole tarpeellisia kenttätason suojausoikeuksia,
datakulku saattaa epäonnistua. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojaus.

2. Päivitä selaimesi välimuisti ennen ohjatun toiminnon luomista varmistaaksesi, että se sisältää kaikki viime aikoina Salesforceen
lisäämäsi kentät.

Yleiset ohjeet

Noudata seuraavia ohjeita parhaiden tulosten aikaansaamiseksi käyttäessäsi ohjattua toimintoa.

• Useimmissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat valintaluetteloissa, joissa näytetään Salesforce-objektien kenttiä.
Luettelot sisältävät Salesforcen vakiokenttiä sekä objektille määrittämiäsi mukautettuja kenttiä. Vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla
kenttiä. Voit valita useimmissa tämäntyyppisissä kysymyksissä vain yhden kentän, mutta joissakin voit valita useita kenttiä.

• Voit valita kentän objektista vain kerran. Kun valitset kentän, et voi valita sitä vastaukseksi muihin kysymyksiin.

• Muut kysymykset ovat kyllä/ei-kysymyksiä, tarjoavat valmiit vaihtoehdot tai pyytävät sinua kirjoittamaan tekstiä.

• Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.
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• Oletusvastauksia käyttäminen johtaa hyödylliseen mittaristojoukkoon. Jos et ole varma valinnastasi, käytä valmiiksi valittua
vaihtoehtoa. Joissakin kysymyksissä ei ole valmiiksi tehtyjä valintoja. Tällöin Sales Wave muistuttaa sinua tekemään valinnan. Jos et
ole tyytyväinen tuloksiin, voit poistaa sovelluksen ja luoda sen uudelleen.

• Voit hallita ohjatun toiminnon asetuksilla vain osaa sovelluksesta, kuten mittaristoissa käytettäviä suodattimia. Laadimme
sovelluksen tarjoamaan sinulle nopeaa analyyttistä arvoa pienellä vaivalla.

• Vain jotkin vastaukset sopivat kysymyksen asiayhteyteen. Vastauksien valintaluettelot sisältävät useita kenttiä, mutta vain
jotkin sopivat sovellukseesi. On esimerkiksi epätodennäköistä, että suodattaisit Tilit-objektin dataa Valokuvan URL -kentän perusteella,
vaikka Tilit-objekti sisältääkin Valokuvan URL -kentän.

Sivu 1: Määritä miten Sales Wave näyttää tilien dataa

Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave suodattaa asiakastietoja, uuden liiketoiminnan lähteitä
ja maantieteellisiä tietoja. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 3: Kysyy, millä Tilit-objektin kentällä seuraat, onko tili uusi yritys. Tämä on eräs tapa, jolla Sales Wave suodattaa uusien
yritysten dataa. Toinen tapa on Mahdollisuudet-objektin kenttä, jonka valitset sivulla 2.

• Kysymys 4: Kysyy, miten haluat tarkastella maantieteellisiä tietoja. Voit valita joko palkkikaavion tai tavallisen maailmankartan tai
yksittäisen maan kartan.

• Kysymys 5: Kysyy, mitä Tilit-objektin kenttää haluat Sales Waven käyttävän maantieteellisten tietojen ensisijaisena suodattimena. Jos
valitsit maailmankartan kysymyksessä 4, muista valita maatiedot sisältävä kenttä. Jos valitsit yksittäisen maan kartan, valitse
osavaltiotiedot sisältävä kenttä.

Sivu 2: Määritä miten Sales Wave näyttää mahdollisuuksien dataa

Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave suodattaa mahdollisuuksien tietoja. Lisäksi sinulta kysytään,
miten organisaatiosi käyttää Mahdollisuudet-objekteja. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 2: Sallii sinun valita toisen tavan, jolla Sales Wave suodattaa uusien yritysten dataa. Valitset ensimmäisen sivun 1 kysymyksessä
3.

• Kysymys 5: Kysyy, seuraatko tuotteita mahdollisuuksien tasolla. Jos vastaat kyllä, Sales Waven ohjattu toiminto näyttää erillisen sivun,
jossa kysytään Tuotteet-objektin käytöstäsi.

Sivu 3: Määritä miten Sales Wave näyttää tuotteiden dataa

Tämä sivu näytetään vain, jos vastaat myöntävästi edellisellä sivulla esitettyyn tuotteiden seuraamista koskevaan kysymykseen. Jos vastaat
kieltävästi, siirryt suoraan sivulle 4 näkemättä tätä sivua. Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave
suodattaa tuotteita koskevaa dataa.

Sivu 4: Paranna datajoukkoja ja mittaristoja

Tällä sivulla sinulta kysytään sekalaisista — mutta tärkeistä — tavoista, joilla haluat Sales Waven käyttävän ja esittävän dataa. Se sisältää
kysymyksiä tilivuotesi alkamispäivästä ja suojausasetuksistasi. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 2: Monet organisaatiot säilyttävät myyntitiimiensä kiintiöitä koskevat tiedot Salesforcen ulkopuolisessa työkalussa. Jos haluat
tuoda nämä tiedot Sales Wave -mittaristoissa esitettäväksi, valitse Kyllä. Sitten sinun täytyy tuoda aiemmin luotu kiintiötiedot sisältävä
CSV-tiedosto. Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

• Kysymys 3: Sallii sinun hallita Sales Wave -käyttäjien oikeuksia dataan. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat alla:

– Vaihtoehto 1 hyödyntää Salesforce-roolihierarkiaa, jolloin käyttävät näkevät dataa vain omistamistaan ja alaistensa omistamista
mahdollisuuksista ja tileistä.

22

Käyttövalmiit Wave-sovelluksetAnalysointi



– Vaihtoehto 2 ottaa käyttöön tiimien esikuva-analyysin. Sen avulla käyttäjät näkevät dataa omistamistaan ja alaistensa omistamista
mahdollisuuksista ja tileistä, niin kuin vaihtoehdolla 1. Lisäksi he näkevät dataa samalla roolihierarkian tasolla olevien käyttäjien
omistamista mahdollisuuksista ja tileistä.

– Vaihtoehto 3 sallii kaikkien käyttäjien nähdä kaikki Sales Cloud -tiedot heidän rooleistaan riippumatta.

Sivu 5: Tuo lisää dataa tileille ja mahdollisuuksille

Tällä sivulla olevat kysymykset sallivat sinun valita dataa Tilit- ja Mahdollisuudet-objektien muista kentistä ja tuoda sitä sovelluksen
datajoukkoihin. Kun data on tuotu, voit tarkastella sitä mittaristoissa, kun olet muokannut niitä käyttöliittymästä tai muuttamalla
mittaristojen JSON-tiedostoa. Sinulta kysytään erikseen kentistä, jotka sisältävät mittoja, eli numeroarvoja, ja ulottuvuuksia, eli sanoin
ilmaistuja arvoja. Kaikki kysymykset ovat valinnaisia.

Sivu 6: Lisää objekteja

Valitse muita Salesforce-objekteja, joita haluat analysoida Sales Wavessa, jolloin ne lisätään sovellukseen datajoukoissa.

Sivut 7 ja 8: Lisää kenttiä muista sivulla 6 valituista objekteista

Lisää kenttiä Sales Waven luomiin datajoukkoihin sivulla 6 valitsemiesi vastausten perusteella. Voit valita mittoja (numerokenttiä) ja
ulottuvuuksia (tekstikenttiä) sivulla 6 valitsemistasi objekteista.

KATSO MYÖS:

Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Sales Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme
uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.
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Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on kaksi painiketta: Päivitä nykyinen sovellus ja Luo uusi
sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Tämä poistaa myös kaikki mukautukset, mukaan lukien
kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin tekemäsi muutokset.
Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse olosuhteisiisi sopiva
vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Tämä säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset, jotta voit kopioida
ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki siihen tekemäsi mukautukset. Jos tämä on mielestäsi OK, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei, napsauta
Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.

5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.
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7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.
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Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä
käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi
kiintiötiedot.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sen mukana luodaan Quota (Target) -datajoukko. Sinun täytyy
päivittää tämä Quota-datajoukko noudattamalla seuraavia ohjeita, jotta voit seurata tiimin jäsenten
kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai vuosittaisia kiintiöitä Sales Wavessa. Voit myös katsoa videon

Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen palvelimelle ja
datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

Note:  Jos haluat tuoda .CSV-tiedostoja Sales Waveen, luo ja avaa niitä vain
UTF-8-yhteensopivassa tekstieditorissa. .CSV-tiedostojen avaaminen Microsoft Excelissä tai
muissa taulukkolaskentaohjelmissa muotoilee ne uudelleen, jolloin niitä ei voi enää käyttää
Sales Wavessa.

Note:  Jos yhtiösi ei seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, voit hypätä tämän vaiheen yli. Sinun täytyy suorittaa tämä toimenpide vain,
jos vastaat "kyllä" ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla.

1. Luo .CSV-tiedosto, joka sisältää seuraavat kentät tässä järjestyksessä: QuotaAmount, StartDate (muodossa vvvv-kk-pp), OwnerName
ja Username. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä esitetyllä tavalla. Katso
esimerkki kohdasta Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta.

2. Tallenna tiedosto sijaintiin, jonka muistat helposti.

3. Siirry Salesforcessa Wave Analytics -aloitussivulle ja etsi Quota (Target) -datajoukko.

4. Siirrä kursorisi datajoukon ylle ja napsauta Muokkaa.

5. Salesforce näyttää Quota-datajoukon muokkausruudun. Valitse Päivitä data -osiosta Valitse tiedosto vai vedä tiedosto

tähän...
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6. Kun valintaikkuna avautuu, etsi vaiheessa 1 luomasi .CSV-tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

7. Napsauta Päivitä datajoukko.

8. Jos tilivuotesi ei vastaa kalenterivuotta, eli jos se alkaa muuna päivänä kuin 1. tammikuuta, sinun täytyy päivittää myös Quota Metadata
-tiedosto.

a. Kopioi JSON-tiedosto Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto -osiosta ja liitä se haluamaasi tekstieditoriin.

b. "fiscalMonthOffset"-arvo on 4, joten muuta se numeroon, joka edustaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta. Sales Wave
-metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa joulukuuta.

c. Tallenna tiedosto työpöydällesi ja lataa se Sales Waveen vetämällä se datajoukon muokkausruudun Lisää metadata-tiedoston
(JSON) -osion Valitse tiedosto tai vedä tiedosto tähän... -ruutuun.

d. Napsauta Päivitä datajoukko.

9. Kun olet ladannut kiintiötietosi palvelimelle, suorita datakulku uudelleen päivittääksesi mittaristot.

a. Napsauta Sales Wave -ruudun oikeasta yläkulmasta hammasratas-valikkoa ja valitse Datan valvontaohjelma.

b. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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c. Etsi sovelluksesi. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä ja napsauta

Käynnistä. Siinä
kaikki. Datakulku varmistaa, että Sales Wave sisältää yhtiösi ajankohtaiset myyntitiedot. Lisätietoja datakuluista on kohdassa Sales
Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Note:  Tämä tiedosto toimii vain esimerkkinä. Luo yksilöllinen .CSV-tiedosto, joka sisältää kiintiötiedot tiimisi jäsenille, mukaan
lukien seuraavat kentät:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Luo tiedosto käyttämällä UTF-8-yhteensopivaa tekstieditoria äläkä avaa tiedostoa Microsoft Excelissä tai muussa
taulukkolaskentaohjelmassa. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä
esitetyllä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen sivulla 85.

Esimerkki:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
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5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Kopioi tämän tiedoston sisältö haluamaasi editoriin ja muuta fiscalMonthOffset-arvo (lihavoituna) tilivuotesi ensimmäiseksi
kuukaudeksi. Sales Wave -metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa
joulukuuta. Alla olevassa koodissa arvoksi on määritetty 4, eli toukokuu. Käytä arvoa, joka vastaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta.
Tallenna tiedosto ja lataa se Sales Waveen noudattamalla kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen kuvattuja
ohjeita.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
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"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Sales Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Sales Waven tutkimisen.

Kun luot Sales Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Sales Cloud -tiedot
Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että sovelluksesi käyttää
ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Ajoita datakulku tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelle, jotta se
ei häiritse sovelluksen käyttöä.

Note: Sales Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita se
tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia myyntitietoja.

Voit myös katsoa videon Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen
palvelimelle ja datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta

Tallenna.

Sales Waven integrointi Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttäminen:

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
hallintaoikeus

Wave-sovellusten luominen ja hallinta:

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

Datajoukon laajennetun metadatan
tiedoston (XMD) muokkaaminen:
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Helpota Sales Waven käyttöä suorittamalla useita eri valinnaisia integrointi- ja mukautustoimia.

Roolien nimien korvaaminen datajoukossa, "Sales Wave - Account Overview" -mittariston upottaminen Salesforcen Tilit-sivulle ja Sales
Waven näyttäminen välilehtenä Salesforce Classicissa saattavat auttaa tiimiäsi käyttämään sovellusta helpommin.

Toimintojen lisääminen Sales Wave -mittaristoihin

Sales Wave -mittaristot käyttävät toimintoja, jotka on otettu käyttöön tilien ja mahdollisuuksien sivuasetteluissa. Jos haluat lisätä toimintoja,
muokkaa näiden objektien sivuasetteluita.

Siirry Salesforcessa Tilit- tai Mahdollisuudet-välilehteen, avaa tilin tai mahdollisuuden sivu ja napsauta sivun oikeasta yläkulmasta Muokkaa
asettelua -linkkiä.

Napsauta Julkaisijan pikatoiminnot -osiosta korvaa globaali julkaisija-asettelu -linkkiä. Jos sinä tai muu organisaatiosi käyttäjä on jo
tehnyt näin, et näe linkkiä. Huomaa, että tämän osion nimi voi olla käyttämässäsi organisaatiossa jokin muu, esimerkiksi "Salesforce Classic
-julkaisijan pikatoiminnot".

Napsauta tilien tai mahdollisuuksien (riippuen valitsemastasi objektista) asettelupaneelin vasemmasta ylälaidasta Pikatoiminnot. Vedä
Julkaisijan pikatoiminnot -osioon toiminnot, joiden nimi alkaa sanalla "Uusi" (esimerkiksi Uusi tehtävä ja Uusi huomautus).

Napsauta Tallenna tallentaaksesi muutoksesi. Asetteluun lisäämäsi toiminnot ovat nyt käytettävissä Sales Wave -mittaristojen kaavioissa
ja taulukoissa.

Roolin nimen korvaaminen datajoukoissa

Sales Wave käyttää Salesforcen roolihierarkiaa auttaakseen sinua ymmärtämään yhtiösi myyntikykyä. Kun luot sovelluksen ensimmäistä
kertaa, Sales Wave -mittaristot näyttävät hierarkiassa roolin nimeen liittyvän numeron. Tämä ei ole hyödyllisin tapa tarkastella roolia. Jos
haluat nähdä roolista vastuussa olevan henkilön nimen, voit päivittää roolin arvon muokkaamalla vastaavan datajoukon laajennetun
metadatan tiedostoa (XMD).

Oletetaan esimerkiksi, että roolihierarkiasi on tällainen:

CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)

Sales_WEST
Sales_EAST

Jos haluat näyttää esimiehen nimen Sales Wave -mittaristoissa, päivitä mahdollisuuksien datajoukon XMD-tiedosto seuraavalla:

{"labels": {
"keys": {

"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
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},
}

}}

Lisätietoja on Wave Analytics Extended Metadata (XMD) Reference -viiteoppaassa.

Account Overview -mittariston upottaminen tilien sivuasetteluun

Olemme optimoineet Sales Wave Account Summary- ja Opportunity Summary -mittaristot upotettavaksi Salesforcen tilien sivuasetteluun.
Voit tehdä niin noudattamalla kohdassa Mittaristosi upottaminen Salesforce-sivulle kuvattuja ohjeita.

Jos haluat voida suodattaa mittaristoa tarkastelemasi tilin perusteella, käytä tätä merkkijonoa suodattimena:

{
"opportunity1": {

"AccountId": ["$Id"]
}

}

opportunity1  vastaa mahdollisuuksien datajoukon järjestelmänimeä. Sen nimi voi olla jokin muu organisaatiossasi.

Sales Waven lisääminen Salesforce Classic -välilehtenä

Voit avata Sales Wave -sovelluksen Force.com-valikon Wave Analytics -vaihtoehdosta ja valitsemalla sovelluksen Wave-aloitussivulta.
Voit esittää sen Salesforce Classic -välilehtenä auttaaksesi tiimiäsi pääsemään siihen helpommin käsiksi. Tee näin luomalla uusi välilehti,
joka osoittaa Visualforce-sivulle, joka sisältää "Sales Wave - Overview" -mittariston. Täydelliset ohjeet löytyvät kohdasta Wave Analytics
-mittariston lisääminen Visualforce-sivulle.

Sales Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen
Sales Wave vaatii, että Sales Cloud sisältää tietynlaista dataa ja tukee vain tiettyjä Salesforce-objekteja.

Sales Wave -datan vaatimukset

Sales Cloud -datan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Sales Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Käytä vakiomuotoisia myyntiobjekteja.

• Liitä mahdollisuuksiin vähintään yksi tapahtuma ja yksi tehtävä.

• Ota historian seuranta käyttöön Mahdollisuudet-objektin Summa-, Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentille.

• Tapausten täytyy liittyä tileihin, jos päätät tuoda tapaustietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda liiditietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Vähintään yhden liidin täytyy olla muunnettu mahdollisuudeksi.

2. Liidi täytyy yhdistää tiliin.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda kampanjatietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi mahdollisuus.

2. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi kampanjan jäsen.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda mahdollisuuksien tietuetyyppejä Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon
kautta.
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Sinun täytyy määrittää vähintään yksi mahdollisuuksien tietuetyyppi.1.

2. Mahdollisuuksien tietuetyypin täytyy olla yhdistettynä vähintään yhteen mahdollisuuteen.

Sales Waven tukemat Salesforce-objektit ja -kentät

Sales Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa, se
sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät.

Sales Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät Salesforcen seuraavista vakio-objekteista:

• Tilit

• Käyttäjät

• Roolit

• Mahdollisuudet

• Tuotteet (mahdollisuuksien rivikohde)

• Tehtävät

• Tapahtumat

Sales Wave tukee Salesforce-vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Sales
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Sales Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Sales Waven tuki muulle kuin Salesforce-datalle

Sales Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä, paitsi CSV-tiedostoa, joka sisältää kiintiötiedot käyttäjätasolla. Muun ulkoisen datan tuominen
vaatii ylimääräisen lisenssin. Lisätietoja saat Salesforce-edustajaltasi.

Note: Jos haluat lisätä Sales Waveen kiintiötietoja, sinun täytyy ladata ne CSV-tiedostona. Lisätietoja on kohdassa Sales Wave
-sovelluksen Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Sales Wave -sovelluksen sanasto
Sinun kannattaa ymmärtää Sales Wave -sovelluksessa käytetyt mittataulukot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

Taulukko 6: Sales Wave -mittaristot

Kuvaus / HuomautuksiaKaavaMittataulukko / Termi

Suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien
summa.

Suljettu/voitettu

Suljettujen ja hävittyjen mahdollisuuksien
summa.

Suljettu/hävitty

Suljettujen mahdollisuuksien
kokonaissumma.

Suljettu/voitettu + Suljettu/hävittySuljettu yhteensä
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Kuvaus / HuomautuksiaKaavaMittataulukko / Termi

Summa, joka oli
suunniteltu/luvattu/tähdätty tietylle
ajanjaksolle.

Kiintiö

Kuinka paljon kiintiöstä on saavutettu.Suljettu/voitettu / KiintiöKiintiön saavutus

Voit käyttää laskennassa ennusteluokkaa tai
vaiheen nimeä.

MontaOdotetaan sulkeutuvan

Summa, jonka odotetaan toteutuvan
ajanjakson lopussa

Suljettu/voitettu + Odotetaan sulkeutuvanEnnuste

Kiintiöennusteen suhde.Ennuste / KiintiöKiintiöennuste

Summa, joka tarvitaan kiintiön
saavuttamiseen.

Kiintiö - Suljettu/voitettuTäytyy sulkea

Summa, joka tarvitaan kiintiön
saavuttamiseen, kun lähitulevaisuudessa

Kiintiö - EnnusteTäytyy löytää

todennäköisesti sulkeutuvat mahdollisuudet
on laskettu pois.

Myyntiputken avoimien mahdollisuuksien
kokonaissumma, joissa ennusteluokka ei ole
Suljettu tai Ohitettu.

Avoin myynti

Kuinka suuri osuus myyntiputkesta täytyy
sulkea.

Avoin myyntiputki / Täytyy sulkeaAvoimen myyntiputken kattavuus

Uuden liiketoiminnan
suljettu/voitettu-mahdollisuuksien summa.

Varaukset

Kahden kohteen välinen eroTämä vuosi - Viime vuosiEro

Vuosittainen kasvunopeus.(Tämä vuosi / Viime vuosi) - 1Y / Y %

Mahdollisuuksien, tuotteiden, jne.
keskimääräinen myyntihinta.

Kokonaissumma ($) / Kokonaismäärä (#)Keskimääräinen myyntihinta

Suljettujen mahdollisuuksien
onnistumissuhde, perustuen summaan ($).

Suljettu/voitettu / Suljetut yhteensäKeskimääräinen voittosuhde summan
perusteella

Suljettujen mahdollisuuksien
onnistumissuhde, perustuen määrään ($).

Suljettu/voitettu / Suljetut yhteensäKeskimääräinen voittosuhde määrän
perusteella

Kuinka kauan diilin sulkeminen kesti.Sulkemispäivä - LuontipäiväKeskimääräinen myyntisykli

Kuinka paljon luettelohinnasta vähennettiin.ABS ( (Myyntihinta / Luettelohinta)-1 )Keskimääräinen alennus-%
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Service Wave Analytics -sovellus
Service Wave -sovellus auttaa sinut alkuun Wave Analyticsin käyttämisessä ja tarjoaa selkeän pääsyn Service Cloud -tietoihisi miltä tahansa
laitteelta. Olitpa sitten palvelupäällikkö tai -agentti, löydät yhdestä sijainnista kaikki tärkeimmät tiedot, joita tarvitset liiketoimintasi
kasvattamiseen.

Vihje:  Noudata näitä ohjeita järjestyksessä aloittaaksesi Service Waven käytön. Jos Wave ei ole sinulle tuttu, voit lukea siitä lisää
Wave Analytics -kirjastosta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tietoja Service Wave -sovelluksesta

Salesforce loi Service Wave Analytics -sovelluksen, jotta palvelupäälliköiden ja -agenttien olisi helppo käyttää dataa yrityksesi palvelun
parantamiseksi. Tutustu sovelluksen tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Service Cloud -datasi tutkimiseen.

2. Service Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

Service Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat palvelupäälliköiden ja -agenttien Service
Wave -datan tutkimista.

3. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit
ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

4. Service Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

Käytä Service Wave -sovelluksen yksinkertaista määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Salesforce-datasi hyödyntämisen
— nopeasti.

5. Service Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Service Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme uuden version.

6. Service Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Käytä Service Waven ohjattua määritystoimintoa luodaksesi Service Wave -sovelluksen vastaamaan tapoja, joilla yhtiösi säilyttää ja
tarkastelee Service Cloud -dataa.

7. Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä

Tämä skenaario tarjoaa lisätietoja, jotka auttavat sinua vastaamaan Service Waven ohjatun määritystoiminnon sivun 4 kysymyksiin.

8. Service Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Service Waven tutkimisen.

9. Service Wave -sivupalkkimittaristojen upottaminen Salesforce-sivulle

Lisää Service Wave -mittaristoja Salesforce-sivuille, jotta palvelutiimisi saa täydellisen näkymän tapauksiinsa ja voi työstää niitä
tehokkaasti.

10. Service Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen

Service Wave vaatii, että Service Cloud sisältää tietynlaista dataa, se tukee alkuun vain tiettyjä Salesforce-objekteja, ja sillä on muita
sekalaisia rajoituksia.
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Tietoja Service Wave -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-malleilla luotujen
sovellusten käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:
• Service Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Salesforce loi Service Wave Analytics -sovelluksen, jotta palvelupäälliköiden ja -agenttien olisi helppo
käyttää dataa yrityksesi palvelun parantamiseksi. Tutustu sovelluksen tarjoamiin hyötyihin ennen
kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Service Cloud -datasi tutkimiseen.
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Service Wave tarjoaa sinulle parhaiden käytäntöjen mukaisia, Salesforce-dataasi koskevia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita yhdessä
paikassa. Sovelluksen mittaristot perustuvat vuosien kokemukseemme yritysten auttamisessa asiakassuhteiden hallinnassa. Tavoitteena
on tarjota oikea määrä tietoja oikeaan aikaan, jotta palvelupäälliköt ja -agentit voivat tehdä oikeita päätöksiä.

Palvelupäälliköt näkevät asiakaspalvelutietojen kattavan näkymän, joka sisältää trendejä, historiallisia tietoja ja työtoverien esikuva-analyysejä.
Agentit näkevät nopean tilannekuvan jokaisesta tapauksesta ja asiakkaasta, jotta he voivat tehdä heidän seuraavaa asiakaskeskustelua
koskevia päätöksiä nopeasti.

Me olemme tehneet kaiken raskaan työn: Tiimimme on laatinut monimutkaisia kyselyitä, kaavoja ja suhteita, jotka hyödyntävät palvelu-
ja myyntidataasi ja keräävät ne helposti luettaviin visuaalisiin esityksiin. Sinun tarvitsee vain luoda sovellus: käyttämällä sisäänrakennettua
määritysohjelmaa sinun täytyy vain vastata muutamaan kysymykseen koskien tietoja ja kenttiä, joita haluat nähdä, ja Wave hoitaa loput.
Kun olet luonut sovelluksen, käytä sen valmiita datajoukkoja ja mittaristoja tutkiaksesi Service Cloud -dataasi miltä tahansa
Wave-yhteensopivalta laitteelta.

Saat datastasi nopeasti interaktiivisia tietoja käyttämällä intuitiivista Wave-käyttöliittymää. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi tärkeimpiin
osa-alueisiin mukauttamalla Service Wavea tarpeidesi mukaisesti.

Note: Organisaatiosi voi käyttää Service Wave -sovellusta ilman Salesforce Wave Analytics -sovellusalustaa ostamalla Service Wave
-lisenssin. Wave-sovellusalustalisenssi sisältää Service Wave -lisenssin.
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Service Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten
käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:
• Service Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Service Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat
palvelupäälliköiden ja -agenttien Service Wave -datan tutkimista.

Note: Service Wave -sovellukseesi sisältyvät mittaristot ja datajoukot saattavat vaihdella sen
mukaan, miten vastaat ohjatun määritystoiminnon kysymyksiin luodessasi sovellusta.

Service Wave -mittaristot

Service Wave -sovelluksen käyttövalmiit mittaristot sisältävät suositeltuja käytäntöjä, joiden avulla
saat enemmän irti Salesforce-datastasi — nopeasti. Mittaristot sallivat sinun hallita myyntiputkeasi
sekä ennustaa ja ymmärtää tärkeimpiä liiketoimintasi edistäjiä, visualisoida trendejä ja kohdistaa
toimintoja. Ne auttavat sinua myös saamaan nopeammin vastauksia liiketoimintaa koskeviin
kysymyksiisi.
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Sovelluksen mittaristot tarjoavat kattavan näkymän asiakaspalvelun tietoihin, sisältäen palvelun kaikki keskeiset suorituskykyindikaattorit
yhdessä paikassa. Päälliköt näkevät nopeasti tapausten keskimääräisen ratkaisuajan, asiakastyytyväisyyden, trendit, historialliset ja
työtovereiden analyysit, tietämyskannan käytön tapausten ratkaisemisessa ja muita tietoja, jotta he voivat ryhtyä nopeasti asianmukaisiin
toimenpiteisiin.

Toinen mittaristojen joukko -- joita kutsutaan sivupalkeiksi -- on tarkoitettu erityisesti palveluagenteille. Upota sivupalkkeja Salesforce-sivulle,
kuten palvelukonsoliin, jotta agentit voivat käyttää niitä helpommin päivittäisessä työssään. Agentti voi tarkastella tapauksen asiakashistoriaa,
tapausten määrää ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi agentit näkevät edelliset asiakastoimet ja niiden tulokset, joten he huomaavat toimivat
ratkaisut. Tavoitteena on tarjota agenteille oikea määrä tietoja oikeaan aikaan, jotta he voivat tehdä oikean päätöksen.

Alla oleva taulukko opastaa sinua Service Wave -mittaristojen osalta. Voit myös hypätä omaa tahtiasi eteenpäin milloin tahansa. Lisätietoja
datan tutkimisesta Wavessa on kohdassa Tietojesi tutkiminen ja visualisointi sivulla 221.

Taulukko 7: Service Wave -mittaristot

KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

PalvelupäällikköAloita tästä. Tarjoaa yhteenvedon keskeisistä
suorituskykyindikaattoreista Service

Yleiskatsaus
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KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

Cloudista, jotta voit arvioida liiketoiminnan
kuntoa ja havaita huomiota vaativat
ongelmat. Lisäksi se tarjoaa lähtöpaikan
kaikkiin muihin mittaristoihin.

PalvelupäällikköTarjoaa täydellisen erittelyn valitun asiakkaan
palveluhistoriasta sekä nykyisen

Account Profile

tilauskannan ja sisältää
asiakastyytyväisyystietoja ja -trendejä. Jos
seuraat mahdollisuustietoja, näet myös
odottavat ja suljetut diilit.

PalvelupäällikköNäyttää agenttien ja tiimin suorituskyvyn
verrattaessa tärkeimpien toimien ja

Agent Performance

asiakastyytyväisyyden tilastoihin. Agenttien
suorituskyvyn trendit ja esikuva-analyysit
auttavat sinua opastamaan heitä ja
auttamaan heitä menestymään.

PalvelupäällikköAuttaa määrittämään, miten hyvin agentit
hyödyntävät aikaansa. Näyttää, kuinka

Agent Activities

ahkerasti agentit työskentelevät, montako
tapausta he ovat sulkeneet, tapausten
keston ja asiakastyytyväisyyden.

PalvelupäällikköNäyttää tapausten asiakastyytyväisyyden ja
toiminnot — keston ja määrän — jotta voit

Channel Review

valvoa tapausten eri lähdekanavien
menestymistä.

PalvelupäällikköTarjoaa kattavan näkymän tilauskannastasi,
jotta voit nähdä, miten tehokkaasti tiimisi

Backlog Analysis

ratkaisee tapauksia ja miten nopeasti
tilauskantasi kasvaa. Auttaa sinua
priorisoimaan ja hankkimaan/kohdistamaan
resursseja tehokkaasti.

PalvelupäällikköNäyttää tietoja avoimien tapausten
määrästä, jotta voit priorisoida tapauksia,

Open Cases

tutkia ongelmallisia tapauksia sekä
tarkastella eskalointeja ja
palvelutasosopimuksen noudattamista. Voit
priorisoida tapauksia tilin ja odottavien
diilien mukaan, jotta voit toimia
asiaankuuluvalla tavalla.

PalvelupäällikköKorosta asiakastyytyväisyyden tilastoja, jotta
voit tunnistaa osa-alueet, jossa

Customer Satisfaction

palvelukokemusta voisi parantaa. Osoittaa
tyytyväisimmät/tyytymättömimmät
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KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

asiakkaat ja liittää agentteja, tuotteita ja
kanavia asiakastyytyväisyyteen.

PalvelupäällikköNäyttää, miten tapauksiin liitetyt
tietämyskannan artikkelit vaikuttavat

Knowledge Impact

asiakastyytyväisyyteen ja ratkaisuaikaan.
Näet eniten artikkeleita käyttävät agentit,
joten voit määrittää, kuka tarvitsee
koulutusta/opastusta tietämyskannan
käytössä palveluongelmien ratkaisemiseksi.

PalvelupäällikköAuttaa sinua ymmärtämään, miten agentit
käyttävät tietämyskannan artikkeleita, jotta

Knowledge Use

voit edistää artikkelien luontia. Näet
useimmin ja harvimmin tapauksiin liitetyt
artikkelit, luetuimmat artikkelit tai
äänestetyimmät artikkelit (parhaan
arvosanan saaneet) tietyltä ajalta.

PalvelupäällikköAuttaa sinua ymmärtämään puhelintuen
vaikutuksen asiakkaiden palvelutapausten

Telephony

ratkaisemiseen. Suodata puheluiden määrää
ja kestoa soitettujen tai vastaanotettujen
puheluiden, puheluiden lopputuloksen ja
muiden tekijöiden perusteella. Lisäksi liittää
puheluiden määrän agentin suorituskykyyn.

PalveluagenttiTarjoaa tilannekuvan asiakkaista, mukaan
lukien heidän käyttämänsä tuotteet sekä

Sidebar – By Customer

tapauksen syy ja prioriteetti. Näyttää myös,
ketkä agenteista ovat auttaneet asiakkaita
ja tarjoaa asiakastyytyväisyyden
yleiskatsauksen.

PalveluagenttiNäyttää tilannekuvan historiallisista tiedoista,
jotta voit edistää asiakastoimia. Näyttää,

Sidebar – By Similarity

onko olemassa samankaltaisia tapauksia
kuin mitä agentit ratkaisevat, jotta he voivat
tunnistaa mahdollisia tuoteongelmia,
ehdottaa artikkelien luomista
tietämyskantaan ja tehdä yhteistyötä
samankaltaisten tapausten parissa
työskennelleiden agenttien kanssa.

PalveluagenttiTarjoaa yleiskatsauksen tapauksen historiasta
tai elinsyklistä, jotta agenteilla on saatavilla

Sidebar – By Case History

enemmän tietoja asiakaskeskusteluiden
aikana. Sisältää tilannekuvan tapauksen
vuorovaikutuksista ja kestosta verrattaessa
keskiarvoon.
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Service Wave -datajoukot

Tämä taulukko sisältää kaikki mahdolliset vakiomuotoiset datajoukot, jotka tulevat osana Service Wavea, kun luot sovelluksen.

Taulukko 8: Service Wave -datajoukot

SisältöDatajoukon nimi

Tapauksia koskevia tietoja, kuten kesto, edellinen muokkauspäivä
ja asiakastyytyväisyys.

Service Case

Tietoja tapauksen historiasta, kuten omistaja, tyyppi ja luontipäivä.Service Case History

Tietoja tietämyskannan artikkelien käytöstä tapauksissa, kuten
tarkastelukertojen määrä, arvosanat, edelliset viittauspäivät ja liitetyt
tapaukset.

Service Knowledge

Tietoja tietämyskannan tapauksiin liitetyistä artikkeleista, kuten
sähköpostitse jaetut artikkelit, artikkelien versionumerot ja
tapausten tyypit.

Service Knowledge Attached

Tietoja mahdollisuuksista, jotta voit suodattaa tapauksia
mahdollisuuden perusteella priorisoidaksesi niitä ja toimiaksesi
tehokkaasti.

Service Opportunities

Tietoja tapauksiin liitetyistä tapahtumista, kuten edellinen
muokkauspäivä ja tapauksen kesto. (Service Cloud -datasi täytyy

Service Event

sisältää vähintään yksi tapahtuma, jotta Service Wave -mittaristot
toimisivat oikein).

Tietoja tapauksiin liitetyistä tehtävistä, kuten edellinen
muokkauspäivä ja tapauksen kesto. (Service Cloud -datasi täytyy

Service Task

sisältää vähintään yksi tehtävä, jotta Service Wave -mittaristot
toimisivat oikein).

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Jokainen Service Wave Analytics App -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka tarjoaa Service Waven
käyttöoikeuden. Se sisältää yhden Service Wave -sovelluslisenssin yhdelle käyttäjälle. Tämä taulukko
näyttää kunkin sovelluksen datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics
Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.

Taulukko 9: Service Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Service Wave

Analytics Cloud - Service Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille.

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows
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Tärkeää: Service Wave Analytics App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja
suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttääService Wave Analytics -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Service Wave Analytics
App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 10: Service Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Service Wave Analytics -sovellukseen
sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Service Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Service Wave Analytics
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Service Wave -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Service Waven määrittämisessä on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Service Analytics Apps -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Service Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Service Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Vihje:

Suorita Service Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Service Wave
-sovelluksen hallintaan.

2. Service Wave Analytics -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Service Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää
tiimisi analyysitarpeet.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Service Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Service Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.
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4. Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Service Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko
heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Service Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Service Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
sovelluksen ominaisuuksia.

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Service Wave
-sovelluksen hallintaan.

Jokainen Service Wave -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssin. Service Analytics
-sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 11: Service Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Service Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Service Wave -sovellukseen sekä sen sisältämiin
tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Service Cloud -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Service Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.

Kyky trendata Service Wave -sovelluksen mittaristoissa olevaa dataa.”Trendaa raporttidataa Wave Analyticsissa” -oikeus

Kyky ladata dataa Wave Analyticsista”Lataa Wave Analytics -dataa” -oikeus

Service Wave Analytics -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Service Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

Service Wave Analytics App -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat Service Waven hallintaan sekä datan
tuomiseen, työstämiseen ja tutkimiseen. Määritä Service Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri tavat, joilla ihmiset
voivat käyttää Service Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Service Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Service Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Service Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja datajoukkoja,
tuodakseen dataa ja mukauttaakseen Service Wave -käyttökokemusta muulla tavoin.
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Kun määrität Service Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Service Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Service Wave
-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Service Wave -sovelluksen yksityiskohtaisimmissa
määritysohjeissa.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien
kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Service Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Service Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Service Wave -sovellusta.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Service Wave -sovellusta.

Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Service Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi
tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille, luo Service
Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:
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• Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Service Waven ja hallitsevat sitä.

• View Service Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

1. Luo Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko, joka antaa käyttäjille kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Service Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Service Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Service Wave -malleja ja -sovelluksia”,
”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita kaikki neljä.
Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Service Waven, ylläpitää sitä ja käyttää sen
kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Service Wave -sovelluksen
käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

2. Luo View Service Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Service Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Service Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Service Wave -malleja ja -sovelluksia” -käyttöoikeudet
ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Service Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja.
Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
käyttäjille.

Service Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Service Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai
joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko harkiten, sillä se sallii
käyttäjien luoda, muokata ja poistaa Service Waven. Kohdista se vain käyttäjille, jotka
hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Service Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Service Wave- tai View Service Wave
-käyttöoikeusjoukko.
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3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Service Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Service Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Service Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Service Wave -sovelluksen yksinkertaista määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja
aloittaaksesi Salesforce-datasi hyödyntämisen — nopeasti.

Luo Service Wave -sovellus noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen.

2. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics.

3. Napsauta Luo, valitse Sovellus, valitse Service Wave ja napsauta sitten Jatka

4. Salesforce avaa ohjatun Service Wave -määritystoiminnon, joka auttaa sinua räätälöimään sovelluksesi käyttökokemusta helposti.
Ohjattu toiminto näyttää sinulle useita ruutuja, jossa on kysymyksiä ja vastausvaihtoehdot alasvetovalikoissa. Vastaa kysymyksiin sen
perusteella, miten yhtiösi haluaa tarkastella tietoja. Lisätietoja näihin kysymyksiin vastaamisesta on kohdassa Service Waven räätälöinti
ohjatulla määritystoiminnolla. Service Wave muistaa valitsemasi vastaukset, joten jos luot sovelluksen uudelleen, voit käyttää vanhoja
vastauksiasi tai valita uudet.

5. Anna sovelluksellesi nimi, jonka muut yhtiösi työntekijät tunnistavat helposti.

6. Napsauta Luo. Tämä käynnistää datakulun, joka luo sovelluksen ja sen omaisuudet (joihin sisältyy datakulun määritystiedosto,
datajoukot ja mittaristot).
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7. Sovelluksen luonti saattaa kestää muutaman minuutin. Voit tarkastaa datakulun tilan: Avaa Wave-aloitussivu, napsauta
hammasrataskuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Datan valvontaohjelma. Valitse sitten vasemmassa yläkulmassa olevasta
alasvetoluettelosta Datakulku-näkymä ja valitse sovelluksesi.

8. Note: Sovelluksen palautusominaisuus on saatavilla vain asiakkaille, jotka luovat sovelluksen käyttämällä Summer ‘16 -julkaisun
versiota tai sitä uudempaa.

Tärkeää: Sovelluksesi nollaaminen poistaa kaikki mittaristoihisi tekemäsi mukautukset. Tämä sisältää datakulkuun lisäämäsi
kentät tai objektit, käyttöönottamasi toiminnot tai tietosuoja-asetuksiin tai mittaristojen väreihin ja otsikoihin tekemäsi muutokset.
Jos olet tehnyt mukautuksia, suosittelemme tallentamaan kopiot datakulkusi määritystiedostosta tai mittaristoistasi. Tällä tavalla
voit kopioida ne sovellukseesi, jos nollaat sen.

Jos haluat muuttaa vastauksiasi mittaristojen tarkastamisen jälkeen, napsauta Palauta sovellus -linkkiä sovelluksen aloitussivun
vasemmasta laidasta.
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Tämä avaa ohjatun määritystoiminnon, joka näyttää sovellusta luodessasi valitsemasi vastaukset. Valitse uudet vastauksesi ja napsauta
ohjatun toiminnon viimeiseltä sivulta Palauta. Sovelluksesi luodaan uudelleen uusilla asetuksillasi. Voit käyttää palautusominaisuutta
myös, jos haluat palauttaa poistamiasi mittaristoja.

9. Note:  Jos poistat sovelluksen, Wave ei säilytä sovelluksen versiota luodessasi valitsemiasi vastauksia, joten sinun täytyy aloittaa
ohjattu määritystoiminto alusta. Jos haluat käyttää valitsemiasi vastauksia uudelleen, säilytä sovellus, kunnes olet luonut sen
uudelleen, ja poista se sitten.

Voit myös poistaa sovelluksesi ja aloittaa sovelluksen luonnin alusta. Jos haluat poistaa luomasi sovelluksen, siirrä kursorisi sen
kuvakkeen päälle ja napsauta Poista. Napsauta sitten Kyllä vahvistaaksesi kaikkien sovellukseen liittyvien omaisuuksien poistamisen.

10. Nyt kun olet luonut sovelluksen, jaa se organisaatiosi käyttäjien kanssa. Voit jakaa sen vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista
luotujen sovellusten käyttöoikeus sekä Service Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus. (Lisätietoja Service Wave
-sovelluksen käyttöoikeuksista on kohdassa Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle). Jos
haluat jakaa sovelluksen, siirrä kursorisi sen kuvakkeen päälle ja napsauta Jaa. Kirjoita sitten tiimin jäsenten nimet, napsauta Lisää
ja napsauta Tallenna.

Voit soveltaa Service Wavea paremmin organisaatiosi tarpeisiin pienellä vaivalla:

• Upota sivupalkkimittaristoja sivulla 56 haluamallesi Salesforce-sivulle, kuten palvelukonsoliin. Tämä vaihe tarjoaa palveluagenteille
saumattoman analyysikokemuksen. Sivupalkkien upottaminen agenttien usein käyttämille sivuille tarjoaa heille pääsyn tärkeimpiin
tilastoihin päivittäisessä työssään, jotta he voivat toimia asiakkaiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti.

• Lisää sovellukseen Salesforce-dataan perustuvia datajoukkoja käyttämällä Wave-datajoukkojen rakentajaa sivulla 168. Service Wave
sisältää valmiita Salesforce-dataasi perustuvia datajoukkoja. Uusien datajoukkojen luominen sallii palvelupäälliköidesi tarkastella
muuta Salesforce-dataa sovelluksessa.

Note: Service Wave ei tue Salesforcen ulkopuolisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta
datakulusta.

• Lisää objekteja, kenttiä ja suodattimia Service Waveen. Muokkaa sovelluksen datakulkua sivulla 98 sisältämään vakiomuotoisia ja
mukautettuja Salesforce-objekteja ja -kenttiä. Täydelliset ohjeet datan lisäämisestä Waveen on Wave Analytics Data Integration
-oppaassa.

Note: Jos haluat luoda uusia datajoukkoja vain Service Wave -sovelluslisenssillä, käytä Wave-datajoukkojen rakentajaa. Wave
liittää uudet rakentajalla luodut datajoukot Waven oletusarvoiseen datakulkuun. Jos muokkaat Service Wave -sovelluksen datakulkua
rekisteröimään uusia datajoukkoja, et voi käyttää niitä.

Service Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Service Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun
julkaisemme uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.

Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi
etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on kaksi painiketta:
Päivitä nykyinen sovellus ja Luo uusi sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Päivittäminen poistaa myös kaikki mukautukset,
mukaan lukien kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin
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tekemäsi muutokset. Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse
olosuhteisiisi sopiva vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Uuden sovelluksen luominen säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset,
jotta voit kopioida ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki tekemäsi mukautukset. Jos haluat varmasti korvata mukautukset, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei,
napsauta Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.

5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.

7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.

Service Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Service Waven ohjattua määritystoimintoa luodaksesi Service Wave -sovelluksen vastaamaan
tapoja, joilla yhtiösi säilyttää ja tarkastelee Service Cloud -dataa.

Kun luot Service Wave -sovelluksen, sisäänrakennettu ohjattu määritystoiminto esittää sinulle sarjan
kysymyksiä. Kysely alkaa kolmella sivulla, joka sisältää enimmäkseen pakollisia peruskysymyksiä.
Vastauksistasi riippuen, näet sen jälkeen yksi tai kaksi valinnaista sivua. Vastauksesi auttavat Service
Wavea määrittämään, miten haluat käyttäjien tarkastelevan Service Cloud -dataasi sovelluksen
mittaristoissa. Vastaa näihin kysymyksiin sen perusteella, miten organisaatiosi käyttää Service Cloud
-dataa, jotta mittaristot olisivat mahdollisimman hyödyllisiä ja asiaankuuluvia.

Ohjattu toiminto tarjoaa ohjeita, jotka auttavat sinua valitsemaan oikeat vastaukset. Lisäksi monet
kysymykset ovat itsestäänselviä. Alla on ohjeita ohjatun toiminnon käyttämiseen, mukaan lukien
lisätietoja monimutkaisempiin kysymyksiin vastaamisesta.

Tärkeää: Määritä Salesforcen kenttätason suojaus, jotta Wave Analytics -pilvi-integroinnin käyttäjä näkee kaikki kentät, joita haluat
käyttää Service Wavessa. Integroinnin käyttäjä suorittaa datakulun, ja jos hänellä ei ole tarpeellisia kenttätason suojausoikeuksia,
datakulku saattaa epäonnistua. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojaus.

Yleiset ohjeet

Noudata seuraavia ohjeita parhaiden tulosten aikaansaamiseksi käyttäessäsi ohjattua toimintoa.
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• Useimmissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat valintaluetteloissa, joissa näytetään Salesforce-objektien kenttiä.
Luettelot sisältävät Salesforcen vakiokenttiä sekä objektille määrittämiäsi mukautettuja kenttiä. Vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla
kenttiä. Voit valita useimmissa tämäntyyppisissä kysymyksissä vain yhden kentän, mutta joissakin voit valita useita kenttiä.

• Voit valita kentän objektista vain kerran. Kun valitset kentän, et voi valita sitä vastaukseksi muihin kysymyksiin.

• Muut kysymykset ovat kyllä/ei-kysymyksiä (totuusarvo), tarjoavat valmiit vaihtoehdot tai pyytävät sinua kirjoittamaan
tekstiä.

• Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

• Oletusvastaukset johtavat hyödylliseen mittaristojoukkoon. Jos et ole varma valinnastasi, käytä valmiiksi valittua vaihtoehtoa.
Joissakin kysymyksissä ei ole valmiiksi tehtyjä valintoja. Tällöin Service Wave muistuttaa sinua tekemään valinnan.

• Voit hallita ohjatun toiminnon asetuksilla vain osaa sovelluksesta, kuten suodattimia ja widgetejä. Laadimme sovelluksen
tarjoamaan sinulle nopeaa analyyttistä arvoa pienellä vaivalla.

• Vain jotkin vastaukset sopivat kysymyksen asiayhteyteen.Kysymykset sisältävät usein useita kenttiä, mutta vain jotkin sopivat
sovellukseesi. On esimerkiksi epätodennäköistä, että suodattaisit Tilit-objektin dataa Valokuvan URL -kentän perusteella, vaikka
Tilit-objekti sisältääkin Valokuvan URL -kentän.

Sivu 1: Määritä miten Service Wave näyttää tapausten tilastoja

Näytä organisaatiollesi tärkeitä tilastoja tapausten kestosta, esimerkiksi kuinka nopeasti ne ratkaistaan ja ratkaistaanko ne mahdollisen
palvelutasosopimuksen puitteissa. Kaikki kysymykset ovat pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan, pois lukien:

• Kysymys 1, valinnainen: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät ensisijaisesti tapausten keston seuraamiseen Salesforcessa, jos
sinulla on sellainen. Jos et seuraa tapausten kestoa, Service Wave käyttää omaa kaavaansa laskeakseen tapauksen keston sen alkamis-
ja sulkemisajan perusteella. Jos tapaus on edelleen avoin, laskennassa käytetään senhetkistä päivämäärää. Sallii vain yhden valinnan.

• Kysymys 2, valinnainen: Kysyy, käytätkö muita (toissijaisia) kenttiä tapauksen keston seuraamiseen. Voit valita useita kenttiä, kuten
Kesto asiakkaan kanssa tai Kesto agentin kanssa.

• Kysymys 3: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät palvelutasosopimuksen noudattamisen seuraamiseen. Tavallisesti seuraat
palvelutasosopimuksen noudattamista Tapaukset-objektin mukautetulla kaavakentällä tai vakiomuotoisella Virstanpylvään tila
-kentällä. (Virstanpylvään tila -kentän arvoihin sisältyy Vaatimustenmukainen, Avoin rikkomus ja Suljettu rikkomus). Jos seuraat
palvelutasosopimuksen noudattamista käyttämällä totuusarvo-tyyppistä mukautettua kaavakenttää, et voi valita sitä ohjatusta
toiminnosta. Toimi tällöin näin: Valitse mikä tahansa kenttä ja muokkaa datakulkua manuaalisesti sisältämään totuusarvo-kenttä
(lisätietoja on kohdassa Datakulun määrittäminen). Etsi ja korvaa kentän nimi Service Wave -mittariston JSON-tiedostossa (lisätietoja
on Wave Analytics Dashboard JSON Guide -oppaassa).

• Kysymys 4: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät sen tiedon säilyttämiseen, että tapaus ratkaistiin ensimmäisellä
yhteydenottokerralla. Tavallisesti seuraat ensimmäisen yhteydenottokerran ratkaisua käyttämällä Tapaukset-objektin
totuusarvo-tyyppistä mukautettua kaavakenttää tai vakiomuotoista Suljettu luotaessa (IsClosedOnCreate) -kenttää.

Sivu 2: Hallitse miten sovellus keskittyy dataasi

Kerro Service Wavelle, miten haluat keskittyä tapausten tilaan, vakavuuteen, omistajaan, syyhyn ja tyyppiin liittyviin tietoihin. Valitse
myös, miten Service Wave näyttää tietoja palvelutapausten alkuperistä, ratkaistiinko tapaukset ensimmäisellä yhteydenottokerralla jne.
Kaikki kysymykset ovat pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan, pois lukien:

• Kysymys 11: Kysyy, käytätkö jonoja tapauksen omistajuuden kohdistamiseksi. Vastaa Kyllä vain, jos Service Cloud -organisaatiossasi
on jono ja siihen on liitetty vähintään yksi tapaus.

Tärkeää:  Jos vastaat Kyllä, eikä sinulla ole jonoja tai jonoon ei ole liitetty tapausta, Service Waven luonti epäonnistuu.
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• Kysymys 12, valinnainen: Valitse Tapaukset-objektin mittakenttiä, joita ei käsitelty aiemmissa kysymyksissä, jotta mittaristosi keskittyvät
organisaatiollesi tärkeisiin mittoihin. Mitat ovat kvantitatiivisia arvoja, kuten tapauksen ratkaisuaika, avoimien ja suljettujen tapausten
määrä tai voitto.

• Kysymys 13, valinnainen: Valitse Tapaukset-objektin ulottuvuuskenttiä, joita ei käsitelty aiemmissa kysymyksissä, jotta mittaristosi
keskittyvät organisaatiollesi tärkeisiin ulottuvuuksiin. Ulottuvuudet ovat kvalitatiivisia arvoja, kuten päivämäärä, alue tai tuotenimi.

Sivu 3: Valitse raporttialueet

Valitse palveludatan alueet, joita haluat Service Wave -mittaristojen raportoivan. Näihin saattaa sisältyä asiakastyytyväisyys,
tietämyskantaresurssien ja puhelinjärjestelmän käyttö ja se, onko tapaukset liitetty myyntimahdollisuuksiin. Kaikki kysymykset ovat
pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan.

• Kysymys 2: Kysyy, seuraatko asiakastyytyväisyyttä. Jos vastaat Kyllä, ohjattu toiminto näyttää sinulle sivun kysymyksiä
asiakastyytyväisyyden seurantatavoistasi. Katso sivu neljä: Määritä asiakastyytyväisyystilastot.

• Kysymys 3: Kysyy, käytätkö tukiprosessissa tietämyskantaresursseja. Jos vastaat Kyllä, ohjattu toiminto näyttää sinulle sivun kysymyksiä
Knowledgen käyttötavoistasi. Katso sivu viisi: Määritä tietämyskannan data.

Tärkeää:  Jos Service Cloud -organisaatiosi ei käytä tietämyskantaa ja vastaat Kyllä, Service Waven luonti epäonnistuu.

• Kysymys 4: Kysyy, käytätkö tukiprosessissa puhelinjärjestelmää. Jos vastaat Kyllä, Service Wave luo puhelinjärjestelmään liittyvän
mittariston.

Tärkeää:  Sinun täytyy seurata puhelinjärjestelmän käyttöön liittyviä tietoja Tehtävä-objektissa, jotta Service Wave voi luoda
puhelinjärjestelmän mittariston onnistuneesti. Organisaatiollasi täytyy olla puhelinjärjestelmän dataa Tehtävä-objektin
vakiomuotoisissa toimintokentissä, kuten puhelun kesto, puheluobjektin tunnus, puhelun lopputulos ja puhelun tyyppi. Vastaa
Kyllä, jos säilytät puheludataa näissä kentissä. Vastaa Ei, jos säilytät puheludataa mukautetuissa objekteissa tai Salesforcen
ulkopuolella. Jos Service Cloud -organisaatiosi ei seuraa puhelujärjestelmän käyttödataa ja vastaat Kyllä, mittariston luonti
epäonnistuu.

Sivu 4: Määritä asiakastyytyväisyystilastot (valinnainen)

Kerro Service Wavelle, miten seuraat asiakastyytyväisyyttä, jotta tiedot näytetään mittaristoissa oikein. Näet tämän sivun — jonka
kysymyksiin sinun tarvitsee vastata — vain, jos vastaat myöntävästi sivun 3 kysymykseen 1. Noudata näitä ohjeita tarkalleen parhaiden
tulosten varmistamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä.

• Kysymys 1: Kysyy, mitä objektia käytät asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Service Waven oletusarvo on Tapaukset-objekti. Jos
seuraat asiakastyytyväisyyttä jollain muulla objektilla, valitse se valintaluettelosta.

• Kysymys 2: Pyytää sinua valitsemaan kysymyksessä 1 valitusta objektista kentän, jota käytät asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

• Kysymys 3, valinnainen: Vastaa vain, jos valitsit kysymyksessä 1 jonkin muun objektin kuin Tapaukset. Service Waven täytyy luoda yhteys
tämän objektin ja Tapaukset-objektin välille, jotta näet asiakastyytyväisyystiedot mittaristoissa. (Esimerkki yhteydestä on kohdassa
Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä). Syötä sen kentän API-nimi, jossa säilytät tapauksen tunnistetietoja. Tavallisesti
kyseessä on kenttä ‘Id’, joten kirjoita Id.

Jos käytät muuta kuin Id-kenttää, etsi sen API-nimi. Avaa Määritykset-->Tapaukset-->Kentät. API-nimi näytetään Kentän nimi
-sarakkeessa ylemmässä vakiokenttien taulukossa. Esimerkiksi Itsepalvelukäyttäjän sulkema -kentän API-nimi
onIsSelfServiceClosed. Alempi mukautettujen kenttien taulukko sisältää API-nimi-sarakkeen.

• Kysymys 4, valinnainen: Vastaa vain, jos valitsit kysymyksessä 1 jonkin muun objektin kuin Tapaukset. Valitse kysymyksessä 1 valitusta
objektista kenttä, jota käytetään liitoksessa Tapaukset-objektin kanssa. Käytä kenttää, joka sisältää tapauksen tunnus. Syötä kentän
API-nimi tähän.
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Näet kentän API-nimen kohdasta Määritykset-->Mikä tahansa objekti-->Kentät. API-nimi näytetään Kentän nimi -sarakkeessa
ylemmässä vakiokenttien taulukossa. Alempi mukautettujen kenttien taulukko sisältää API-nimi-sarakkeen.

Sivu 5: Määritä tietämyskannan data (valinnainen)

Kerro Service Wavelle, miten tietämyskannan artikkelien tietoja näytetään mittaristoissa. Näet tämän sivun — jonka kysymyksiin sinun
tarvitsee vastata — vain, jos vastaat myöntävästi sivun 3 kysymykseen 2.

• Kysymys 1, valinnainen: Pyytää sinua valitsemaan artikkelityypin, jonka tietoja haluat nähdä Service Wave -mittaristoissa. Valitse vain
yksi artikkelityyppi.

Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä
Tämä skenaario tarjoaa lisätietoja, jotka auttavat sinua vastaamaan Service Waven ohjatun määritystoiminnon sivun 4 kysymyksiin.

Jos seuraat asiakastyytyväisyystietoja, kuten palvelutapauksen asiakastyytyväisyyspisteitä, muussa objektissa kuin Tapaukset, vastaa tämän
sivun kysymyksiin harkiten.

Jos esimerkiksi tallennat asiakastyytyväisyyspisteet mukautettuun "Asiakaskysely"-objektiin, valitse se kysymyksessä 1. Valitse kysymyksessä
2 kenttä, joka sisältää raportoitavan asiakastyytyväisyystilaston, esimerkiksi "Asiakastyytyväisyyspisteet". Service Waven täytyy liittää
kysymyksessä 1 valittu mukautettu objekti Tapaukset-objektiin, jotta mittaristot voivat sisältää tietoja tapauksista, tileistä ja agenteista
asiakastyytyväisyyden perusteella lajiteltuna. Tämä suhde luodaan yhteydellä.

Määritä Tapaukset-objektin ja mukautetun asiakastyytyväisyysobjektisi välinen suhde ottamalla molempien objektien yhteysavaimet ja
syöttämällä niiden API-nimet kysymyksiin 3 ja 4. Tapaukset-objektilla tämä on tavallisesti "Id"-kenttä. Tämä on mukautetun
"Asiakaskysely"-esimerkkiobjektin kenttä, joka sisältää tapauksen tunnuksen. Tässä tapauksessa kentän API-nimi olisi CaseId__c.

Seuraava kaavio näyttää kahden objektin välisen yhteyden.
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Service Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Service Waven
tutkimisen.

Kun luot Service Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Service Cloud -tiedot
Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että sovelluksesi käyttää
ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Ajoita datakulku tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelle, jotta se
ei häiritse sovelluksen käyttöä.

Note: Service Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita se
tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia palvelutietoja.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun
oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.

3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta Tallenna.
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Service Wave -sivupalkkimittaristojen upottaminen Salesforce-sivulle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttäminen:

Service Cloud Analytics -mallien ja
-sovellusten käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
hallintaoikeus

Wave-sovellusten luominen ja hallinta:

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

Datajoukon laajennetun metadatan
tiedoston (XMD) muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivun luominen:

Lisää Service Wave -mittaristoja Salesforce-sivuille, jotta palvelutiimisi saa täydellisen näkymän tapauksiinsa ja voi työstää niitä tehokkaasti.

Service Wave sisältää kolme erityistä mittaristoa — joita kutsutaan sivupalkeiksi — jotka tarjoavat agenteille nopean pääsyn heidän
tapauksiinsa liittyvän datan visuaalisiin esityksiin.
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• By Customer -sivupalkki tarjoaa agenteille tilannekuvan heidän asiakkaistaan, mukaan lukien tuotteet, tapausten syyt ja prioriteetit
ja asiakastyytyväisyyden.

• By Similarity -sivupalkki näyttää tietoja aiemmista tapauksista, jotta agentit voivat suunnitella asiakasviestintäänsä niiden perusteella.

• By Case History -sivupalkki tarjoaa nopean näkymän tapauksen elinsykliin, jotta agenteilla olisi saatavilla enemmän tietoja
asiakaskeskusteluiden aikana.

Pääkäyttäjät voivat upottaa niitä Salesforce-sivulle, jotta agentit voivat käyttää Service Wavea saumattomasti työstäessään tapauksia
normaaliin tapaansa. Jos Salesforce-kokoonpanosi mahdollistaa Service Cloudin käytön esimerkiksi palvelukonsolin kautta, se on täydellinen
paikka upottaa sivupalkkikomponentteja. Alla on kuvaus tästä.

1. Luo Visualforce-sivu jokaiselle sivupalkille. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut, valitse Visualforce-sivut
ja napsauta Uusi. Kirjoita sivupalkin otsikko ja nimi ja halutessasi kuvaus.

2. Korvaa editorissa näytetty teksti tällä tekstillä: <apex:page standardController="case"> <wave:dashboard
dashboardId="Your_dashboard_id" height="1000px" showTitle="false"
filter="Filter_condition" /></apex:page>

a. Korvaa Your_dashboard_ID  sivupalkissa käytettävän mittariston tunnuksella. Löydät mittariston tunnuksen avaamalla
sivupalkin Service Wavessa. Tunnus on sivupalkin URL-osoitteen 15 viimeistä merkkiä.

3. Jos olet luomassa sivua By Customer -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla
suodattimella:filter="{'ServiceCase1': {'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Löydät nimen avaamalla mittariston, painamalla
Command+e avataksesi mittariston JSON-tiedoston ja hakemalla ServiceCase. Datajoukon nimen perään on lisätty numero,
joka kasvaa joka kerta, kun luot sovelluksen, esimerkiksi ‘ServiceCase2’. Syötä datajoukon koko nimi, numero mukaan
lukien.

4. Jos olet luomassa sivua By Similarity -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla suodattimella:
filter="{'ServiceCase': {'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c':
['{!case.Product__c}']}}

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet nimen löytämiseksi.

b. ‘Product_c’  on paikanpitäjä tuotteiden seuraamiseen käyttämäsi mukautetun kentän nimelle. Tämä kenttä on vastaus,
jonka valitsit ohjatun määritystoiminnon sivun 2 kysymyksessä 4. Löydät tämän kentän nimen myös kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaukset. Napsauta sitten Kentät ja tarkasta mukautettujen kenttiesi nimet löytääksesi
tuotteille käyttämäsi kentän. Katso kentän API-nimi ja käytä sitä arvon ‘Product_c’  tilalla molemmissa tapauksissa kyselyssä.

5. Jos olet luomassa sivua By Case History -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla suodattimella:
filter="{'ServiceCase1': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'],
'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}"

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet nimen löytämiseksi.

b. ‘Product__c’  on paikanpitäjä tuoteperheen seuraamiseen käyttämäsi mukautetun kentän nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet
kentän nimen löytämiseksi.

c. ‘Reason’  on paikanpitäjä tapauksen syyn seuraamiseen käyttämäsi kentän nimelle. Tämä kenttä on vastaus, jonka valitsit
ohjatun määritystoiminnon sivun 2 kysymyksessä 5. Löydät tämän kentän nimen myös kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tapaukset. Napsauta sitten Kentät ja tarkasta mukautettujen kenttiesi nimet löytääksesi tapauksen syylle
käyttämäsi kentän. Katso kentän API-nimi ja käytä sitä arvon ‘Reason’  tilalla kyselyssä.

6. Tallenna sivu ja avaa se esikatselutilassa varmistaaksesi, että näet mittariston.
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7. Lisää sivu konsoliin tai mille tahansa haluamallesi Salesforce-sivulle. Etsi Määritykset-valikosta sivuasettelu, jonka haluat lisätä
sivupalkkiin. Jotkin asiakkaat käyttävät esimerkiksi sivuasettelua Tapaukset-objektin tiedoille. Kirjoita tällöin Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tapaukset  ja etsi sivuasettelu, jota haluat muokata.

8. Napsauta Muokkaa ja valitse Mukautetut konsolikomponentit -välilehti ylälaidasta. Siirry Oikea sivupalkki -osioon ja valitse jokin äsken
luomistasi sivuista.

9. Määritä leveydeksi 450 pikseliä ja tallenna asettelu. Sivupalkin tulisi näkyä upotettuna sivulla, jota muokkasit.

10. Toista tämä vaihe kahden muun sivupalkin kansa tarvittaessa.

Service Waven lisääminen Salesforce Classic -välilehtenä

Eräs tapa avata Service Wave on valitsemalla Force.com-valikosta Wave Analytics ja valitsemalla sovellus Wave-aloitussivulta. Voit esittää
sen myös Salesforce Classic -välilehtenä auttaaksesi tiimiäsi pääsemään siihen helpommin käsiksi. Tee näin luomalla uusi välilehti, joka
osoittaa Service Wave - Overview -mittariston sisältävälle Visualforce-sivulle. Täydelliset ohjeet löytyvät kohdasta Wave Analytics -mittariston
lisääminen Visualforce-sivulle.

Service Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen
Service Wave vaatii, että Service Cloud sisältää tietynlaista dataa, se tukee alkuun vain tiettyjä Salesforce-objekteja, ja sillä on muita
sekalaisia rajoituksia.

Service Wave -datan vaatimukset

Service Cloud -datan täytyy sisältää vähintään yksi seuraavista kohteista, jotta Service Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Tapahtumat

• Tehtävät

• Suljetut tapaukset

• Tapaukseen tai mahdollisuuteen liitetyt julkaistut artikkelit

Tapaukset-objektin mukautetut kaavakenttiä täytyy olla olemassa tai niitä tulee luoda seuraaville kohteille:

• SLA missed (tekstikenttä)

• FCR (totuusarvo)

Service Wave -sovelluksen tukemat Salesforce-objektit ja -kentät

Service Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa,
se sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät. Service Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät seuraavista
Salesforce-objekteista:

• Tili

• Tapaukset

• Yhteyshenkilö

• Tapahtumat

• käyttäjä

• UserRole

• Tehtävä

Service Wave saattaa käyttää kenttiä myös seuraavista objekteista, riippuen ohjatussa määritystoiminnossa valitsemistasi vastauksista:

• CaseArticle
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• CaseHistory

• CSAT (mukautettu objekti)

• Ryhmä

• Yksi Knowledge-artikkelityyppi (mukautettu objekti)

• RecordType

• Mahdollisuus

Service Wave tukee Salesforcen vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Service Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Service
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Service Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Service Waven lisärajoitukset

Service Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta datakulusta.

Asiakastyytyväisyyspisteiden sisällyttäminen mittaristoihin/datakulkuun on vapaaehtoista. Sovelluksen ohjattu määritystoiminto sallii
sinun liittää asiakastyytyväisyyspisteet mukautetusta tapauskentästä tai Tapaukset-objektiin liitetystä mukautetusta objektista.

Sinun täytyy lisätä suojauspredikaattisi tai muut datajoukkojen suodattimet manuaalisesti sovelluksen datakulkuun.

Sovellus ei tue monihierarkiaa (tiimi/päällikkö), kun luot sen. Sinun täytyy lisätä tämä ominaisuus itse.

Knowledge Usage -mittaristo laatii raportteja tällä hetkellä yhden artikkelityypin perusteella, jonka valitset ohjatussa määritystoiminnossa.
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Event Monitoring Wave -sovellus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

• Event Monitoring Wave
-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Event Monitoring Wave -sovellus integroituu tapahtumien valvonnan ja määrityslokin tietoihin
tarjotakseen sinulle syvällisiä tietoja käyttäjiesi ja organisaatiosi käyttäytymisestä.

Note:  Osana Event Monitoring -palvelua saat myös Event Monitoring Wave -sovelluksen.
Käytä tätä sovellusta ladataksesi palvelimelle ja käyttääksesi vain dataa, joka tarjottiin sinulle
osana tilaustasi. Estä muita käyttäjiä käyttämästä tätä sovellusta muunlaisen datan lataamiseksi
palvelimelle tai käyttämiseksi. Salesforce valvoo joskus tällaista käyttöä. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla vain englanniksi.

Event Monitoring Wave -sovellus on ensimmäinen sisäänrakennettu tapa tutkia valvontadataasi
Salesforcessa. Sovelluksen luominen on helppoa ja voit aloittaa datan tutkimisen heti sen
käyttövalmiilla mittaristoilla ja datajoukoilla. Tämä sovellus auttaa sinua syventymään organisaatiosi
dataan ja tunnistamaan välittömästi epäilyttävät toimet, sivujen heikentyneen suorituskyvyn tai
käyttäjien heikon sopeutumisen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Event Monitoring Wave -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta ottamalla käyttöön
Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten
käyttöoikeusjoukot.

2. Event Monitoring Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

Kun olet ottanut oikeat käyttöoikeudet käyttöön, Event Monitoring Wave -sovelluksen
määrittäminen on helppoa.

3. Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka
kerta, kun julkaisemme uuden version.

4. Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku ennen kuin aloitat Event Monitoring Waven tutkimisen.

5. Lisätietoja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttövalmiista mittaristoista

Event Monitoring Wave -sovellus sisältää joukon käyttövalmiita mittaristoja, jotta voit aloittaa datasi tutkimisen välittömästi.
Organisaatiosi data ladataan automaattisesti Event Monitoring Wave -sovelluksen datajoukkoihin, kun se luodaan.

6. Event Monitoring Wave -sovelluksen termistöön tutustuminen

Sinun kannattaa ymmärtää Event Monitoring Wave -sovelluksessa käytetyt tilastot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Event Monitoring Wave -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Note:  Osana Event Monitoring -palvelua saat myös Event Monitoring Wave -sovelluksen.
Käytä tätä sovellusta ladataksesi palvelimelle ja käyttääksesi vain dataa, joka tarjottiin sinulle
osana tilaustasi. Estä muita käyttäjiä käyttämästä tätä sovellusta muunlaisen datan lataamiseksi
palvelimelle tai käyttämiseksi. Salesforce valvoo joskus tällaista käyttöä. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla vain englanniksi.

Jokainen Event Monitoring Wave -lisenssi tarjoaa pääsyn Event Monitoring Wave -sovellukseen
enintään kymmenelle käyttäjälle. Tämä taulukko näyttää kunkin sovelluksen datan
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tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa
riviä.

Taulukko 12: Event Monitoring Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

50 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Tarjoaa käyttöoikeudet enintään kymmenelle käyttäjälle.

Analytics Cloud - Event Monitoring Wave App

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää: Event Monitoring Wave App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin
omistaja suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttää Event Monitoring Wave -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla ilmaiseksi pyynnöstä kaikille organisaatioille, joilla on maksullinen Event Monitoring -lisenssi. Event Monitoring
Wave App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 13: Event Monitoring Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Event Monitoring Wave
-sovellukseen sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin
mittaristoihin.

Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Event Monitoring Wave
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Event Monitoring -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta ja Tapahtumien tiedostoloki -integrointi käyttöön. Ensimmäinen vaihe Event Monitoring Waven määrittämisessä
on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi. Sinun täytyy ottaa käyttöön myös Tapahtumien tiedostoloki -integraatio käyttöön Event
Monitoring Wave -sovelluksen asetuksella.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Event Monitoring Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Event
Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksesi heidän kanssaan.
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Vihje:

Suorita Event Monitoring Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen
saavuttamiseksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan selaamiseen ja Event
Monitoring Wave -sovelluksen hallintaan.

2. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi
täyttää tiimisi tapahtumien valvonnan analyysitarpeet.

3. Wave Analytics- ja Event Monitoring -sovellusten ottaminen käyttöön ja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen

Kun Salesforce on toimittanut sinulle Event Monitoring Wave -lisenssin, ota Wave ja Event Monitoring käyttöön ja kohdista Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukot.

4. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi
käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Event Monitoring Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Event Monitoring Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi
heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan selaamiseen ja Event
Monitoring Wave -sovelluksen hallintaan.

Jokainen Event Monitoring -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssin. Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 14: Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Event Monitoring Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Event Monitoring Wave -sovellukseen sekä
sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Event Monitoring Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
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Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää
tiimisi tapahtumien valvonnan analyysitarpeet.

Event Monitoring Wave -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat hallitakseen Event Monitoring Wave
-sovellusta ja selatakseen tapahtumien tietoja. Määritä Event Monitoring Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri
tavat, joilla ihmiset voivat käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama
esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Event Monitoring Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Event Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjille ja esimiehille, jotka käyttävät kaikkia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja
datajoukkoja ja mukauttavat Event Monitoring -sovelluksen käyttökokemusta muilla tavoin.

Kun määrität Event Monitoring Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille
käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Event Monitoring Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Event Monitoring
Wave -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Event Monitoring Wave -sovelluksen
yksityiskohtaisimmissa määritysohjeissa.

Wave Analytics- ja Event Monitoring -sovellusten ottaminen käyttöön ja Event Monitoring Wave -sovelluksen
käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Kun Salesforce on toimittanut sinulle Event Monitoring Wave -lisenssin, ota Wave ja Event Monitoring käyttöön ja kohdista Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukot.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Ota Event Monitoring käyttöön

Valitse Määritykset-valikosta Ota tapahtumalokien integrointi Event Monitoring Waven kanssa käyttöön -asetus.

1. Siirry Salesforcen Määritykset-valikon Valvo-osioon ja napsauta Lokit.

2. Napsauta Määritä tapahtumien valvonta.

3. Varmista, että Ota tapahtumalokien integrointi Event Monitoring Waven kanssa käyttöön on Käytössä.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Event Monitoring Wave
-sovellusta.
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1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Event Monitoring -sovellusta.

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luomalla ja
kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille,
luo Event Monitoring Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä
käyttäjille. Voit luoda kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme
sinua luomaan kaksi käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Event Monitoring
Waven ja hallitsevat sitä.

• View Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

1. Luo Manage Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien käyttää sovelluksen kaikkia ominaisuuksia.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Event Monitoring Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit
muuttaa halutessasi. API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Event Monitoring Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi
käyttäjien käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Event Monitoring Wave -malleja
ja -sovelluksia”, ”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita
kaikki neljä. Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Event Monitoring Waven, ylläpitää
sitä ja käyttää sen kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

2. Luo View Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.
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a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Event Monitoring Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa
halutessasi. API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Event Monitoring Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi
käyttäjien käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Event Monitoring Wave -malleja ja -sovelluksia”
-käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Event Monitoring
Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

Event Monitoring Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Event Monitoring Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan
tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Event Monitoring Waven -käyttöoikeusjoukko harkitusti,
sillä se sallii käyttäjien hallita Event Monitoring Wave -sovellusta, eli luoda sen, muokata
sitä ja poistaa sen. Kohdista se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Event Monitoring Wave- tai View Event
Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Event Monitoring Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Event
Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksesi heidän kanssaan.
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Event Monitoring Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

• Event Monitoring Wave
-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun olet ottanut oikeat käyttöoikeudet käyttöön, Event Monitoring Wave -sovelluksen määrittäminen
on helppoa.

Note:  Koska tapahtumien lokitiedostoja luodaan 24 tunnin välein, et näe sovelluksessasi
ensimmäisen päivän tietoja sen luomisen jälkeen. Sovellus sisältää esimerkkidataa, jotta voit
esikatsella mittaristojasi sillä aikaa.

1. Kirjaudu Salesforceen.

2. Valitse sovellusvalikosta Wave Analytics.

3. Napsauta Sovellus, valitse Event Monitoring Wave App ja napsauta Jatka.

4. Anna sovelluksellesi nimi.

5. Napsauta Luo. Sovelluksen luonti saattaa kestää hetken. Voit tarkastaa edistymisen valitsemalla
sivun ylälaidassa olevasta hammasratas-valikosta Datan valvontaohjelma. Jos jokin osa
sovelluksen luomisesta epäonnistuu, sinun täytyy luoda se uudelleen.

6. Kun sovelluksesi on valmis, voit jakaa sen organisaatiosi muiden käyttäjien kanssa. Muista, että
sovellus näytetään vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista luotujen sovellusten
hallintaoikeudet sekä Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeudet. Jos haluat
jakaa sovelluksesi, siirrä kursorisi sen päälle Wave Analytics -aloitusruudulla ja napsauta Jaa.
Voit jakaa sen myös itse sovelluksesta.

Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta,
kun julkaisemme uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.

Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi
etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on painikkeet: Päivitä
nykyinen sovellus ja Luo uusi sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Päivittäminen poistaa myös kaikki mukautukset,
mukaan lukien kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin
tekemäsi muutokset. Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse
olosuhteisiisi sopiva vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Uuden sovelluksen luominen säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset,
jotta voit kopioida ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki tekemäsi mukautukset. Jos haluat varmasti korvata mukautukset, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei,
napsauta Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.
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5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.

7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.

Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku ennen kuin aloitat Event Monitoring Waven tutkimisen.

Kun luot Event Monitoring Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Event
Monitoring -tiedot Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että
sovelluksesi käyttää ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Salesforce luo ja lähettää tapahtumien
lokitiedostoja palvelimelle automaattisesti aikaisin aamulla, tavallisesti klo 6.00. Ajoita datakulku
tapahtumaan muutama tunti tämän jälkeen, jotta sovellus saa uusimmat tiedot ja ettei datakulku
häiritse sovelluksen käyttöä. Suosittelemme ajoittamaan datakulun klo 8.00 ja klo 9.00 välille.

Note: Event Monitoring Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita
se tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia tapahtumatietoja.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun
oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttövalmiista mittaristoista
Event Monitoring Wave -sovellus sisältää joukon käyttövalmiita mittaristoja, jotta voit aloittaa datasi tutkimisen välittömästi. Organisaatiosi
data ladataan automaattisesti Event Monitoring Wave -sovelluksen datajoukkoihin, kun se luodaan.

Useimmat mittaristot edustavat yhtä tapahtumatyyppiä EventLogFile-objektissa. EventLogFile-objektin viiteopas sisältää yksityiskohtaisia
tietoja kustakin tapahtumatyypistä. Kaksi mittaristoa, My Trust ja Setup Audit Trail, eivät vastaa mitään tapahtumatyyppiä. Nyt tutustumme
näiden mittaristojen toimintaan.

Apex Executions
Vastaa tapahtumatyyppiä Apex-suoritus. Tämä mittaristo sallii sinun seurata Apex-koodien suorituksien ja suorituskyvyn trendejä.

API
Vastaa tapahtumatyyppiä API-tapahtuma. API-mittaristo tarjoaa sinulle tietoja käyttäjiesi API:n käytöstä ja organisaatiosi API:n
suorituskyvystä. Näet, kuinka usein kutakin objektia käytetään, kuinka nopeasti jokainen objekti käsitellään ja mitä metodeja objektille
käytetään.

Dashboard
Vastaa tapahtumatyyppiä Mittaristo. Dashboard-mittaristo auttaa sinua seuraamaan mittariston sopeutumista ja suorituskykyä.

Visualforce Requests
Vastaa tapahtumatyyppiä Visualforce-pyyntö. Tämän avulla näet Visualforcen sopeutumisen ja sivujen suorituskyvyn trendit.

Files
Vastaa tapahtumatyyppiä Sisällön siirto. Kun organisaatiosi käyttäjät siirtävät sisältöä (lataukset palvelimelta ja palvelimelle tai
esikatselut), ne näytetään tässä mittaristossa. Voit myös seurata tiedostojen sopeutumista.

Lightning
Vastaa tapahtumatyyppiä Käyttöliittymän seuranta. Tämä mittaristo näyttää, mitä sivuja käyttäjät käyttävät Lightning Experiencessa
tai Salesforce1-sovelluksessa.

Login-As
Vastaa tapahtumatyyppiä Kirjaudu käyttäjänä. Tämä mittaristo näyttää sinulle, ketkä pääkäyttäjistäsi käyttävät Kirjaudu käyttäjänä
-ominaisuutta ja millä käyttäjätileillä.

My Trust
My Trust -mittaristo tarjoaa sinulle kokonaiskuvan tapahtumista, joita tapahtuu organisaatiossasi pitkällä aikavälillä. Se näyttää myös
näiden transaktioiden keskiarvoisen nopeuden.
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Page Views (URI:t)
Vastaa tapahtumatyyppiä URI. Page Views -mittaristo näyttää sinulle sivut, joita käyttäjät käyttävät Salesforce Classic
-työpöytäsovelluksessa.

Report Downloads
Vastaa tapahtumatyyppiä Raportin vienti. Tämä mittaristo näyttää sinulle, ketkä käyttäjistäsi lataavat raporttejasi ja mistä he lataavat
niitä.

Raportti
Vastaa tapahtumatyyppiä Raportti. Reports-mittaristo näyttää sinulle raportoinnin trendejä sekä käyttäjät, jotka suorittavat tiettyjä
raportteja. Näet myös raportit, joissa esiintyy suorituskykyongelmia.

Rest API
Vastaa tapahtumatyyppiä REST API. Tämä mittaristo näyttää sinulle REST API:n käytön trendit sekä päätepisteet, joissa esiintyy eniten
liikennettä. Voit tarkastella näitä tietoja myös IP-alueiden osalta, kattaen pyynnöt ja kutsutut metodit.

Setup Audit Trail
Vastaa Määritykset-valikon Määrityskirjausketju-sivua. Katso millaisia muutoksia käyttäjäsi tekevät Määritykset-alueella.

User Logins
Vastaa tapahtumatyyppiä Kirjaudu sisään. User Logins -mittaristo näyttää sisäänkirjautumistrendejä käyttäjäkohtaisesti sekä tietoja
siitä, mistä ja miten käyttäjät käyttävät organisaatiotasi.

Event Monitoring Wave -sovelluksen termistöön tutustuminen
Sinun kannattaa ymmärtää Event Monitoring Wave -sovelluksessa käytetyt tilastot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

KuvausTermi

Keskimääräinen sivun aika (Average page time). Aggregaattiarvo
useista transaktioista.

APT

Koettu sivun aika (Experienced page time). Sivun transaktion ajoitus
käyttäjän näkökulmasta.

EPT

Käyttäjän käynnistämä toiminto Salesforcessa. Esimerkiksi
sisäänkirjautuminen, API-kutsun käynnistyminen tai raportin
lataaminen. Tapahtumat liittyvät sObject-objektiin EventLogFile.

Tapahtuma
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Wave-sovellusalustan määritykset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Valmistele organisaatiosi käyttämään Salesforce Wave Analytics -alustaa ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Tässä kuvatut tiedot opettavat sinut valmistelemaan organisaatiosi käyttämään Wave-sovellusalustaa.
Lue Käyttövalmiit Wave-sovellukset -osio aloittaaksesi ja määrittääksesi Sales Waven, Service Waven
ja muita sovelluksia.

Jokainen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka sallii
Salesforce Wave Analytics -pilvipalvelun käytön. Se sisältää yhden Analytics Cloud - Sales Wave
Analytics App- ja yhden Analytics Cloud - Service Wave Analytics App -lisenssin yhdelle käyttäjälle.
Tämä taulukko näyttää kunkin lisenssin datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa
Analytics Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.

RajoitusLisenssi

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Sales Wave

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Service Wave

Analytics Cloud - Service Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää:

• Wave Analytics -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja suostuu valvomaan
datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

• Jos ostit Wave Analytics Platform -lisenssin 20. lokakuuta 2015 mennessä Analytics Cloud Builder- tai Analytics Cloud Explorer
käyttöoikeusjoukkolisensseillä: Lue osio Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla
lisensseillä. Jos olet siirtämässä käyttäjiä Builder- tai Explorer-lisensseistä uuteen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiin: Katso lisätietoja kohdasta Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin
ennen kuin aloitat määritysprosessin näille käyttäjille.

• Jos Wave Analytics poistetaan käytöstä, käyttöoikeudet poistetaan määritetystä käyttöoikeusjoukoista. Jos Wave Analytics
otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön, sinun täytyy määrittää käyttöoikeusjoukot uudelleen.

Wave Platform -määritysprosessi
Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Wave Analytics -sovellusalustaa.

Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Waven määrittämisessä on ottaa se käyttöön organisaatiollesi.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi
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käyttäjäprofiiliin liittyvän käyttäjälisenssin täytyy tukea Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssiä. Kaikki
käyttäjälisenssit eivät tue Wave-sovellusalustan käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja. Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit
ja luot käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen ryhmälle
käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Voit kohdistaa Wave-käyttöoikeusjoukkolisenssin seuraavien Salesforce-käyttäjälisenssien rinnalle:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)

• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

Suorita Wave Analytics -sovellusalustan määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tietoja Wave Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisensseistä ja -käyttöoikeuksista

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit sisältävät käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Salesforce Wave Analytics
-sovellusalustan hallintaan. Ne sallivat myös Salesforce-yhteisöjen käyttäjien tarkastella Wave-mittaristoja.

2. Wave Analytics -sovellusalustan käyttäjätyyppien tunnistaminen

Wave-sovellusalustan käyttäjien tyyppien tunnistaminen auttaa varmistamaan, että määritysprosessi on tiimisi analyysitarpeiden
mukainen.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Wave Analytics -sovellusalustalisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Wave Analytics
-käyttöoikeusjoukkolisenssit.

4. Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Wave-ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän
tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
Wave-ominaisuuksia.

6. Wave Analytics -sovellusalustan määritysten viimeistely

Paranna Wave-sovellusalustan käyttökokemusta ja hienosäädä Wave-käyttöoikeuksia Salesforce-tietoihin valinnaisilla määritystoimilla.

KATSO MYÖS:

Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla lisensseillä

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin
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Tietoja Wave Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisensseistä ja -käyttöoikeuksista
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit sisältävät käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Salesforce Wave Analytics
-sovellusalustan hallintaan. Ne sallivat myös Salesforce-yhteisöjen käyttäjien tarkastella Wave-mittaristoja.

• Jokainen Wave-sovellusalustan käyttäjä tarvitsee Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen
Wave-alustaa.

• Yhteisöjen käyttäjät tarvitsevat Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssin tarkastellakseen Wave-sovelluksia,
jotka on jaettu Visualforce-sivuille upotettujen mittaristojen kautta.

Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssi ottaa käyttöön seuraavat käyttöoikeudet.

Mitä se salliiKäyttöoikeus

Wave Analyticsin käyttämisen. Datajoukkojen tarkastelemisen ja tutkimisen.
Linssien ja mittaristojen tarkastelemisen ja jakamisen.

“Wave Analyticsin käyttöoikeus

Wave Analytics -mittaristojen luomisen, muokkaamisen ja poistamisen.“Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Wave Analytics -sovellusten luomisen, muokkaamisen, poistamisen ja
jakamisen.

“Wave Analytics -sovellusten luontioikeus

Ulkoisten tietojen lataamisen Wave Analyticsiindatajoukon luomiseksi.
Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen datan valvontaohjelmalla.

“Ulkoisten tietojen latausoikeus Wave Analyticsiin

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja ajoittamisen
uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen datan

“Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

valvontaohjelmalla. Ole varovainen kohdistaessasi tätä käyttöoikeutta, koska
se myöntää käyttöoikeuden kaikkien Salesforce-objektien tietoihin, joihin
Integration User -käyttäjällä on käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa
Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa.

Kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien käyttämisen. Tarjoaa
Wave-pääkäyttäjän tason kyvyt.

“Wave Analyticsin hallintaoikeus

Ruutukaappausten ja taulukkomuodossa olevan datan lataaminen Wave
Analytics -käyttöliittymästä.

“Wave Analytics -datan latausoikeus

Note:  Kun luot käyttöoikeusjoukkoja Wave-käyttäjille, minkä tahansa Wave Analytics -käyttöoikeuden valitseminen ottaa myös
Wave Analytics -käyttöoikeuden automaattisesti käyttöön. Lisäksi sovellukselle myönnetty käyttöoikeustyyppi määrittää toiminnot,
joita sen datajoukoille, linsseille ja mittaristoille voidaan suorittaa. Jos käyttäjällä on esimerkiksi Wave Analyticsin käyttöoikeus,
hänellä täytyy myös olla sovelluksen Tarkastelija-käyttöoikeus nähdäkseen sen datajoukot, linssit ja mittaristot.

Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää ”Näytä Wave Analytics yhteisöjen sivuilla” -käyttöoikeuden.
Tämä käyttöoikeus sallii ulkoisten käyttäjien tarkastella Visualforce-sivuille upotettuja Wave-mittaristoja yhteisöissään.
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Wave Analytics -sovellusalustan käyttäjätyyppien tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Wave-sovellusalustan käyttäjien tyyppien tunnistaminen auttaa varmistamaan, että määritysprosessi
on tiimisi analyysitarpeiden mukainen.

Wave Analytics Platform -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joiden avulla organisaatiosi käyttäjät voivat
tuoda, työstää ja tutkia dataa käyttämällä Wave-sovellusalustaa. Lisenssi sisältää myös Waven
hallintaoikeudet pääkäyttäjille. Mieti tarkkaan, millä eri tavoin ihmiset käyttävät Wave-ominaisuuksia
ja miten järjestellä heidät käyttäjätyypeiksi määrittääksesi Waven parhaalla mahdollisella tavalla.
Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmat tiimisi jäsenet voi lajitella kahteen peruskategoriaan:

• Käyttäjät, jotka tarkastelevat Wave-mittaristoja, -linssejä ja -datajoukkoja sekä tuovat dataa
Waveen.

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Wave-ominaisuuksia luodakseen sovelluksia,
mittaristoja, linssejä ja datajoukkoja, muokkaavat dataa ja mukauttavat Wave-käyttökokemusta
muilla tavoin.

Kun määrität Wave-sovellusalustaa, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien
Wave-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Voit määrittää Wave Analyticsin haluamallasi tavalla luomalla muita käyttäjätyyppejä ja käyttöoikeusjoukkoja organisaatiosi käyttäjien
tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi luoda ”superkäyttäjä”-käyttöoikeusjoukon käyttäjille, jotka luovat ja jakavat sovelluksia ja mittaristoja.
”Datavelho”-käyttöoikeusjoukko voisi sallia käyttäjien työstää datajoukkoja tarkemmin.

Keskitymme tiimisi kahteen tärkeimpään käyttäjätyyppiin -- käyttäjiin ja pääkäyttäjiin -- käyttöoikeusjoukkojen esimerkeissämme, jotka
kuvaamme yksityiskohtaisemmin määritysohjeissamme.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen
Kun Salesforce toimittaa sinulle Wave Analytics -sovellusalustalisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Wave Analytics
-käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Wavea.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.
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4. Valitse Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssi ja napsauta Tallenna.

Toista yllä kuvatut ohjeet kaikille organisaatiosi käyttäjille, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden.

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Wave-ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi
käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut käyttöoikeusjoukkolisenssejä käyttäjille, määritysprosessin seuraava vaihe on
luoda Wave-käyttöoikeuksiin perustuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdistaa ne käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka hallitsevat Wave Analyticsia ja
tarvitsevat kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

• View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka tutkivat dataa ja silloin tällöin lataavat uutta dataa Wave Analyticsiin ja
tarvitsevat joidenkin Wave Analytics -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Note:

• Asiakkaat, jotka ostivat Waven ennen 20. lokakuuta 2015: Katso lisätietoja kohdasta Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen
ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla lisensseillä ennen näiden ohjeiden noudattamista.

• Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko tarjoaa vastaavat ominaisuudet kuin vanha Wave Analytics Builder -lisenssi (ostettu
20. lokakuuta 2015). Jos sinulla on Builder-lisenssi tai olet siirtymässä uuteen Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, noudata
näitä ohjeita luodaksesi samat ominaisuudet sisältävän käyttöoikeusjoukon.

• View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko tarjoaa vastaavat ominaisuudet kuin vanha Wave Analytics Explorer -lisenssi (ostettu
20. lokakuuta 2015). Jos sinulla on Explorer-lisenssi tai olet siirtymässä uuteen Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, noudata
näitä ohjeita luodaksesi samat ominaisuudet sisältävän käyttöoikeusjoukon.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

2. Syötä Otsikko-kenttään Manage Wave Analytics  tai View Wave Analytics, kumman sitten luotkaan. Tämä luo
automaattisesti myös API-nimen. Voit muuttaa sitä halutessasi, mutta siinä ei voi olla välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä
siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

3. Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

4. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

5. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

6. Tee jokin seuraavista.
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• Jos olet luomassa Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, valitse "Manage Wave Analytics" -käyttöoikeudet ja napsauta
Tallenna. Olet luonut onnistuneesti käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien käyttää kaikkia Wave-ominaisuuksia. Sinun tulisi
käyttää tätä käyttöoikeusjoukkoa säästeliäästi, koska se tarjoaa käyttöoikeudet kaikkiin Wave-ominaisuuksiin, joista moni ei sovellu
useimmille Analytics-käyttäjille.

• Jos olet luomassa View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, valitse "Käytä Wave Analytics Cloudia" ja "Lataa ulkoista dataa Wave
Analyticsiin" -käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Olet luonut onnistuneesti käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella
Wave-datajoukkoja, -linssejä ja -mittaristoja, joiden tarkasteluoikeudet heillä on, sekä ladata datatiedostoja palvelimelle Salesforcen
ulkopuolelta.

7. Nyt voit kohdistaa uuden käyttöoikeusjoukkosi käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona —
salliaksesi heidän käyttää Wave-ominaisuuksia.

Opastus: kohdista käyttöoikeusjoukko

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen sivulla 74 kuvattuja ohjeita, valitse Manage
Wave Analytics- tai View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Ole varovainen kohdistaessasi Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, sillä se sisältää kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.
Kohdista se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät Wave-sovellusalustaa.

Wave Analytics -sovellusalustan määritysten viimeistely
Paranna Wave-sovellusalustan käyttökokemusta ja hienosäädä Wave-käyttöoikeuksia Salesforce-tietoihin valinnaisilla määritystoimilla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Esikatselukuvien ottaminen käyttöön kaikille linsseille ja mittaristoille

Auta käyttäjiäsi löytämään linssinsä ja mittaristonsa helpommin aloitussivulta ja sovellusten sivuilta. Korvaa yleiset kuvakkeet linssien
ja mittaristojen (myös rivitason suojausrajoituksia sisältävien) sisällön esikatselukuvilla.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille

Jaa Wave Analytics -sovelluksia turvallisesti yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjien kanssa.

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön

Salli käyttäjien ladata linssien tutkimusten ja mittariston widgetien tulokset kuvatiedostoina (.png), Microsoft® Excel® -tiedostoina
(.xls) tai pilkulla erotettujen arvojen tiedostoina (.csv).

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Jos haluat myöntää käyttäjille jommankumman mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden, kohdista heille Wave Analytics
-mittaristojen luonti- ja muokkausoikeudet. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttö edellyttää, että Ota Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelma käyttöön -määritysvaihtoehto on valittuna, niin kuin se oletusarvoisesti on.
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Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä kommentteja.

Wave REST API:n ottaminen käyttöön

Voit käyttää Wave Analytics -datajoukkoja ja -linssejä ohjelmallisesti Wave REST API:n avulla. Tämän vaihtoehdon valitseminen korvaa
yksittäisten käyttäjien "API käytössä" -käyttöoikeuden ja antaa kaikille Wave-käyttäjille (mukaan lukien yhteisöjen käyttäjille) Wave
API:n käyttöoikeuden.

Yhdistetty Wave Analytics for iOS -sovellus

Asenna yhdistetty Analytics for iOS -sovellus salliaksesi mobiiliasiakkaidesi muodostaa yhteyden organisaatioosi helposti. Yhdistetty
sovellus sallii sinun hallinta, kuka kirjautuu sisään ja miten mobiiliasiakkaat jakavat kuvia ja linkkejä.

Wave Analytics -suojauksen toteutusopas

Wave Analytics tarjoaa eri suojaustasoja, joita organisaatiosi voi käyttää varmistaakseen, että oikeat käyttäjät saavat käyttöoikeudet
oikeisiin tietoihin.

Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Wave Analytics
saa Salesforce-datan käyttöoikeudet kahden sisäisen Wave Analytics -käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella: Integration User ja
Security User.

Esikatselukuvien ottaminen käyttöön kaikille linsseille ja mittaristoille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Auta käyttäjiäsi löytämään linssinsä ja mittaristonsa helpommin aloitussivulta ja sovellusten sivuilta.
Korvaa yleiset kuvakkeet linssien ja mittaristojen (myös rivitason suojausrajoituksia sisältävien)
sisällön esikatselukuvilla.

Jos datajoukolle ei ole määritetty suojauspredikaattia, esikatselukuvat näytetään aina. Jos
suojauspredikaatti on määritetty, esikatselukuvia ei näytetä, ellei tämä asetus ole käytössä. Kun
asetus on käytössä, esikatselukuvat näytetään kaikille omaisuuksille.

Tärkeää:  Vaikka linssin tai mittariston käyttämään datajoukkoon olisikin sovellettu kenttätason
suojausta, esikatselukuva saattaa paljastaa rajoitettujen rivien tietoja. Rivitason suojauksen
asetukset tulevat voimaan vasta, kun napsautat linssiä tai mittaristoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Näytä esikatselukuvat linsseistä ja mittaristoista,
joissa on otettu rivitason suojaus käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

76

Wave-sovellusalustan määrityksetAnalysointi



Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös:
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Wave-mittaristojen ja
-linssien tarkasteleminen:
• Wave Analyticsin

tarkasteluoikeus
yhteisöjen sivuilla

Jaa Wave Analytics -sovelluksia turvallisesti yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjien kanssa.

Note:  Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on Customer Community Plus-
tai Partner Community -lisenssi. Tätä ominaisuutta tuetaan yhteisöissä, mutta ei portaaleissa.

Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi Wave Analyticsin yhteisöjen kanssa jaettavaksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.
Valitse Ota Wave Analytics käyttöön yhteisöille.

2. Kohdista yhteisösi jäsenille Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

3. Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää Wave Analyticsin tarkasteluoikeuden yhteisöjen sivuilla,
ja kohdista se yhteisösi jäsenille.

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Salli käyttäjien ladata linssien tutkimusten ja mittariston widgetien tulokset kuvatiedostoina (.png),
Microsoft® Excel® -tiedostoina (.xls) tai pilkulla erotettujen arvojen tiedostoina (.csv).

Salli käyttäjien ladata Wavesta dataa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Hallitse käyttäjiä
-osiosta Lupajoukot.

2. Valitse Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukko, johon haluat lisätä käyttöoikeuden, ja valitse sitten
Järjestelmän käyttöoikeudet.

3. Valitse Lataa Wave Analytics -dataa.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kuvien ja suodatetun datan lataaminen
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Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelman tai
klassisen
suunnitteluohjelman käyttö:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Jos haluat myöntää käyttäjille jommankumman mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden,
kohdista heille Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja muokkausoikeudet. Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelman käyttö edellyttää, että Ota Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma
käyttöön -määritysvaihtoehto on valittuna, niin kuin se oletusarvoisesti on.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttöön ja napsauta Tallenna.

3. Kohdista kaikille mittaristoja laativille käyttäjille Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeudet.
Käyttäjät voivat päättää, käyttävätkö he klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmaa kullekin mittaristolle.

KATSO MYÖS:

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä
kommentteja.

Note:  Annotaatioita tuetaan vain mittaristoissa, jotka on laadittu Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla.

Ota annotaatiot käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Chatter-osiosta
Syöteseuranta.

2. Selaa alas ja valitse Wave-omaisuus.

3. Valitse Ota käyttöön syöteseuranta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla
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Wave REST API:n ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Voit käyttää Wave Analytics -datajoukkoja ja -linssejä ohjelmallisesti Wave REST API:n avulla. Tämän
vaihtoehdon valitseminen korvaa yksittäisten käyttäjien "API käytössä" -käyttöoikeuden ja antaa
kaikille Wave-käyttäjille (mukaan lukien yhteisöjen käyttäjille) Wave API:n käyttöoikeuden.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota Wave API käyttöön kaikille Wave-käyttäjille.

3. Napsauta Tallenna.

Yhdistetty Wave Analytics for iOS -sovellus

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistetyn sovelluksen
asentaminen ja
määrittäminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Asenna yhdistetty Analytics for iOS -sovellus salliaksesi mobiiliasiakkaidesi muodostaa yhteyden
organisaatioosi helposti. Yhdistetty sovellus sallii sinun hallinta, kuka kirjautuu sisään ja miten
mobiiliasiakkaat jakavat kuvia ja linkkejä.

1. Siirry pääkäyttäjänä osoitteeseen
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA.

2. Valitse Asenna kaikille käyttäjille.

Jos asennat yhdistetyn sovelluksen tietyille rooleille, vain kyseiset asiakkaat ovat käytäntöjesi
alaisia.

3. Kun olet napsauttanut Valmis, avaa Salesforce Insights for iOS -paketti.

4. Jos haluat määrittää käytäntöjä ja muita asetuksia, napsauta Muokkaa. Kun olet valmis, tallenna
muutoksesi.

Lisätietoja yhdistetyn sovelluksen asetuksista on kohdassa Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen.

5. Jos haluat poistaa jakovaihtoehdot mobiilikäyttäjien käytöstä, napsauta Mukautetut määritteet
-osiosta Uusi.

Kaikki jakovaihtoehdot ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat poistaa jonkin vaihtoehdon
käytöstä, valitse sen attribuuttiavain ja syötä attribuutin arvoksi "false". Alla on luettelo
tuetuista attribuuttiavaimista.

Mobiiliasiakkaat voivat jakaaAttribuuttiavain

Kuvia AirDrop-palvelun kauttaSHARE_IMAGE_AIRDROP

Kuvia kamerastaSHARE_IMAGE_ CAMERAROLL
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Mobiiliasiakkaat voivat jakaaAttribuuttiavain

Mobiililaitteella tällä hetkellä auki olevan kuvanSHARE_IMAGE_ OPEN

Salesforce1-kuviaSHARE_IMAGE_ S1

Kuvia sähköpostitseSHARE_IMAGE_ EMAIL

Linkkejä AirDrop-palvelun kauttaSHARE_LINK_AIRDROP

Mobiililaitteen leikepöydällä tällä hetkellä olevan linkinSHARE_LINK_ CLIPBOARD

Salesforce1-linkkejäSHARE_LINK_ S1

Linkkejä sähköpostitseSHARE_LINK_EMAIL

Mobiiliasiakkaat voivat nähdä Wave Analytics -omaisuudet
Spotlight-hakutuloksissa

SPOTLIGHT_SEARCH

Note:  Jos haluat soveltaa yhdistetyille käyttäjille mukautettuja attribuutteja, voit kumota heidän käyttöoikeutensa ja pyytää
heitä muodostamaan yhteyden uudelleen.

6. Voit tarkastaa ja hallita, miten mobiiliasiakkaat muodostavat yhteyden Wave-organisaatioosi, kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Yhdistettyjen sovellusten  ja valitsemalla Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö.

Voit estää käyttäjäistuntoja, kumota yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksia ja tarkastella käyttäjien lisätietoja. Lisätietoja on kohdassa
Yhdistetyn sovelluksen käytön valvonta.

Note:  Käyttäjien täytyy asettaa työpöytäselaimensa sallimaan evästeet käytettäessä sertifikaattiin perustuvaa
todennusmenetelmää.

Wave Analytics -suojauksen toteutusopas
Wave Analytics tarjoaa eri suojaustasoja, joita organisaatiosi voi käyttää varmistaakseen, että oikeat käyttäjät saavat käyttöoikeudet
oikeisiin tietoihin.

• Pääkäyttäjä voi käyttää objektitason ja kenttätason suojausta hallitakseen Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi
rajoittaa käyttöoikeuksia estääkseen datakulkua lataamasta luottamuksellisia Salesforce-tietoja datajoukkoihin. Tässä asiakirjassa
kuvataan, miten Wave Analytics käyttää objektitason ja kenttätason suojausta Salesforce-tiedoille ja kuinka Salesforce-objektien ja
-kenttien käyttöoikeudet tulisi määrittää.
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• Datajoukkojen omistajat voivat käyttää luomissaan datajoukoissa rivitason suojausta rajoittaakseen sen tietueiden käyttöoikeuksia.
Jos datajoukolle ei sovelleta rivitason suojausta, kaikki datajoukon käyttöoikeudet omistavat käyttäjät voivat tarkastella sen tietueita.
Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka rivitason suojaus määritetään datajoukoille. Se sisältää myös joitakin toteutusesimerkkejä käyttämällä
Salesforce-tiedoilla ja ulkoisilla tiedoilla luotua datajoukkoa.

• Sovellusten omistajat, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on sovelluksen hallintaoikeus, hallitsevat sovellusten sisäisten datajoukkojen,
linssien ja mittaristojen käyttöoikeuksia. Tässä asiakirjassa kuvataan sovellusten eri käyttöoikeustasot ja kuinka sovelluksen sisäisiä
datajoukkoja, linssejä ja mittaristoja jaetaan muiden käyttäjien kanssa.

Note: Wave Analytics ei synkronoidu Salesforcessa määritetyn jakamisen kanssa. Sen sijaan määrität suojauksen erikseen
Wave Analyticsille. Wave Analytics tarjoaa turvallisen rivitason suojausominaisuuden, jonka avulla voit mallintaa datajoukoille
erityyppisiä käyttöoikeuksien ohjaimia.

Täydelliset tiedot Wave Analytics -suojauksen toteuttamiseksi on Wave Analytics Security Implementation Guide -toteutusoppaassa.

Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa
Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Wave Analytics
saa Salesforce-datan käyttöoikeudet kahden sisäisen Wave Analytics -käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella: Integration User ja Security
User.

Wave Analytics käyttää Integration User -käyttöoikeuksia kerätäkseen tietoja Salesforce-objekteista ja -kentistä datakulkutyön suorituksen
yhteydessä. Koska Integration User -käyttäjällä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, harkitse joidenkin objektien ja kenttien käyttöoikeuksien
rajoittamista, jos ne sisältävät luottamuksellisia tietoja. Jos datakulku on määritetty keräämään tietoja objektista tai kentästä, johon
Integration User -käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, datakulkutehtävä epäonnistuu.

Kun kyselet datajoukkoa, jolla on Käyttäjä-objektiin perustuva rivitason suojaus, Wave Analytics käyttää Security User -käyttäjän
käyttöoikeuksia Käyttäjä-objektin ja sen kenttien käyttämiseksi. Security User -käyttäjällä täytyy olla vähintään lukuoikeus kaikkiin
predikaattiin sisältyvien Käyttäjä-objektin kenttiin. Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukolle. Security
User -käyttäjällä on oletusarvoisesti Käyttäjä-objektin kaikkien vakiokenttien lukuoikeus. Jos predikaatti perustuu mukautettuun kenttään,
myönnä Security User -käyttäjälle sen lukuoikeus. Jos Security User -käyttäjällä ei ole lukuoikeutta kaikkiin predikaattilausekkeeseen
sisältyviin Käyttäjä-objektin kenttiin, näet virheen, kun yrität kysellä predikaattia käyttävää datajoukkoa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Määritä
Integration User -käyttäjän Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet hallitaksesi datakulun Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia.
Määritä Security User -käyttäjän käyttöoikeudet ottaaksesi käyttöön User-objektin mukautettuihin kenttiin perustuvan rivitason
suojauksen.

KATSO MYÖS:

Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta
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Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjäprofiilin
kloonaaminen:

• Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Objektien käyttöoikeuksien
muokkaaminen:

• Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana
rivitason suojausta. Määritä Integration User -käyttäjän Salesforce-objektien ja -kenttien
käyttöoikeudet hallitaksesi datakulun Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia. Määritä Security User
-käyttäjän käyttöoikeudet ottaaksesi käyttöön User-objektin mukautettuihin kenttiin perustuvan
rivitason suojauksen.

Kun määrität Integration User- tai Security User -käyttäjän käyttöoikeuksia, tee muutokset
käyttäjäprofiilin kloonattuun versioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja valitse
käyttäjäprofiili.

Integration User: valitse Analytics Cloud Integration User -profiili. Security User: valitse Analytics
Cloud Security User -profiili.

2. Napsauta Kloonaa kloonataksesi käyttäjäprofiilin.

3. Nimeä ja tallenna kloonattu käyttäjäprofiili.

4. Napsauta Objektiasetukset.

5. Napsauta Salesforce-objektin nimeä.

6. Napsauta Muokkaa.

a. Ota objektin käyttöoikeus käyttöön valitsemalla Objektin käyttöoikeudet -osiosta Luku.

b. Ota objektin kentän käyttöoikeus käyttöön valitsemalla Kentän käyttöoikeudet -osiosta Luku.

Note:  Et voi muuttaa User-objektin vakiokenttien käyttöoikeuksia.

7. Tallenna objektiasetukset.

8. Kohdista kloonattu käyttäjäprofiili Integration User- tai Security User -käyttäjälle.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

b. Valitse käyttäjä, jolle haluat kohdistaa käyttäjäprofiilin.

c. Napsauta Muokkaa.

d. Valitse Profiili-kentästä käyttäjäprofiili.

e. Napsauta Tallenna.

9. Varmista, että Integration User- tai Security User -käyttäjällä on objektien kenttien asianmukaiset käyttöoikeudet.

Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015
ostetuilla lisensseillä
Jos olet ostanut Wave Analytics Builder- tai Explorer-lisenssejä ennen 20. lokakuuta 2015, voit jatkaa lisenssien käyttöä määrittääksesi
Wave-sovellustalustan organisaatiosi käyttäjille, tai siirtyä käyttämään uutta yhden käyttäjän Wave Analytics -sovellusalustalisenssiä.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain asiakkaita, jotka ovat ostaneet Wave Analytics -lisenssejä ennen 20. lokakuuta 2015 ja jatkavat
Analytics Cloud Builder- tai Analytics Cloud Explorer -käyttöoikeusjoukkolisenssien käyttöä siirtymättä uuteen Analytics Cloud Wave
Platform -lisenssiin. Jos ostit Waven 20. lokakuuta 2015 tai sen jälkeen, siirry kohtaan Wave-sovellusalustan määritykset.
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Tärkeää:  Jos olet siirtymästä vanhoista Analytics Cloud Builder- ja Analytics Cloud Explorer -sovellusalustalisensseistä yhden
käyttäjän Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, lue artikkeli Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin
Wave Platform -lisensseihin.

Analytics Cloud Wave Platform -lisenssi
Ennen 20. lokakuuta 2015 ostettu Analytics Cloud Wave Platform -lisenssi sallii sinun ottaa Wave Analyticsin käyttöön organisaatiollesi.
Jokainen vanha Wave Platform -lisenssi on rajoitettu sopimusluontoisesti enintään 400 käyttäjään. Jos tarvitset yli 400 käyttäjää, voit
ostaa enemmän Wave Platform -lisenssejä.

Jokainen vanha Wave Platform -lisenssi sallii sinun:

• Tallentaa jopa 250 000 000 riviä valmiisiin rekisteröityihin datajoukkoihin.

• Suorittaa jopa 50 samanaikaista kyselyä Wave Analyticsissa

Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisenssit
Kullakin käyttäjällä täytyy olla Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisenssi käyttääkseen tuotetta. Käyttöoikeusjoukkolisenssi määrittää
käyttäjälle kohdistettavissa olevat käyttöoikeudet. Pääkäyttäjä kohdistaa käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille.

Salesforce tarjoaa seuraavat käyttöoikeusjoukkolisenssit osana ennen 20. lokakuuta 2015 ostettuja Wave Analytics -sovellusalustalisenssejä:

• Analytics Cloud Builder -käyttöoikeusjoukkolisenssi sallii käyttäjien käyttää kaikkia Wave Analytics -ominaisuuksia.

• Analytics Cloud Explorer -käyttöoikeusjoukkolisenssi sallii käyttäjien ladata ulkoisia tietoja Wave Analytics -palvelimelle ja selata niitä.

Käyttöoikeusjoukot sisältävät seuraavat Wave Analytics -käyttöoikeudet.

Mitä se salliiSisältyykö Explorer- tai
Builder-käyttöoikeusjoukkolisenssiin?

Käyttäjäoikeus

Wave Analytics -mittaristojen luomisen ja
muokkaamisen.

Vain Builder“Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Wave Analytics -sovellusten luomisen ja
muokkaamisen.

Vain Builder“Wave Analytics -sovellusten luontioikeus

Datakulun lataamisen, lataamisen
palvelimelle, käynnistämisen,

Vain Builder“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

keskeyttämisen ja ajoittamisen uudelleen.
Datakulku- ja järjestelmätöiden
tarkastelemisen datan valvontaohjelmalla.

Kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien
käyttämisen. Tarjoaa Wave-pääkäyttäjän
tason kyvyt.

Vain Builder“Wave Analyticsin hallintaoikeus

Ulkoisen datan lataamisen Wave Analyticsiin
datajoukon luomiseksi. Datakulku- ja

Builder ja Explorer“Ulkoisten tietojen latausoikeus Wave
Analyticsiin

järjestelmätöiden tarkastelemisen datan
valvontaohjelmalla.

Wave Analyticsin käyttämisen sekä
käyttäjälle näytettävien datajoukkojen,

Builder ja Explorer“Wave Analyticsin käyttöoikeus

linssien ja mittaristojen tarkastelemisen.
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Mitä se salliiSisältyykö Explorer- tai
Builder-käyttöoikeusjoukkolisenssiin?

Käyttäjäoikeus

Otetaan automaattisesti käyttöön, kun
valitset minkä tahansa muun
Wave-käyttöoikeuden.

Note:  Kun luot käyttöoikeusjoukkoja Wave-käyttäjille, minkä tahansa muun Wave Analytics -käyttöoikeuden valitseminen ottaa
Wave Analytics -käyttöoikeuden automaattisesti käyttöön.

Voit kohdistaa vanhoja Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssejä seuraavien Salesforce-käyttäjälisenssien rinnalle:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)

• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

KATSO MYÖS:

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave
Platform -lisensseihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Jos haluat siirtyä vanhoista, ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuista Analytics Cloud Builder- ja Analytics
Cloud Explorer -lisensseistä uuteen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssiin, sinun
täytyy ehkä määrittää organisaatiossasi Wave-käyttäjiä uusilla käyttöoikeusjoukoilla.

Kun Salesforce tarjoaa organisaatiollasi uuden Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssin,
sinun täytyy ehkä määrittää käyttäjiä uudelle lisenssille.

• Builder-lisenssin käyttäjät. Käyttäjien, jotka käyttävät Wavea tällä hetkellä Analytics Cloud
Builder -käyttöoikeusjoukkolisenssillä, tulisi voida jatkaa Wave Analytics -sovellusalustan käyttöä
ilman lisämäärityksiä. Builder-lisenssin nimeksi vain muuttuu Analytics Cloud - Wave Analytics
Platform, ja näet sen käyttöoikeusjoukkolisenssin Salesforcen Määritykset-valikossa.

• Explorer-lisenssin käyttäjät. Analytics Cloud Explorer -lisenssi saatetaan poistaa
organisaatioltasi, kun Salesforce tarjoaa uudet lisenssit. Jos näin tapahtuu, näet uuden Analytics
Cloud - Wave Platform -lisenssin Explorer-lisenssin sijaan, ja sinun täytyy määrittää sille käyttäjiä.
Jos Explorer-käyttöoikeusjoukkolisenssi on edelleen näkyvissä, sinun ei tarvitse toistaa
määritysprosessia Explorer-käyttäjille.

Jos sinun täytyy määrittää organisaatiosi käyttäjiä Analytics Cloud - Wave Platform -lisenssille — vaikka he käyttivät Wavea vanhalla
lisenssillä — noudata kohdassa Wave-sovellusalustan määritykset sivulla 70 kuvattuja ohjeita. Sinun täytyy kohdistaa heille uusi
käyttöoikeusjoukkolisenssi, luoda yksi tai useampi uusi käyttöoikeusjoukko ja kohdistaa ne käyttäjille.

84

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä
uusiin Wave Platform -lisensseihin

Analysointi



Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä
käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi
kiintiötiedot.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sen mukana luodaan Quota (Target) -datajoukko. Sinun täytyy
päivittää tämä Quota-datajoukko noudattamalla seuraavia ohjeita, jotta voit seurata tiimin jäsenten
kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai vuosittaisia kiintiöitä Sales Wavessa. Voit myös katsoa videon

Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen palvelimelle ja
datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

Note:  Jos haluat tuoda .CSV-tiedostoja Sales Waveen, luo ja avaa niitä vain
UTF-8-yhteensopivassa tekstieditorissa. .CSV-tiedostojen avaaminen Microsoft Excelissä tai
muissa taulukkolaskentaohjelmissa muotoilee ne uudelleen, jolloin niitä ei voi enää käyttää
Sales Wavessa.

Note:  Jos yhtiösi ei seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, voit hypätä tämän vaiheen yli. Sinun täytyy suorittaa tämä toimenpide vain,
jos vastaat "kyllä" ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla.

1. Luo .CSV-tiedosto, joka sisältää seuraavat kentät tässä järjestyksessä: QuotaAmount, StartDate (muodossa vvvv-kk-pp), OwnerName
ja Username. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä esitetyllä tavalla. Katso
esimerkki kohdasta Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta.

2. Tallenna tiedosto sijaintiin, jonka muistat helposti.

3. Siirry Salesforcessa Wave Analytics -aloitussivulle ja etsi Quota (Target) -datajoukko.

4. Siirrä kursorisi datajoukon ylle ja napsauta Muokkaa.

5. Salesforce näyttää Quota-datajoukon muokkausruudun. Valitse Päivitä data -osiosta Valitse tiedosto vai vedä tiedosto

tähän...
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6. Kun valintaikkuna avautuu, etsi vaiheessa 1 luomasi .CSV-tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

7. Napsauta Päivitä datajoukko.

8. Jos tilivuotesi ei vastaa kalenterivuotta, eli jos se alkaa muuna päivänä kuin 1. tammikuuta, sinun täytyy päivittää myös Quota Metadata
-tiedosto.

a. Kopioi JSON-tiedosto Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto -osiosta ja liitä se haluamaasi tekstieditoriin.

b. "fiscalMonthOffset"-arvo on 4, joten muuta se numeroon, joka edustaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta. Sales Wave
-metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa joulukuuta.

c. Tallenna tiedosto työpöydällesi ja lataa se Sales Waveen vetämällä se datajoukon muokkausruudun Lisää metadata-tiedoston
(JSON) -osion Valitse tiedosto tai vedä tiedosto tähän... -ruutuun.

d. Napsauta Päivitä datajoukko.

9. Kun olet ladannut kiintiötietosi palvelimelle, suorita datakulku uudelleen päivittääksesi mittaristot.

a. Napsauta Sales Wave -ruudun oikeasta yläkulmasta hammasratas-valikkoa ja valitse Datan valvontaohjelma.

b. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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c. Etsi sovelluksesi. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä ja napsauta

Käynnistä. Siinä
kaikki. Datakulku varmistaa, että Sales Wave sisältää yhtiösi ajankohtaiset myyntitiedot. Lisätietoja datakuluista on kohdassa Sales
Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta
Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Note:  Tämä tiedosto toimii vain esimerkkinä. Luo yksilöllinen .CSV-tiedosto, joka sisältää kiintiötiedot tiimisi jäsenille, mukaan
lukien seuraavat kentät:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Luo tiedosto käyttämällä UTF-8-yhteensopivaa tekstieditoria äläkä avaa tiedostoa Microsoft Excelissä tai muussa
taulukkolaskentaohjelmassa. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä
esitetyllä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen sivulla 85.

Esimerkki:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
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5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto
Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Kopioi tämän tiedoston sisältö haluamaasi editoriin ja muuta fiscalMonthOffset-arvo (lihavoituna) tilivuotesi ensimmäiseksi
kuukaudeksi. Sales Wave -metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa
joulukuuta. Alla olevassa koodissa arvoksi on määritetty 4, eli toukokuu. Käytä arvoa, joka vastaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta.
Tallenna tiedosto ja lataa se Sales Waveen noudattamalla kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen kuvattuja
ohjeita.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
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"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Tietojen integrointi
Voit integroida Salesforce-tietoja ja ulkoisia tietoja Wave Analyticsiin salliaksesi käyttäjien tutkia ja visualisoida niitä tutkintaohjelmassa
ja suunnitteluohjelmassa. Ulkoiset tiedot ovat tietoja, joita säilytetään Salesforcen ulkopuolella, esimerkiksi ulkoisista sovelluksista tai
laskentakaavioista saatuja tietoja.

Kun lataat tietoja Wave Analyticsiin, lataat ne datajoukkoihin. Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään
denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa.

Voit luoda datajoukkoja Wave Analyticsissa käyttämällä seuraavia menetelmiä.

Wave ConnectorExternal Data APILataaminen
käyttöliittymästä

Datajoukkojen
rakentaja

Datakulun JSON

Microsoft ExcelUlkoiset tiedotUlkoiset tiedotSalesforce-objektitSalesforce-objektit,
olemassa olevat
datajoukot

Tietolähde

EiEiEiEiKylläVoiko liittää
ulkoisia tietoja ja
Salesforce-tietoja?

KylläEi (ohjelmallinen
käyttöoikeus)

KylläKylläEi (JSON)Graafinen
käyttöliittymä?

EiEiEiEiKylläVoiko luoda useita
datajoukkoja
kerralla?
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Wave ConnectorExternal Data APILataaminen
käyttöliittymästä

Datajoukkojen
rakentaja

Datakulun JSON

EiKylläEiEiKylläTukee asteittaista
tietojen keruuta?

ManuaalinenManuaalinenManuaalinenAutomaattinenAutomaattinenTietojen
päivitysmenetelmä

EiEiEiEiKylläVoiko suodattaa
tietueita?

EiEiEiEiKyllä (delta- ja
dimension-sarakkeet)

Voiko luoda uusia
sarakkeita
datajoukkojen
luonnin
yhteydessä?

EiKylläKylläEiKylläVoiko korvata
metadataa?

TÄSSÄ OSIOSSA:

Datajoukot

Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Organisaatiollasi
voi olla jokaista alustalisenssiä kohti enintään 250 miljoonaa riviä dataa kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa yhteensä.

Datajoukkojen luominen datakulun avulla

Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.

Wave-datakulkujen transformaatiot

Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

Voit käyttää datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella.
Datajoukkojen rakentaja luo ja yhdistää datakulun määritystiedostoon JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan
seuraavan kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku suoritetaan. Voit myös muokata datakulun
määritystiedostoa lisäämään transformaatioita, jotka manipuloivat datajoukkoa.

Datakulkujesi nopeuttaminen replikoinnilla

Replikointi suorittaa Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluista ja sallii sinun ajoittaa sen erikseen. Kun ajoitat nämä noudot
etukäteen, datakulullasi on vähemmän töitä ja toimii nopeammin. Replikointi noutaa Salesforce-dataa oletusarvoisesti asteittain, eli
se noutaa vain muuttuneet tiedot, mikä vähentää kuormitusta entisestään.

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta

Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

Voit luoda datajoukon lataamalla ulkoisia tietoja käyttöliittymän tai External Data API:n kautta. Kun lataat palvelimelle ulkoisen
datatiedoston (.csv, .gz tai .zip), voit myös tarjota metadata-tiedoston. Metadata-tiedosto sisältää metadata-attribuutteja, jotka
kuvaavat ulkoisessa datatiedostossa olevan datan rakenteen. Jos lataat .csv-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics
luo automaattisesti metadata-tiedoston, jota voit esikatsella ja muuttaa. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa, Wave Analytics tuo ulkoisen
datatiedoston kaikki sarakkeet ulottuvuuksina.
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Datajoukon muokkaaminen

Voit muokata datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä, sovellusta tai suojauspredikaattia tai datajoukkoon liittyvää laajennetun metadatan
tiedostoa (XMD). Jos datajoukko on luotu ulkoisesta datatiedostosta, voit myös ladata palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston tai
metadata-tiedoston päivittääksesi tietoja tai metadataa.

Datajoukon poistaminen

Poista tarpeettomia datajoukkoja omasta yksityisestä sovelluksestasi tai jaetuista sovelluksista, joihin sinulla on vähintään
muokkausoikeudet. Datajoukkojen poistaminen vähentää ruuhkaa ja auttaa sinua välttymään organisaatiosi rajoitusten ylittymisiltä
koskien rekisteröityjen datajoukkojen rivien kokonaismäärää.

Datajoukkojen rivitason suojaus

Jos Wave Analytics -käyttäjällä on datajoukon käyttöoikeus, hänellä on myös oletusarvoisesti kaikkien datajoukkoon kuuluvien
tietueiden käyttöoikeus. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta rajoittaaksesi tietueiden käyttöoikeuksia. Jotkin
tietueet saattavat sisältää luottamuksellisia tietoja, joita kaikkien ei tulisi nähdä.

Predikaattilausekkeen syntaksi datajoukoille

Sinun täytyy käyttää kelvollista syntaksia predikaattilauseketta määritettäessä.

Datajoukot
Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Organisaatiollasi
voi olla jokaista alustalisenssiä kohti enintään 250 miljoonaa riviä dataa kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa yhteensä.

Wave Analytics kohdistaa jokaiselle datajoukkokentälle jonkin seuraavista tyypeistä:

Päivämäärä
Päivämäärä voi esittää päivää, kuukautta, vuotta ja haluttaessa kellonaikaa. Voit ryhmitellä ja suodattaa päivämääriä sekä soveltaa
niihin matematiikka.

Mitta
Ulottuvuus on is a kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen
ja suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin. Wave Analytics indeksoi datajoukkojen kaikki
ulottuvuuskentät parantaakseen kyselyiden suorituskykyä.

Mitta
Mitta on is a kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen
kokonaisvoitot tai hakea alhaisimman vaihtokurssin.

Voit soveltaa kaikille luomillesi datajoukoille rivitason suojausta rajoittaaksesi datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Huomautus:  Varmista ennen datajoukon luomista, että lähdetiedot sisältävät vähintään yhden arvon jokaisessa sarakkeessa.
Null-arvoisia sarakkeita ei luoda datajoukkoihin eikä niihin voi viitata datakuluissa, linsseissä tai mittaristoissa. Sinun kannattaa antaa
null-arvoille oletusarvo, kuten "n/a" tai "tyhjä".

TÄSSÄ OSIOSSA:

Numeroarvojen käsittely datajoukoissa

Wave Analytics tallentaa datajoukkojen numeroarvot sisäisesti pitkinä arvoina. Esimerkiksi luku 3 200,99, jonka skaala on 2, tallennetaan
arvona 320099. Käyttöliittymä muuntaa tallennetun arvon takaisin desimaaliluvuksi, jolloin lukuna näytetään 3 200,99.

Päivämäärien käsittely datajoukoissa

Kun Wave Analytics lataa päivämääriä datajoukkoon, se pilkkoo jokaisen päivämäärän useisiin kenttiin, kuten päivä, viikko, kuukausi,
vuosineljännes ja vuosi, kalenterivuoden perusteella. Jos esimerkiksi keräät päivämääriä CreateDate-kentästä, Wave Analytics
luo päivämääräkentät CreateDate_Day  ja CreateDate_Week. Jos tilivuotesi ei ole sama kuin kalenterivuosi, voit sallia
Wave Analyticsin luoda päivämääräkenttiä myös tilivuosille.

91

Tietojen integrointiAnalysointi



Datakulun JSON

Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä. Datakulun avulla voit manipuloida kerättyjen tietoja ja korvata metadataa
ennen sen lataamista datajoukkoon. Datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan, jotta tiedot päivitetään säännöllisesti..

Datajoukkojen rakentaja

Käytä datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella.
Datajoukkojen rakentajalla voit tunnistaa ja valita asiaan liittyviä Salesforce-objekteja osoittamalla ja napsauttamalla.

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta

Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Ulkoisen datan lataaminen palvelimelle käyttöliittymästä

Voit käyttää latauksen käyttöliittymää luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten tietojen perusteella. Voit ladata ulkoisia tietoja .csv-,
.gz- tai .zip-muodossa. Voit päivittää datajoukossa olevia tietoja lataamalla palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston.

External Data API

Voit käyttää External Data API:a luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten, .csv-muotoisten tietojen perusteella. Voit käyttää API:a myös
muokataksesi datajoukkoa lataamalla palvelimelle uuden .csv-tiedoston. Kun muokkaat datajoukkoa, voit korvata kaikki sen tietueet,
lisätä tietueisiin muutoksia, päivittää tietueita tai poistaa tietueita.

Numeroarvojen käsittely datajoukoissa
Wave Analytics tallentaa datajoukkojen numeroarvot sisäisesti pitkinä arvoina. Esimerkiksi luku 3 200,99, jonka skaala on 2, tallennetaan
arvona 320099. Käyttöliittymä muuntaa tallennetun arvon takaisin desimaaliluvuksi, jolloin lukuna näytetään 3 200,99.

Suurin numero, jonka datajoukkoon voi tallentaa, on 36 028 797 018 963 967, ja pienin numero on -36 028 797 018 963 968.

Varoitus:  Jos numeroarvo on näitä rajoituksia suurempi tai pienempi, saatat saada odottamattomia tuloksia. Jos yrität lisätä
datajoukkoon esimerkiksi arvoa 3,7E-16 skaalalla 16, Wave Analytics yrittää tallentaa arvoksi 37000000000000000. Koska tämä arvo
on kuitenkin suurempi kuin enimmäisrajoitus, Wave Analytics ei pysty lataamaan koko tietuetta. Lisäksi: Jos suoritat kyselyn, joka
kerää mittoja yhteen — esimerkiksi yhteenlaskulla tai ryhmittämällä — ja tuloksena oleva arvo ylittää enimmäisarvon, arvo vuotaa
kentästä yli ja Wave Analytics palauttaa virheellisen tuloksen.

Päivämäärien käsittely datajoukoissa
Kun Wave Analytics lataa päivämääriä datajoukkoon, se pilkkoo jokaisen päivämäärän useisiin kenttiin, kuten päivä, viikko, kuukausi,
vuosineljännes ja vuosi, kalenterivuoden perusteella. Jos esimerkiksi keräät päivämääriä CreateDate-kentästä, Wave Analytics luo
päivämääräkentät CreateDate_Day  ja CreateDate_Week. Jos tilivuotesi ei ole sama kuin kalenterivuosi, voit sallia Wave
Analyticsin luoda päivämääräkenttiä myös tilivuosille.

Wave Analytics luo seuraavat päivämääräkentät.

KuvausKenttätyyppiKentän nimi

Sekuntien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
sekunteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Second

Minuuttien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
minuutteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Minute

Tuntien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
tunteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Hour
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KuvausKenttätyyppiKentän nimi

Kuukauden päivä.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Day

Viikon numero kalenterivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Week

Kuukauden numero kalenterivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Month

Vuosineljänneksen numero
kalenterivuodessa.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Quarter

Kalenterivuosi.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Year

Viikon numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Week_Fiscal

Kuukauden numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Month_Fiscal

Vuosineljänneksen numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Quarter_Fiscal

Tilivuosi.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Year_Fiscal

1. tammikuuta 1970 (keskiyöllä UTC) jälkeen
kuluneiden sekuntien määrä.

Numeerinen<päivämääräkentän nimi>_sec_epoch

1. tammikuuta 1970 (keskiyöllä UTC) jälkeen
kuluneiden päivien määrä.

Numeerinen<päivämääräkentän nimi>_day_epoch

Voit määrittää metadata-attribuutteja hallitaksesi, kuinka päivämäärät ladataan datajoukkoihin ja salliaksesi Wave Analyticsin luoda
tilivuosien päivämääräkenttiä. Voit määrittää metadata-attribuutteja sfdcDigest-transformaation parametreihin Salesforce-tiedoille tai
metadata-tiedostoon ulkoisille tiedoille.

Tärkeää:  Muista tarkastaa päivämäärien muotoilun vaatimukset täältä ennen päivämäärien lataamista ulkoisesta datatiedostosta.
Varmista myös, että ulkoisen datatiedoston sarakkeiden nimet eivät ole ristiriidassa luotujen päivämääräkenttien nimien kanssa.
Jos esimerkiksi lataat CSV-tiedoston, jossa on sarake Create_Date, Wave Analytics luo datajoukkoon kentän
Create_Date_Year. Jos myös CSV-tiedostossa on kenttä nimeltään Create_Date_Year, Wave Analytics näyttää virheen,
koska nimet ovat ristiriidassa keskenään.

Tilivuodet Wave Analyticsissa

Jos kalenterivuosi ja tilivuosi eivät ole samoja, voit sallia Wave Analyticsin luoda datajoukkoon tilivuosien päivämääräkenttiä kalenterivuosien
päivämääräkenttien lisäksi. Jos haluat sallia Wave Analyticsin luoda tilivuosien päivämääräkenttiä, aseta fiscalMonthOffset-arvoksi
muu kuin 0. Määrität tämän attribuutin jokaiselle päivämääräsarakkelle, jolle haluat luoda tilivuosien päivämääräkenttiä. Jos määrität
kompensointiarvoksi on 0 tai et määritä arvoa, Wave Analytics ei luo tilivuosien päivämääräkenttiä.

Määritä lisäksi seuraavat metadata-attribuutit jokaiselle päivämääräsarakkeelle määrittääksesi tilivuosien ajanjaksot:

fiscalMonthOffset
Tämä attribuutti sallii tilivuosien päivämääräkenttien luomisen ja määrittää lisäksi tilivuoden ensimmäisen kuukauden. Määrität
tilivuoden ensimmäisen kuukauden ja kalenterivuoden enimmäisen kuukauden (tammikuun) välisen eron
fiscalMonthOffset-attribuutilla. Jos tilivuotesi alkaa esimerkiksi huhtikuussa, aseta fiscalMonthOffset-arvoksi 3.

isYearEndFiscalYear
Koska tilivuosi voi alkaa yhtenä kalenterivuotena ja loppua toisena, sinun täytyy määrittää, kumpaa vuotta käytät tilivuodelle.
isYearEndFiscalYear-attribuutti osoittaa, onko tilivuosi vuosi, jona tilivuosi alkaa vai loppuu.

93

Tietojen integrointiAnalysointi

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data_format.meta/bi_dev_guide_ext_data_format/bi_ext_data_schema_reference.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data_format.meta/bi_dev_guide_ext_data_format/bi_ext_data_schema_reference.htm


Nyt tutustumme tähän toimintatapaan muutaman esimerkin avulla. Jos isYearEndFiscalYear  = true (tai et määritä tätä
attribuuttia), tilivuosi on vuosi, jona tilivuosi loppuu. Alla oleva kaavio osoittaa, että 1.4.2015 ja 31.3.2016 väliset päivämäärät kuuluvat
tilivuoteen 2016, koska tilivuosi loppuu 2016.

Jos isYearEndFiscalYear  = false, tilivuosi on vuosi, jona tilivuosi alkaa. Alla oleva kaavio osoittaa, että 1.4.2015 ja 31.3.2016
väliset päivämäärät kuuluvat tilivuoteen 2015, koska tilivuosi alkaa 2015.

Viikkojen numerointi Wave Analyticsissa

Wave Analytics luo jokaista datajoukkoon ladattua päivämäärää kohti sitä vastaavan viikon numeron kalenterivuoden ja mahdollisesti
tilivuoden perusteella. SOQL-funktiota WEEK_IN_YEAR  vastaavasti Wave Analyticsin viikko 1 on 1.–7. tammikuuta (eli erilainen kuin
UTC week()  -laskutoimitus).

Voit määrittää viikon alkamaan tarvittaessa tiettynä viikonpäivänä käyttämällä firstDayOfWeek-attribuuttia. Jos esimerkiksi 1.
tammikuuta on lauantai ja haluat määrittää viikon alkamaan maanantaina, viikko 1 on 1.–2. tammikuuta. Viikko 2 alkaa maanantaina 3.
tammikuuta. Viikko 3 alkaa seuraavana maanantaina eli 10. tammikuuta. Huomaa, että viikko 1 saattaa olla lyhyt viikko, jotta sitä seuraavat
viikot alkavat määritettynä viikonpäivänä.

Datakulun JSON
Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä. Datakulun avulla voit manipuloida kerättyjen tietoja ja korvata metadataa ennen
sen lataamista datajoukkoon. Datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan, jotta tiedot päivitetään säännöllisesti..

Wave Analytics tarjoaa oletusarvoisen datakulun, joka sisältää jonkin verran valmista transformaatiologiikkaa. Tämä datakulku on vain
esimerkki, jota sinun täytyy muokata ennen sen suorittamista.
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Määritä datakulku lisäämällä transformaatioita datakulun määritystiedostoon. Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää
datakulun logiikkaa esittävät transformaatiot. Voit lisätä transformaatioita määrittääksesi, mitä tietoja kerätään, miten datajoukkoja
transformoidaan ja mitkä datajoukot rekisteröidään, jotta niitä voi kysellä.

Kun olet määrittänyt datakulun, lataat datakulun uuden määritystiedoston Wave Analyticsiin.

Datakulkua ei suoriteta oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat käynnistää datakulun aikataulun mukaan, sinun täytyy ensin käynnistää
se manuaalisesti. Kun ensimmäinen työ on suoritettu, datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan. Datakulku suoritetaan
päivittäisen aikataulun mukaan, jotta se noutaisi Salesforce-tietojen ja datakulun logiikan viimeaikaiset muutokset.

Voit myös pysäyttää, uudelleenajoittaa ja valvoa datakulkutöitä.

KATSO MYÖS:

Datajoukkojen luominen datakulun avulla

Datajoukkojen rakentaja
Käytä datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella. Datajoukkojen
rakentajalla voit tunnistaa ja valita asiaan liittyviä Salesforce-objekteja osoittamalla ja napsauttamalla.

Kun olet valitset datajoukkoon sisällytettäviä tietoja, datajoukkojen rakentaja luo ja liittää JSON-tiedoston datakulun määritystiedostoon.
Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan seuraavan kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku
suoritetaan.

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta
Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Wave Connector on saatavilla sovelluksena pöytätietokoneiden Excel 2013:lle ja Excel Onlinen Office 365:lle. Connector on saatavilla
sovelluksena Microsoft Apps for Office -kaupasta tai organisaatiosi yksityisestä sovelluskatalogista. Kun olet asentanut Connectorin, voit
tuoda tietoja Excelista Salesforceen osoittamalla ja napsauttamalla niitä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta Salesforce Wave Analyticsiin..

Ulkoisen datan lataaminen palvelimelle käyttöliittymästä
Voit käyttää latauksen käyttöliittymää luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten tietojen perusteella. Voit ladata ulkoisia tietoja .csv-, .gz-
tai .zip-muodossa. Voit päivittää datajoukossa olevia tietoja lataamalla palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston.

Kun Wave Analytics lataa tietoja datajoukkoon, se lisää myös metadataa tietojen kustakin sarakkeesta. Metadataan voi sisältyä esimerkiksi
kenttätyyppi, tarkkuus, asteikko ja oletusarvo.

Ulkoisille tiedoille Wave Analytics päättelee ulkoisen datatiedoston sarakkeiden metadatan, ellet määritä muita metadata-attribuutteja
metadata-tiedostossa. Metadata-tiedosto on JSON-tiedosto, joka kuvaa ulkoisen datatiedoston rakenteen. Voit esimerkiksi käyttää
metadata-tiedostoa määrittääksesi tietylle ulkoisia tietoja sisältävälle sarakkeelle kenttätyypin ja oletusarvon. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa
ladatessasi ulkoisia tietoja palvelimelle, Wave Analytics käsittelee kaikkia sarakkeita ulottuvuuksina ja asettaa kenttätyypiksi Teksti. Tämä
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vaikuttaa datajoukolle tehtävien kyselyiden tyyppeihin, koska et voi suorittaa matemaattisia laskutoimia datajoukon sarakkeille, joiden
kenttätyyppi on Teksti. Voit tehdä matemaattisia laskutoimia vain datajoukon sarakkeille, joiden kenttätyyppi on Numero.

Kun olet luonut datajoukon ulkoisen datatiedoston perusteella, voit muokata datajoukkoa käyttämään uutta metadata-tiedostoa. Tällä
tavalla voit muuttaa sarakkeiden metadata-attribuutteja.

Note:  Wave tallentaa palvelimelle ladatun CSV-tiedoston ja metadata-tiedostot väliaikaisesti vain käsittelyä varten. Kun datajoukko
luodaan, Wave poistaa tiedostot.

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

External Data API
Voit käyttää External Data API:a luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten, .csv-muotoisten tietojen perusteella. Voit käyttää API:a myös
muokataksesi datajoukkoa lataamalla palvelimelle uuden .csv-tiedoston. Kun muokkaat datajoukkoa, voit korvata kaikki sen tietueet,
lisätä tietueisiin muutoksia, päivittää tietueita tai poistaa tietueita.

Lisätietoja External Data API:sta on Wave Analytics External Data API Developer Guide -oppaassa.

Datajoukkojen luominen datakulun avulla
Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Datakulun suunnittelu

Suunnittele datakulku huolella ennen kuin luot datakulun määritystiedoston .json-muodossa. Mieti mitä tietoja haluat sallia kyseltäväksi,
mistä tiedot kerätään ja tarvitseeko sinun transformoida kerättyjä tietoja saadaksesi haluamasi tiedot.

2. Datakulun määrittäminen

Määritä datakulku laatimasi suunnitelman perusteella. Voit määrittää datakulun keräämään tietoja, transformoimaan datajoukkoja
liiketoimintavaatimustesi mukaisesti ja rekisteröimään datajoukkoja, joiden kyselyt haluat sallia. Määritä datakulku lisäämällä
transformaatioita datakulun määritystiedostoon.

3. Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

Voit käynnistää manuaalisesti datakulkutyön, joka lataa tiedot datajoukkoihin välittömästi. Voit myös keskeyttää työn sen suorituksen
aikana. Voit suorittaa enintään 24datakulkutyötä vuorokauden aikana.

4. Datakulkutyön valvominen

Käytä datan valvontaohjelmaa valvoaksesi datakulkutöitä ja varmistaaksesi, että ne suoritetaan onnistuneesti tai korjataksesi ne, jos
ne epäonnistuvat.

5. Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

Kun suoritat datakulkutyön ensimmäistä kertaa, se suoritetaan oletusarvoisesti päivittäisellä aikataululla. Voit muuttaa päivittäisen
aikataulun kellonaikaa tai ajoittaa sen suorituksen tapahtumaan tunnin välein. Saatat haluta muuttaa aikataulua varmistaaksesi, että
tiedot ovat käytettävissä vain tiettyinä aikoina tai suorittaaksesi työn toimistoaikojen ulkopuolella. Voit myös perua datakulun
ajoituksen.

Datakulun suunnittelu
Suunnittele datakulku huolella ennen kuin luot datakulun määritystiedoston .json-muodossa. Mieti mitä tietoja haluat sallia kyseltäväksi,
mistä tiedot kerätään ja tarvitseeko sinun transformoida kerättyjä tietoja saadaksesi haluamasi tiedot.
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Tutustutaanpa esimerkkiin, joka esittelee meille tärkeimmät suunnittelupäätökset. Tämän esimerkin tavoitteena on luoda datajoukko
nimeltään "Voitetut mahdollisuudet". Datajoukko tulee sisältämään mahdollisuuksien lisätiedot, kuten kunkin mahdollisuuden tilin nimi.

Luot tämän datajoukon suunnittelemalla seuraavan datakulun:

Datakulku kerää mahdollisuustiedot Mahdollisuus-objektista ja tilin nimen Tilit-objektista. Datakulku luo uuden datajoukon kullekin
objektille, josta kerättiin tietoja.

Sitten datakulku transformoi kerätyistä tiedoista luodut datajoukot. Ensin datakulku liittää mahdollisuus- ja tilitiedot uudeksi datajoukoksi.
Seuraavaksi datakulku suodattaa tietueet mahdollisuuden vaiheen perusteella, jotta se sisältäisi vain voitetut mahdollisuudet. Datakulku
luo uuden datajoukon joka kerta, kun se transformoi datajoukon.

Lopuksi voit määrittää datakulun rekisteröimään vain lopullisen datajoukon, koska haluat käyttäjiesi kyselevän vain voitettuja
mahdollisuuksia. Voisit kuitenkin halutessasi rekisteröidä minkä tahansa datakulun luoman datajoukon ja rekisteröidä niin monta
datajoukkoa kuin haluat.

Valitse rekisteröitävät datajoukot huolella, koska:

• Kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa voi olla yhteensä enintään 250 miljoonaa riviä per Platform-lisenssi.

• Käyttäjät, jotka voivat käyttää rekisteröityjä datajoukkoja, voivat kysellä tietoja. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta
rajoittaaksesi sen tietueiden käyttöoikeuksia.
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Datakulun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun määritystiedoston
muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Määritä datakulku laatimasi suunnitelman perusteella. Voit määrittää datakulun keräämään tietoja,
transformoimaan datajoukkoja liiketoimintavaatimustesi mukaisesti ja rekisteröimään datajoukkoja,
joiden kyselyt haluat sallia. Määritä datakulku lisäämällä transformaatioita datakulun
määritystiedostoon.

A Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää datakulun logiikkaa esittävät
transformaatiot. Datakulun määritystiedosto täytyy tallentaa UTF-8-koodauksella.

Ennen kuin voit määrittää datakulun käsittelemään ulkoisia tietoja, sinun täytyy ladata ulkoisia tietoja
Wave Analyticsiin.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Lataa datakulun määritystiedosto napsauttamalla toimintoluettelosta (1) Lataa.

4. Tee datakulun määritystiedostosta varmuuskopio ennen sen muokkaamista.

Wave Analytics ei säilytä tiedoston aiempia versioita. Jos teet virheen, sinun täytyy ehkä ladata aiempi versio peruaksesi muutoksesi.

5. Lisää datakulun määritystiedostoon transformaatioita.

Voit esimerkiksi lisätä seuraavat transformaatiot edellisessä vaiheessa laaditun suunnitelman pohjalta:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
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{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Name"
]

}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"

}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
"source": "Transform_Filter_Opportunities"

}
}

}

Note:  JSON-avaimet ja -arvot ovat merkkikokoriippuvaisia. Jokainen lihavoitu avain edellisessä JSON-esimerkissä sisältää
yhden toiminnon, joka tunnistaa transformaation tyypin. Sillä ei ole merkitystä, missä järjestyksessä lisäät transformaatioita
datakulun määritystiedostoon. Wave Analytics määrittää transformaatioiden käsittelyjärjestyksen tarkastamalla niiden
sidonnaisuudet tutkimalla datakulkua.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna datakulun määritystiedosto UTF-8-koodauksella ja sulje tiedosto.
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8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymän toimintoluettelosta (1) Lataa palvelimelle ladataksesi datakulkutyön
päivitetyn määritystiedoston palvelimelle.

Note: Datakulun määritystiedoston lataaminen palvelimelle ei vaikuta tällä hetkellä suoritettaviin datakulkutöihin eikä käynnistä
datakulkutyötä automaattisesti.

Voit nyt käynnistää datakulun heti tai odottaa, kunnes se suoritetaan ajoitetusti. Käyttäjät eivät voi kysellä rekisteröityjä datajoukkoja
ennen datakulun suorittamista.

Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulkutyön
käynnistäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit käynnistää manuaalisesti datakulkutyön, joka lataa tiedot datajoukkoihin välittömästi. Voit myös
keskeyttää työn sen suorituksen aikana. Voit suorittaa enintään 24datakulkutyötä vuorokauden
aikana.

Note: Datakulkua ei suoriteta oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat käynnistää datakulun
aikataulun mukaan, sinun täytyy ensin käynnistää se manuaalisesti. Kun ensimmäinen työ on
suoritettu, datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta toimintoluettelosta (1) Käynnistä käynnistääksesi datakulkutyön.
Datakulkutyö lisätään töiden jonoon. Käynnistä-painike on harmaa, kun datakulkutyötä suoritetaan.

4. Kun työ on suoritettu, Wave Analytics lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjälle, joka muokkasi datakulun määritystiedostoa viimeksi.

Sähköposti-ilmoituksessa kerrotaan, suoritettiinko työ onnistuneesti. Se sisältää myös työn lisätietoja, kuten aloitusajan, päättymisajan,
keston ja käsiteltyjen rivien määrän. Jos työ epäonnistui, ilmoitus näyttää myös epäonnistumisen syyn.
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5. Jos haluat pysäyttää tällä hetkellä suoritettavan datakulkutyön, napsauta työn tilan vierestä .
Jos napsautat Käynnistä käynnistääksesi pysäytetyn datakulun uudelleen, työ alkaa alusta —datakulkutyö ei jatka siitä, mihin se
pysäytettiin.

Voit valvoa datakulkutyötädatan valvontaohjelmassa määrittääksesi, milloin datakulku on valmis. Kun datakulku on suoritettu onnistuneesti,
päivitä aloitussivu nähdäksesi rekisteröidyt datajoukot.

Datakulkutyön valvominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datan valvontaohjelman
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus,
ulkoisten tietojen
latausoikeus Wave
Analyticsiin tai Wave
Analytics -hallintaoikeus

Virhelokin lataaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus ja
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Käytä datan valvontaohjelmaa valvoaksesi datakulkutöitä ja varmistaaksesi, että ne suoritetaan
onnistuneesti tai korjataksesi ne, jos ne epäonnistuvat.

Datan valvontaohjelmanDatakulku-näkymä näyttää 10 edellisen datakulkutyön tilan, aloitusajan ja
keston ja säilyttää historiatiedot 7 edelliseltä päivältä. Kun olet tekemässä vianmääritystä
epäonnistuneelle työlle, voit tarkastella töihin liittyviä virheviestejä ja jokaisen käsitellyn
transformaation yksityiskohtia suorituksen ajalta sekä ladata tarvittaessa tarjottuja virhelokeja.
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1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasratas-painiketta ( ) ja napsauta sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan
valvontaohjelman.
Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä (1).

3.
Napsauta  nähdäksesi työn ajankohtaisen tilan.

Kullakin työllä voi olla jokin seuraavista tiloista.

KuvausTila

Työ on käynnissä.Käynnissä

Työ epäonnistui.Epäonnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti.Onnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti, mutta jotkin rivit epäonnistuivat.Varoitus

4. Jos datakulkutyö epäonnistuu, laajenna työnoodia (2) ja tarkasta jokaisen käsitellyn transformaation lisätiedot suorituksen ajalta.

5. Jos noodille on saatavilla virheloki, napsauta Lataa loki -painiketta (3) ladataksesi epäonnistuneet rivit sisältävän CSV-tiedoston.

Note:  Virhelokit näyttävät dataa riveiltä, joiden lataaminen on epäonnistunut. Tietoturvan ylläpitämiseksi ja tietojen
valtuuttamattoman käytön estämiseksi vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat ladata virhelokeja.

6. Jos datakulun logiikassa on ongelma, muokkaa datakulun määritystiedostoa ja suorita datakulku uudelleen.
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Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulkutyön ajoituksen
muuttaminen tai peruminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun suoritat datakulkutyön ensimmäistä kertaa, se suoritetaan oletusarvoisesti päivittäisellä
aikataululla. Voit muuttaa päivittäisen aikataulun kellonaikaa tai ajoittaa sen suorituksen tapahtumaan
tunnin välein. Saatat haluta muuttaa aikataulua varmistaaksesi, että tiedot ovat käytettävissä vain
tiettyinä aikoina tai suorittaaksesi työn toimistoaikojen ulkopuolella. Voit myös perua datakulun
ajoituksen.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasratas-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta toimintoluettelosta (1) Ajoita ajoittaaksesi datakulkutyön uudelleen.
Oletusarvoinen päivittäinen aikataulu ja alkamisaika tulevat esiin.

4. Jos haluat jatkaa datakulkutyön suorittamista kerran päivässä, valitse kellonaika, jolloin haluat sen käynnistyvän.

5. Jos haluat suorittaa sen tunnin välein, valitse Tunti(a) ja määritä aikavälin tiedot. Minuuttien kompensaatio on minuuttien määrä
datakulun suoritusajan tasatunnin jälkeen.
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Tunneittain ajoitetut datakulut suoritetaan suhteessa kiinteään perusaikaan (klo 00.00 UTC). Jos esimerkiksi ajoitat datakulun suorituksen
6 tunnin välein 15 minuutin kompensaatiolla, datakulku suoritetaan joka päivä klo 00.15 UTC, klo 06.15 UTC, klo 12.15 UTC ja klo
18.15 UTC. Datakulku suoritetaan ensimmäisen kerran aikataulun seuraavana ajankohtana. Jos siis muutat aikataulua klo 04.00 UTC,
datakulku suoritetaan seuraavana ajoitettuna ajankohtana (klo 06.15 UTC) ja 6 tunnin välein sen jälkeen. Jotta asiat pysyisivät
yksinkertaisina, ajastin näyttää datakulun ensimmäisen suorituskerran ajankohdan (sinun aikavyöhykkeelläsi), kun tallennat aikataulun.

6. Napsauta Tallenna.
Datakulun aikataulu -ponnahdusruutu näyttää datakulun seuraavan suoritusajan sinun aikavyöhykkeelläsi.

7. Napsauta Valmis.

8. Jos haluat keskeyttää datakulun suorituksen aikataulun mukaa, valitse toimintoluettelosta (1) Kumoa ajoitus.

Wave-datakulkujen transformaatiot
Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Voit käyttää transformaatioita esimerkiksi liittääksesi kahden toisiinsa liittyvien datajoukkojen tiedot yhteen ja rekisteröidä niistä saadun
datajoukon salliaksesi sen kyselemisen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

append-transformaatio

append-transformaatio yhdistää tietueita useista datajoukoista yhteen datajoukkoon.

augment-transformaatio

augment-transformaatio augmentoi input-datajoukkoon sarakkeita toisesta asiaan liittyvästä datajoukosta. Uusi yhdistetty datajoukko
sallii kyselyt molemmista toisiinsa liittyvistä datajoukoista. Voit esimerkiksi yhdistää Tili-datajoukon ja Käyttäjä-datajoukon, jolloin
kysely voi palauttaa tilitietueita ja tilien omistajien koko nimet.

computeExpression-transformaatio

computeExpression-transformaatio sallii sinun lisätä datajoukkoon johdettuja kenttiä. Johdettujen kenttien arvoja ei noudeta
input-tietolähteestä. Sen sijaan Wave luo arvot käyttämällä SAQL-lauseketta, joka voi perustua yhteen tai useampaan kenttään
input-tiedoista tai muista johdetuista kentistä. Voit käyttää lauseketta esimerkiksi kohdistaaksesi arvon kenttään, ketjuttaaksesi
tekstikenttiä tai suorittaaksesi matemaattisia laskutoimia numerokentille .
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computeRelative-transformaatio

Voit käyttää computeRelative-transformaatiota analysoidaksesi datasi trendejä lisäämällä datajoukkoon johdettuja kenttiä muilla
riveillä olevien arvojen perusteella. Jos haluat esimerkiksi analysoida myyntiputkesi trendejä, luo johdettuja kenttiä, jotka laskevat,
kuinka monta päivää mahdollisuus viipyy kussakin vaiheessa. Voit myös laskea mahdollisuuden summan muutokset sen eri vaiheissa.

delta-transformaatio

delta-transformaatio laskee datajoukon mittasarakkeen arvon muutoksia tietyltä ajanjaksolta. delta-transformaatio luo datajoukkoon
ulostulosarakkeen, johon se tallentaa kunkin tietueen delta-arvon. Luo delta-arvoja auttaaksesi liiketoiminta-analysoijia sisällyttämään
niitä kyselyihin.

dim2mea-transformaatio

dim2mea-transformaatio luo uuden mitan ulottuvuuden perusteella. Tämä transformaatio lisää datajoukon sarakkeeseen uuden
mitan. Transformaatio säilyttää myös ulottuvuuden varmistaakseen, että olemassa olevat linssit ja mittaristot eivät mene rikki, jos ne
käyttävät ulottuvuutta.

edgemart-transformaatio

edgemart-transformaatio sallii datakulun käyttää olemassa olevaa rekisteröityä datajoukkoa, joka voi sisältää Salesforce-tietoja, ulkoisia
tietoja tai molempia. Käytä tätä transformaatiota viitataksesi datajoukkoon, jotta sen tietoja voidaan käyttää datakulun myöhemmissä
transformaatioissa. Voit käyttää tätä transformaatiota ja Augment-transformaatiota yhdessä liittääksesi olemassa olevan datajoukon
uuteen datajoukkoon.

filter-transformaatio

filter-transformaatio poistaa tietueita olemassa olevasta datajoukosta. Määrität suodatusehdon, joka määrittää datajoukkoon jäävät
tietueet.

flatten-transformaatio

flatten-transformaatio litistää hierarkkiset tiedot. Voit esimerkiksi litistää Salesforce-roolihierarkian ottaaksesi käyttöön rivitason
suojauksen datajoukolle roolihierarkian perusteella.

sfdcDigest-transformaatio

sfdcDigest-transformaatio luo datajoukon Salesforce-objektista keräämiensä tietojen pohjalta. Määrität Salesforce-objektin ja kentät,
joista tiedot kerätään. Et välttämättä halua ottaa mukaan joitakin kenttiä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja tai jotka eivät ole
tärkeitä analyysille.

sfdcRegister-transformaatio

sfdcRegister-transformaatio rekisteröi datajoukon, jotta sitä voisi käyttää kyselyissä. Käyttäjät eivät voi tarkastella tai suorittaa kyselyitä
rekisteröimättömillä datajoukoilla.

sliceDataset-transformaatio

sliceDataset-transformaatio poistaa kenttiä datakulkusi datajoukosta ja jättää sinulle joukon kenttiä, joita voit käyttää uudessa
datajoukossa tai muissa transformaatioissa. Näin voit luoda yhdestä datajoukosta useita datajoukkoja, joilla on eri kentät.

update-transformaatio

update-transformaatio päivittää olemassa olevan datajoukon määritetyt kenttäarvot toisen datajoukon tietojen perusteella. Kutsumme
tätä toista datajoukkoa haettavaksi datajoukoksi. Transformaatio hakee uudet arvot haettavan datajoukon vastaavista kentistä.
Transformaatio tallentaa tulokset uuteen datajoukkoon.

Transformaation luoman metadatan korvaaminen

Voit halutessasi korvata transformaation luoman metadatan. Voit korvata objektien ja kenttien attribuutteja. Voit esimerkiksi muuttaa
Salesforce-objektista noudetun kentän nimeä, jotta se näytettäisiin eri tavalla datajoukossa. Jos haluat korvata metadatan, lisää
korvaukset datakulun määritystiedoston transformaation Skeema-osioon.

KATSO MYÖS:

Datajoukkojen luominen datakulun avulla
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append-transformaatio
append-transformaatio yhdistää tietueita useista datajoukoista yhteen datajoukkoon.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät tätä transformaatiota.

• Tämä transformaatio ei poista identtisiä tietueita.

• Kaikilla syötetyillä datajoukoilla täytyy olla sama rakenne — vastaavien sarakkeiden täytyy olla samassa järjestyksessä ja niillä täytyy
olla sama nimi ja kenttätyyppi.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Luot joka kuukausi datajoukon, joka sisältää kuukauden myyntitavoitteet. Nyt
haluat nähdä myyntitavoitteista laajemman kokonaiskuvan kaikilta kuukausilta. Teet tämän luomalla seuraavan datakulun
määritystiedoston, joka yhdistää olemassa olevat datajoukot yhdeksi datajoukoksi.

{

"Extract_SalesTargets_2014Jan": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Feb": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Mar": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }

},

"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {

"action": "append",

"parameters": {

"sources": [

"Extract_SalesTargets_2014Jan",

"Extract_SalesTargets_2014Feb",

"Extract_SalesTargets_2014Mar"

]

}

},

"Register_AllSalesTargets": {

"action": "sfdcRegister",

"parameters": {

"alias": "AllSalesTargets",

"name": "AllSalesTargets",

"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"

}

}

}
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Kun olet luonut yhdistetyn datajoukon, voit käyttää päivämääräsuodattimia analysoidaksesi myyntitavoitteita kuukauden,
vuosineljänneksen tai vuoden perusteella.

TÄSSÄ OSIOSSA:

append-parametrit

Kun määrität append-transformaation, asetat action-attribuutiksi append  ja määrität sen parametrit.

append-parametrit

Kun määrität append-transformaation, asetat action-attribuutiksi append  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa olevat
noodit, jotka tunnistavat yhdistettävät
datajoukot.

Kylläsources

KATSO MYÖS:

append-transformaatio

augment-transformaatio
augment-transformaatio augmentoi input-datajoukkoon sarakkeita toisesta asiaan liittyvästä datajoukosta. Uusi yhdistetty datajoukko
sallii kyselyt molemmista toisiinsa liittyvistä datajoukoista. Voit esimerkiksi yhdistää Tili-datajoukon ja Käyttäjä-datajoukon, jolloin kysely
voi palauttaa tilitietueita ja tilien omistajien koko nimet.

Kun luot transformaatiota, määrität jokaisen syötettävän datajoukon joko vasemmaksi tai oikeaksi datajoukoksi ja määrität niiden välisen
suhteen. Wave Analytics yhdistää kaikki vasemmanpuoleisen datajoukon sarakkeet vain oikeanpuoleisen datajoukon määritettyihin
sarakkeisiin. (Muista, että kullakin datajoukolla voi olla enintään 5 000 saraketta). Wave Analytics lisää suhteen nimen oikeanpuoleisen
datajoukon sarakkeiden nimiin, mikä on hyödyllistä, kun molemmissa datajoukoissa on samannimisiä sarakkeita.

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. augment-transformaatio käyttää täsmäysehtoa täsmätäkseen toisiinsa liittyviä tietueita. Määrität
täsmäysehdon datajoukkojen avainten perusteella. Esimerkki:

"left_key": [ "Id" ],"right_key": [ "Prod_ID" ]

Avaimen täytyy olla yksisarakkeinen avain tai komposiittiavain. Jos täsmäysehto perustuu komposiittiavaimeen, molempien datajoukkojen
avaimissa täytyy olla yhtä monta riviä ja samassa järjestyksessä.

Vihje:  Jos yhdistät useampaa kuin kahta datajoukkoa, yhdistä kaksi datajoukkoa kerralla. Jos esimerkiksi haluat yhdistää kolme
datajoukkoa, yhdistä ensin kaksi datajoukkoa ja yhdistä sitten niistä saatu datajoukko kolmannen datajoukon kanssa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä augment-transformaatiosta. Tässä esimerkissä haluat noutaa tietoja Mahdollisuus-
ja Tili-objekteista ja täsmätä tiedot tilin tunnuskentän perusteella.
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Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"AccountId"
],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [ "Name" ]

}

108

Tietojen integrointiAnalysointi



},
"Register_OpportunityDetails": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }

}
}

Kun olet suorittanut datakulun, Wave Analytics luo ja rekisteröi datajoukon Opportunity_Account. Lisäksi suhteen nimi lisätään
etuliitteenä kaikkiin oikeanpuoleisen datajoukon sarakkeisiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita augment-transformaatiolla

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. On kuitenkin tärkeää, että ymmärrät miten augment-transformaatio käsittelee erikoistapaukset
täsmätessään tietueita.

augment-parametrit

Kun määrität augment-transformaation, asetat action-attribuutiksi augment  ja määrität sen parametrit.

Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita augment-transformaatiolla

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. On kuitenkin tärkeää, että ymmärrät miten augment-transformaatio käsittelee erikoistapaukset
täsmätessään tietueita.

Alla on muutama esimerkki erikoistapauksista.

Null-avainten käsittely

Kun vasemmanpuoleinen datajoukko sisältää null-avaimen, Wave Analytics ei suorita lookup-hakua tietueen täsmäämiseksi. Sen sijaan
Wave Analytics lisää oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkinnän ja asettaa sen ulottuvuuksiksi (päivämäärät mukaan lukien) null ja mitoiksi
"0".

109

Tietojen integrointiAnalysointi



Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics ei täsmää viimeistä tietuetta, koska tuotetunnus on null. Sen sijaan Wave Analytics syöttää
Price.Pricebook-ulottuvuudeksi null-arvon ja Price.UnitPrice-mitaksi arvon "0". augment-transformaatio tuottaa seuraavan
datajoukon.

Tyhjien avainten käsittely

Wave Analytics täsmää vasemmanpuoleiset tyhjät avaimet oikeanpuoleisiin tyhjiin avaimiin.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics täsmää Product-datajoukon viimeisen tietueen Price-datajoukon kolmannen tietueen kanssa, koska niillä molemmilla
on tyhjä arvo (""). Augment-transformaatio tuottaa seuraavan datajoukon.

Ei-yksilöllisten avainten käsittely

Vasemman avaimen ei tarvitse olla yksilöllinen, mutta sitä suosittellaan. Jos monella tietueella on sama vasen avain, Wave Analytics luo
lisätyille sarakkeille samat arvot.
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Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics täsmää Product-datajoukon tietueet Price-datajoukon tietueiden kanssa. Augmentoinnin jälkeen tuloksena on tämä
datajoukko.

Vastaavuuden puutteen käsittely

Jos vasemmalle avaimelle ei löydy vastaavuutta oikeanpuoleisesta datajoukosta, Wave Analytics liittää oikeanpuoleiset sarakkeet ja lisää
null-arvon ulottuvuuksille (mukaan lukien päivämäärille) ja arvon 0 mitoille.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Koska avaimille ei ole vastaavuuksia, Wave Analytics ei täsmää Product-datajoukon tietueita Price-datajoukon tietueisiin. Augmentoinnin
jälkeen tuloksena on tämä datajoukko.

Useiden vastaavuuksien käsittely

Jos vasemmanpuoleisella datajoukolla on yhdestä–moneen-suhde oikeanpuoleisen datajoukon kanssa, Wave Analytics saattaa löytää
vasemmanpuoleiselle tietueelle useita vastaavuuksia. Se, miten Wave Analytics käsittelee useat vastaavuudet, riippuu määritetystä
augment-operaatiosta. Voit määrittää jonkin seuraavista operaattoreista käsittelemään tapaukset, joissa vastaavuuksia on useita:

LookupSingleValue
augment-transformaatio palauttaa tulokset yhdeltä riviltä. Wave Analytics valitsee rivin satunnaisesti täsmättyjen rivien luettelosta.
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Note: Wave Analytics voi palauttaa datakulun jokaisella suorituskerralla erilaisia tuloksia, riippuen palautetusta rivistä.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price", määrität
operaatioksi LookupSingleValue  ja täsmäät tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Vaikka Price-datajoukossa on useita Prod3-rivejä, Wave Analytics valitsee satunnaisesti yhden täsmäävän rivin ja palauttaa tulokset
sen perusteella. augment-transformaatio luo seuraavan datajoukon, jos Wave Analytics valitsee ensimmäisen Prod3-rivin.

LookupMultiValue
Wave Analytics palauttaa tuloksia kaikista täsmätyistä riveistä.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price", määrität
operaatioksi LookupMultiValue  ja täsmäät tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Koska haku palauttaa useita Prod3-rivejä, datajoukossa oleva ulottuvuuden Price.Pricebook-kenttä muuttuu moniarvokentäksi,
joka näyttää kaikki ulottuvuusarvot. Mittakentän Price.UnitPrice  arvo on 1 500, eli 800 ja 700 laskettuna yhteen.
augment-transformaatio luo seuraavan datajoukon.

KATSO MYÖS:

augment-transformaatio

augment-parametrit

Kun määrität augment-transformaation, asetat action-attribuutiksi augment  ja määrität sen parametrit.
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Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Osoittaa, mitä transformaatio tekee, jos se
täsmää useita oikeanpuoleisen datajoukon

Eioperation

rivejä yhteen vasemmanpuoleisen
datajoukon riviin. Soveltuvat arvot:

• LookupSingleValue. Palauttaa
arvoja yhdestä täsmätystä rivistä. Jos et
määritä operation-parametriä,
transformaatio käyttää tätä arvoa.

• LookupMultiValue. Palauttaa
arvoja kaikista täsmätyistä riveistä.

Lisätietoja näistä operaatioista on kohdassa
Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita
augment-transformaatiolla.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa vasemman datajoukon. Se

Kylläleft

on toinen tämän transformaation kahdesta
sisääntulolähteestä.

Vasemmanpuoleisen datajoukon
avainsarake, jota käytetään datajoukkojen

Kylläleft_key

augmentointiin. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä. Käytä
komposiittiavaimelle seuraavaa syntaksia:

[ "Key Column1", "Key
Column2", …, "Key ColumnN" ]

Note:  Vasen tai oikea avain ei voi
olla moniarvokenttä.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa oikeanpuoleisen datajoukon.

Kylläright

Se on toinen tämän transformaation
kahdesta sisääntulolähteestä.

Vasemman ja oikean datajoukon välinen
suhde. Datakulku lisää suhteen

Kyllärelationship

ulostulo-datajoukon oikeanpuoleisten
sarakkeiden nimiin tehdäkseen sarakkeiden
nimistä yksilöllisiä ja kuvaavia.

Oikeanpuoleisen datajoukon sarakkeiden
nimien taulukko, jonka haluat sisällyttää

Kylläright_select
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ArvoPakollinen?Parametri

ulostulo-datajoukkoon. Datakulku lisää
suhteen etuliitteenä sarakkeen nimeen
määrittääkseen ulostulo-datajoukon
oikeanpuoleisen sarakkeen nimen.

Oikeanpuoleisen datajoukon avainsarake,
jota käytetään datajoukkojen

Kylläright_key

augmentointiin. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä.

KATSO MYÖS:

augment-transformaatio

computeExpression-transformaatio
computeExpression-transformaatio sallii sinun lisätä datajoukkoon johdettuja kenttiä. Johdettujen kenttien arvoja ei noudeta
input-tietolähteestä. Sen sijaan Wave luo arvot käyttämällä SAQL-lauseketta, joka voi perustua yhteen tai useampaan kenttään
input-tiedoista tai muista johdetuista kentistä. Voit käyttää lauseketta esimerkiksi kohdistaaksesi arvon kenttään, ketjuttaaksesi tekstikenttiä
tai suorittaaksesi matemaattisia laskutoimia numerokentille .

Note: computeExpression- ja computeRelative-transformaatiot muistuttavat paljon toisiaan, mutta niillä on yksi tärkeä eroavaisuus.
computeExpression-transformaatio suorittaa laskutoimet saman rivin muiden kenttien perusteella. computeRelative-transformaatio
suorittaa laskutoimet muilla riveillä olevan saman kentän edellisten ja seuraavien arvojen perusteella.

Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun luot computeExpression-transformaatiota:

• Lauseke voi sisältää vain seuraavia SAQL-operaattoreita ja -funktioita:

– Aritmeettiset operaattorit

– Case-operaattori

– String-operaattori

– Päivämääräfunktiot

• Johdetun kentän arvojen täytyy vastata sille määritettyä tyyppi. Aseta johdetun kentän tyypiksi esimerkiksi Teksti, jos sen arvot
ovat merkkijonoja.

• Wave laskee johdettujen kenttien arvot samassa järjestyksessä kuin missä ne ovat JSON-tiedostossa. Jos siis luot johdetun kentän
muiden samassa computeExpression-transformaatiossa olevien johdettujen kenttien perusteella, johdetut input-kentät täytyy
luetteloida ensin. Esimerkiksi Derived_A täytyy luetteloida ennen Derived_B:tä seuraavassa computeExpression-transformaation
JSON-koodissa:

"CreateDerivedFields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "sourceNode",
"mergeWithSource": false,
"computedFields": [

{

114

Tietojen integrointiAnalysointi

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_arithmetic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_case.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_string.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_functions_date.htm


"name": "Derived_A",
"type": "Text",
"label": "Derived Field A",
"saqlExpression": "\"hello \""},

{
"name": "Derived_B",
"type": "Text",
"label": "Derived Field B Dependent on Field A",
"saqlExpression": "Derived_A + \"world\""}

]
}

}

• Voit valita, sisältääkö datajoukko vain johdetut kentät vai sekä input-kentät että johdetut kentät.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda datajoukon, joka perustuu Salesforcen mahdollisuuksien tietoihin.
Luot datajoukon, joka kerää tietoja kaikista Mahdollisuus-objektin Tunnus- ja Summa-kentistä. Lisäksi haluat lisätä datajoukkoon
seuraavat johdetut kentät: ModifiedId, SalesTax, FinalPrice ja ValueCategory. Johdetuille kentille:

• Liität tekstin "SFDC" jokaisen mahdollisuuden tunnukseen luodaksesi niille uudet mukautetut tunnukset.

• Lasket myyntiveron 8 % veroprosentilla.

• Lasket lopullisen hinnan lisäämällä summan ja myyntiveron.

• Järjestelet mahdollisuudet alhaisen, keskitason ja korkean arvon luokkiin lasketun lopullisen hinnan perusteella.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"salesData": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{"name": "Amount"},
{"name": "Id"}]}},

"Derived_Fields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "salesData",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "ModifiedId",
"type": "Text",
"saqlExpression": "\"SFDC\" + Id"},

{
"name": "SalesTax",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount * 0.08"},

{
"name": "FinalPrice",
"type": "Numeric",
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"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount + SalesTax"},

{
"name": "ValueCategory",
"type": "Text",
"saqlExpression": "

case
when FinalPrice < 1000 then \"Low\"
when FinalPrice >= 1000 and FinalPrice < 2000 then \"Medium\"
else \"High\"

end"}
]

}
},
"Register_CategorizedSales": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Categorized_Sales",
"name": "Categorized_Sales",
"source": "Derived_Fields" }

}
}

TÄSSÄ OSIOSSA:

computeExpression-parametrit

Kun määrität computeExpression-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeExpression. Määrität myös parametrit
input-lähteelle ja lausekkeelle, joita käytetään arvojen luomiseen.

computeExpression-parametrit

Kun määrität computeExpression-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeExpression. Määrität myös parametrit
input-lähteelle ja lausekkeelle, joita käytetään arvojen luomiseen.

Voit määrittää parametrit computeExpression-noodin seuraavissa osioissa: parameters ja computedFields.

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa tämän transformaation
input-lähteen.

Kylläsource

Osoittaa, sisällytetäänkö input-kentät
johdettuihin kenttiin datajoukossa. Kun true,

EimergeWithSource

luotu datajoukko sisältää kaikki input-kentät
lähteestä ja juuri luodut johdetut kentät. Kun
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ArvoPakollinen?Parametri

false, luotu datajoukko sisältää vain johdetut
kentät. Oletusarvo on true.

Attribuutit ja lauseke, jota käytetään
datajoukon johdettujen kenttien luomiseen.
Lisätietoja on kohdassa computedFields.

KylläcomputedFields

computedFields

Seuraava taulukko kuvaa computedFields-osion parametrit. Se kuvaa myös valinnaiset attribuutit, joita voit tarjota korvataksesi
kenttien metadataa, jolloin tietosi näytetään eri tavalla datajoukossa. Wave voi esimerkiksi korvata kenttien null-arvot oletusarvolla.

ArvoPakollinen?Parametri

Luodun kentän API-nimi.Kylläname

Note:  API-nimien on oltava
yksilöllisiä. Muutoin datakulun
suoritus epäonnistuu.

Kenttään liittyvä Wave Analytics
-kenttätyyppi. Käyvät arvot ovat Teksti,
Numeerinen tai Päivämäärä.

Kyllätyyppi

Esimerkki:

"type": "Text"

Luodun kentän näyttönimi, joka näytetään
Wave-käyttöliittymässä. Voi olla enintään

Eilabel

255 merkkiä pitkä. Oletusarvoisesti syötetty
kenttänimi, jos ei määritetty.

SAQL-lauseke, jolla johdetun kentän arvo
lasketaan. Lauseke voi perustua

KylläsaqlExpression

input-kenttiin tai muihin transformaation
johdettuihin kenttiin.

Esimerkki:

"saqlExpression":"toDate(birth_day,
\"yyyy-M-d\")"

Johdetun päivämäärä kentän formaatti.
Lisätietoja formaateista on External Data
Format Reference -viiteoppaassa.

Kyllä (vain päivämääräkentille)format

Numeroarvojen lukujen enimmäismäärä tai
tekstiarvon pituus. Numeroarvoille: Sisältää

Kyllä (vain numerokentille)precision
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ArvoPakollinen?Parametri

kaikki desimaalierottimen vasemmalla ja
oikealla puolella olevat luvut (mutta
desimaalierotin pois lukien). Arvon on oltava
väliltä 1–18. Tekstiarvoille: Arvo on
oletusarvoisesti 255 merkkiä ja sen täytyy
olla 1 – 32 000 merkkiä.

Esimerkki:

"precision": 10

Numeroarvon desimaalierottimen oikealla
puolella olevien lukujen määrä. Täytyy olla

Kyllä (vain numerokentille)scale

pienempi kuin precision-arvo. Arvon on
oltava 0–17 merkkiä.

Esimerkki:

"scale": 2

Teksti- ja numerokentille, joilla voi olla
null-arvo. Oletusarvo, joka korvaa määritetyn
kentän null-arvon.

EidefaultValue

KATSO MYÖS:

computeExpression-transformaatio

computeRelative-transformaatio
Voit käyttää computeRelative-transformaatiota analysoidaksesi datasi trendejä lisäämällä datajoukkoon johdettuja kenttiä muilla riveillä
olevien arvojen perusteella. Jos haluat esimerkiksi analysoida myyntiputkesi trendejä, luo johdettuja kenttiä, jotka laskevat, kuinka monta
päivää mahdollisuus viipyy kussakin vaiheessa. Voit myös laskea mahdollisuuden summan muutokset sen eri vaiheissa.

Note: computeExpression- ja computeRelative-transformaatiot muistuttavat toisiaan, mutta computeExpression-transformaatio
suorittaa laskutoimet samalla rivillä olevien kenttien perusteella. computeRelative-transformaatio suorittaa laskutoimet muilla
riveillä olevan saman kentän perusteella — varsinkin tämänhetkisellä, ensimmäisellä, edellisellä tai seuraavalla rivillä olevan.

Kun määrität computeRelative-transformaatiota, määrität input-lähteeksi lähdetransformaation, jaat tietueet osioihin ja lajittelet kunkin
osion tietueet. Voit esimerkiksi käyttää sfdcDigest-transformaatiota noutaaksesi mahdollisuuksien historiatietueet ja käyttää sitten
computeRelative-transformaatiota laskeaksesi kunkin mahdollisuuden muutokset koko ajalta. Voit jakaa mahdollisuustietueet osioihin
niiden tunnuksen perusteella ja lajitella ne kronologisesti kunkin osion sisällä tunnistaaksesi edelliset ja seuraavat arvot oikein.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Jos haluat suorittaa trendianalyysin myyntiputkesta, luo datakulku, joka sisältää
seuraavat transformaatiot.

sfdcDigest-transformaatio
Noutaa seuraavat tiedot OpportunityHistory-objektista.
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computeRelative-transformaatio
Suorittaa seuraavat tehtävät:

• Jakaa noudetut mahdollisuustietueet osioihin niiden tunnusten perusteella.

• Lajittelee jokaisessa osiossa olevat noudetut tietueet CreatedDate-arvon perusteella nousevaan järjestykseen.
CreatedDate-arvon perusteella lajittelu varmistaa, että mahdollisuuksille tehdyt muutokset luetteloidaan kronologisessa
järjestyksessä.

• Lisää seuraavat johdetut kentät lopulliseen datajoukkoon.

OpportunityCreatedDate
Määrittää päivämäärän, jolloin mahdollisuus luotiin ensimmäistä kertaa. Voit käyttää tätä päivämäärä todellisen
sulkemispäivän kanssa määrittääksesi kaupan sulkemiseen tarvittavien päivien määrän. Tavoitteena on lyhentää
myyntisykliä voiton tunnistamiseksi.

ValidToDate
Määrittää päivämäärän, johon asti mahdollisuuden tila on voimassa. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi ajanjakson,
jonka ajan mahdollisuuden lisätiedot ovat voimassa kullekin tietueelle.

AmountPrev
Määrittää mahdollisuuden edellisen summan. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi, ovatko mahdollisuuksien arvot
nousemassa vai laskemassa, mikä voi vaikuttaa myyntitavoitteidesi saavuttamiseen.

CloseDatePrev
Määrittää mahdollisuuden edellisen odotetun sulkemispäivän. Voit käyttää tätä kenttää analysoidaksesi, miten odotettu
sulkemispäivä muuttuu mahdollisuuden myyntisyklin aikana. Jos odotettu sulkemispäivä viivästyy jatkuvasti, tunnistat
pidempiin myyntisykleihin johtaneet ongelmat.

sfdcRegister-transformaatio
Rekisteröi lopullisen datajoukon, joka sisältää sfdcDigest-transformaatiosta noudetut kentät ja computeRelative-transformaatiosta
johdetut kentät.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"extractOppHistory": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
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{"name": "CloseDate"}
]

}
},
"computeTrending": {

"action": "computeRelative",
"parameters": {

"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
"computedFields": [

{
"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "ValidToDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
},
{

"name": "CloseDatePrev",
"expression": {

"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

}
}

],
"source": "extractOppHistory"

}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
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"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "computeTrending"

}
}

}

Datakulku suoritetaan ja se luo seuraavan datajoukon.

Huomaa, että Wave jakaa mahdollisuustietueet osioihin niiden tunnuksen perusteella ja lajittelee ne sitten nousevaan järjestykseen
CreatedDate-kentän perusteella jokaisessa osiossa. Wave voi nyt käyttää kunkin osion edellisiä ja seuraavia rivejä määrittääkseen
datajoukon kenttäarvojen muutokset.

TÄSSÄ OSIOSSA:

computeRelative-parametrit

Kun määrität computeRelative-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeRelative. Määrität myös input-lähteen
parametrit, osiointiin käytettävän kentän, lajittelukentän ja johdettujen kenttien määritelmät.

computeRelative-parametrit

Kun määrität computeRelative-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeRelative. Määrität myös input-lähteen parametrit,
osiointiin käytettävän kentän, lajittelukentän ja johdettujen kenttien määritelmät.

Voit määrittää parametrit computeRelative-noodin seuraavissa osioissa:

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi, joka tunnistaa tämän transformaation
input-lähteen.

Kylläsource

API-nimi kentälle, jota käytetään datajoukon tietueiden osiointiin. Määritä vain
yksi osiointiin käytettävä kenttä.

KylläpartitionBy

Kenttä, jota käytetään kunkin osion tietueiden lajittelemiseen, ja lajittelujärjestys:
nouseva (asc) tai laskeva (desc). Määritä vain yksi lajittelukenttä.

KylläorderBy
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ArvoPakollinen?Parametri

Esimerkki:

"orderBy": [
{

"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
]

Määritelmien luettelo johdetuille kentille.KylläcomputedFields

Esimerkki:

"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
}

]

Lisätietoja on kohdassa computedFields.

computedFields

Seuraava taulukko kuvaa computedFields-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukkoon lisättävän johdetun kentän API-nimi. Nimen täytyy olla yksilöllinen
datajoukossa.

Kylläname

Note:  Jos nimi ei ole yksilöllinen, datakulun suoritus epäonnistuu.

Lausekeattribuutit, jolla johdetun kentän arvo lasketaan. Lauseke voi perustua
input-kenttiin tai muihin transformaation johdettuihin kenttiin.

Kylläexpression
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ArvoPakollinen?Parametri

Esimerkki:

"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

Lisätietoja on kohdassa expression.

expression

Seuraava taulukko kuvaa expression-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi lähdenoodin input-kentälle, jota käytetään lausekkeessa.KylläsourceField

Lausekkeessa käytetty funktio. Voit käyttää seuraavia funktioita:

current()
Hakee arvon tämänhetkisestä tietueesta.

Kylläoffset

Esimerkki:

"offset": "current()"

first()
Hakee arvon osion ensimmäisestä tietueesta, kuten mahdollisuuden
ensimmäinen CreateDate.

Esimerkki:

"offset": "first()"

next()

Hakee arvon seuraavasta tietueesta.

Esimerkki:

"offset": "next()"

previous()
Hakee arvon edellisestä tietueesta.

Esimerkki:

"offset": "previous()"

Note:  Johdetut kentät lasketaan järjestyksessä, jossa ne määritetään.
Johdetun kentän laskenta voi perustua toisen johdetun kentän arvoon,
kunhan se on valmiiksi määritetty. Esimerkiksi next()  ei voi käyttää
seuraavalla rivillä olevan johdetun kentän arvoa.
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ArvoPakollinen?Parametri

Vihje: computeRelative-transformaatio vaatii sinua lajittelemaan tietueet,
jotta saisit oikeat tulokset käyttäessäsi previous()- ja
next()-funktioita.

Oletusarvo, jos arvoa ei voida laskea. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvon
tilanteisiin, kun edellistä tai seuraavaa arvoa ei ole. Voit syöttää oletusarvoksi
kiinteän arvon tai current().

Kyllä (vain
numerokentille)

default

Esimerkkejä:

"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

"default": "current()"

delta-transformaatio
delta-transformaatio laskee datajoukon mittasarakkeen arvon muutoksia tietyltä ajanjaksolta. delta-transformaatio luo datajoukkoon
ulostulosarakkeen, johon se tallentaa kunkin tietueen delta-arvon. Luo delta-arvoja auttaaksesi liiketoiminta-analysoijia sisällyttämään
niitä kyselyihin.

delta-transformaatio laskee delta-arvoja vertaamalla kunkin tietueen arvoa edellisen tietueen arvoon. Koska joitakin tietueita ei välttämättä
ole lajiteltu, delta-transformaatio järjestelee tiedostot ennen delta-arvojen laskemista. Tämän tehdäkseen transformaatio lajittelee tiedot
ensin määritetyn ulottuvuuden ja sitten määritetyn ajanjaksosarakkeen mukaan.

Note:  Kun Wave Analytics käsittelee päivämääriä, se luo seuraavat ajanjaksosarakkeet jokaiselle käsitellylle päivämäärälle:

KuvausAjanjaksosarake

Jos päivämääräsarake on esimerkiksi CloseDate, toinen luotu
ajanjaksosarake on CloseDate_sec_epoch. Tämä sarake tarjoaa

<päivämääräsarakkeen_nimi>_sec_epoch

1. tammikuuta 1970 klo 00.00 (UTC/GMT) jälkeen kuluneiden
sekuntien määrän.

Jos päivämääräsarake on esimerkiksi CloseDate, luotu
ajanjaksosarake on CloseDate_day_epoch. Tämä sarake tarjoaa

<päivämääräsarakkeen_nimi>_day_epoch

1. tammikuuta 1970 klo 00.00 (UTC/GMT) jälkeen kuluneiden
päivien määrän.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda OppHistoryDelta-datajoukon, joka sisältää OpportunityHistory-objektin
mahdollisuuksien historian ja laskee mahdollisuuksien summien delta-arvot.

OpportunityHistory-objekti sisältää seuraavat tiedot.

AmountStageNameCloseDateOpportunityId

100Uusi1/1/20141

100Uusi1/1/20142
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AmountStageNameCloseDateOpportunityId

200ClosedWon2/1/20142

100ClosedWon3/1/20141

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Calculate_Delta": {

"action": "delta",
"parameters": {

"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
"source": "Calculate_Delta"

}
}

}

delta-transformaatio lajittelee tietueen ensin ulottuvuuden (OpportunityId) ja sitten ajan perusteella (CloseDate_day_epoch) alla
kuvatulla tavalla laskeakseen mahdollisuuksien summien delta-arvot.

AmountStageNameCloseDateOpportunityID

100Uusi1/1/20141

100ClosedWon3/1/20141

100Uusi1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142
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Kun tietueet on lajiteltu, transformaatio vertaa jokaisen ulottuvuuden (OpportunityId) edellistä arvoa seuraavaan arvoon
määrittääkseen kunkin tietueen delta-arvon. Transformaatio luo seuraavan datajoukon.

DeltaAmountAmountStageNameCloseDateOpportunityId

0100Uusi1/1/20141

0100ClosedWon3/1/20141

0100Uusi1/1/20142

100200ClosedWon2/1/20142

Transformaatio antaa delta-arvoksi "0" jokaisen ulottuvuuden ensimmäiselle tietueelle.

Note:  Jos mahdollisuus sisältää useita muutoksia samalta päivältä, sinun täytyy lajitella tietueet lyhyemmällä aikavälillä.
Lajittele ne tällöin CloseDate_sec_epoch-sarakkeen perusteella. Muutoin tietueita ei välttämättä lajitella oikein, jolloin
delta-arvot ovat vääriä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

delta-parametrit

Kun määrität delta-transformaation, asetat action-attribuutiksi delta  ja määrität sen parametrit.

delta-parametrit

Kun määrität delta-transformaation, asetat action-attribuutiksi delta  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukon ulottuvuussarake, jota käytetään
tietueiden lajitteluun delta-arvoja
laskettaessa.

Kyllädimension

Datajoukon Epoch-päivämääräsarake, jota
käytetään ulottuvuuden tietueiden
lajittelemiseen delta-arvoja laskettaessa.

Kylläepoch

Mittasarake, jonka perusteella haluat laskea
delta-arvon.

KylläinputMeasure

Delta-arvon sisältävän ulostulosarakkeen
nimi.

KylläoutputMeasure
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ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää datajoukon, johon haluat lisätä
delta-sarakkeen.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

delta-transformaatio

dim2mea-transformaatio
dim2mea-transformaatio luo uuden mitan ulottuvuuden perusteella. Tämä transformaatio lisää datajoukon sarakkeeseen uuden mitan.
Transformaatio säilyttää myös ulottuvuuden varmistaakseen, että olemassa olevat linssit ja mittaristot eivät mene rikki, jos ne käyttävät
ulottuvuutta.

Jos transformaatio ei voi luoda mittaa ulottuvuuden perusteella, transformaatio täyttää mitan esimääritetyllä oletusarvolla. Jos oletusarvoa
ei ole annettu, transformaatio lisää "0".

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Mahdollisuus-objektisi sisältää mukautetun tekstikentän StageVal__c, joka sisältää
mahdollisuuden summan tietyssä vaiheessa. Koska tämä on tekstikenttä, Wave Analytics lataa nämä tiedot ulottuvuutena. Haluaisit
kuitenkin luoda mitan tästä ulottuvuudesta salliaksesi käyttäjien suorittaa laskutoimia vaiheen summalla.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "StageVal__c" }

]
}

},
"Create_Measure_From_Dimension": {

"action": "dim2mea",
"parameters": {

"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_The_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
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"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"

}
}

}

TÄSSÄ OSIOSSA:

dim2mea-parametrit

Kun määrität dim2mea-transformaation, asetat action-attribuutiksi dim2mea  ja määrität sen parametrit.

dim2mea-parametrit

Kun määrität dim2mea-transformaation, asetat action-attribuutiksi dim2mea  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukon Ulottuvuus-sarake, josta haluat
luoda mitan.

Kyllädimension

Tuloksena olevan mitan nimi. Tämän
sarakkeen nimen täytyy olla yksilöllinen

Kyllämeasure

datajoukon sisällä. Älä käytä samaa nimeä
kuin ulottuvuus, koska transformaatio
säilyttää ulottuvuuden datajoukossa.

Mitan oletusarvo, jos transformaatio ei voi
luoda mittaa ulottuvuudesta.

KyllämeasureDefault

Mitan tyyppi. Käypä arvo: "long"KyllämeasureType

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää datajoukon, johon haluat lisätä
mitan.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

dim2mea-transformaatio

edgemart-transformaatio
edgemart-transformaatio sallii datakulun käyttää olemassa olevaa rekisteröityä datajoukkoa, joka voi sisältää Salesforce-tietoja, ulkoisia
tietoja tai molempia. Käytä tätä transformaatiota viitataksesi datajoukkoon, jotta sen tietoja voidaan käyttää datakulun myöhemmissä
transformaatioissa. Voit käyttää tätä transformaatiota ja Augment-transformaatiota yhdessä liittääksesi olemassa olevan datajoukon
uuteen datajoukkoon.
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Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Oletetaan, että haluaisit vertailla lopullisia myyntejä mahdollisuuden summaan
nähdäksesi, tarjottiinko näissä kaupoissa suuria alennuksia. Loit ja rekisteröit aiemmin FinalSales-datajoukon. FinalSales-datajoukko
sisältää kaikkien suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien lopullisen myyntisumman.

Taulukko 15: FinalSales-datajoukko

SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

100,000ClosedWon1/1/20141

150 000ClosedWon11/1/20132

200 000ClosedWon2/1/20143

Nyt haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää Mahdollisuus-objektista saadut mahdollisuuksien tiedot. Sitten haluaisit liittää olemassa
olevan FinalSales-datajoukon ja Opportunity-datajoukon tiedot yhteen.

Voit tehdä näin luomalla seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Extract_Final_Sales_Data": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }

},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]

}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"

}
}

}
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TÄSSÄ OSIOSSA:

edgemart-parametrit

Kun määrität edgemart-transformaation, asetat action-attribuutiksi edgemart  ja määrität sen parametrit.

edgemart-parametrit

Kun määrität edgemart-transformaation, asetat action-attribuutiksi edgemart  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrin:

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi datajoukolle, josta haluat kerätä
tietoja. Määritä datajoukon API-nimi

Kylläalias

muokkaamalla datajoukkoa ja tarkastamalla
sen järjestelmänimi.

KATSO MYÖS:

edgemart-transformaatio

filter-transformaatio
filter-transformaatio poistaa tietueita olemassa olevasta datajoukosta. Määrität suodatusehdon, joka määrittää datajoukkoon jäävät
tietueet.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää vain Closed Won -vaiheessa olevat
mahdollisuudet. Ensin keräisit kaikki mahdollisuudet Opportunity-objektista. Seuraavaksi suodatat tietueita sisältämään vain
mahdollisuudet, joiden vaiheen nimi on Closed Won.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"
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}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"

}
}

}

TÄSSÄ OSIOSSA:

filter-parametrit

Kun määrität filter-transformaation, asetat action-attribuutiksi filter  ja määrität sen parametrit.

filter-lausekkeen syntaksi

Voit luoda filter-transformaatiossa filter-lausekkeen datajoukon yhden tai useamman ulottuvuuden perusteella.

filter-parametrit

Kun määrität filter-transformaation, asetat action-attribuutiksi filter  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Suodatinlauseke, joka määrittää uuteen
datajoukkoon sisällytettävät tiedostot.

Kylläfilter

Lisätietoja on kohdassa filter-lausekkeen
syntaksi.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää suodatettavan datajoukon.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

filter-transformaatio

filter-lausekkeen syntaksi

Voit luoda filter-transformaatiossa filter-lausekkeen datajoukon yhden tai useamman ulottuvuuden perusteella.

Note:  Filter-lausekkeiden merkkijonojen vertailut ovat merkkikokoriippuvaisia.

Voit käyttää seuraavanlaisia filter-lausekkeita:

KuvausFilter-lausekkeen syntaksi

Tosi, jos ulottuvuus ja arvo ovat samoja.dim:EQ:value

Esimerkki: "filter": "StageName:EQ:Closed Won"
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KuvausFilter-lausekkeen syntaksi

Tosi, jos vasen ulottuvuus osuu arvojen val0 ja val1 väliin.dim:R:val0:val1

Esimerkki: "filter": "EmployeeId:R:100:1000"

Tosi, jos ulottuvuus on suurempi tai yhtä kuin binääriseen
lajittelujärjestykseen perustuva arvo. Tämä on esimerkiksi tosi, jos

dim:R:val

ulottuvuus on ‘City’ ja arvo on ‘Anderson’, koska ' 'City' >
'Anderson').

Esimerkki: "filter": "LastName:R:Li"

Tosi, jos ulottuvuus on pienempi tai yhtä kuin binääriseen
lajittelujärjestykseen perustuva arvo.

dim:R::val

Esimerkki: "filter": "LastName:R::Levy"

Tosi, jos ulottuvuus ja arvo eivät ole samoja.dim:N:val

Esimerkki: "filter": "RoleName:N:Manager"

Tosi, jos ulottuvuus on yhtä kuin arvo val1 tai val2. Tämä
filter-lauseke käyttää loogista OR-operaattoria ( | ). Voit verrata

dim:EQ:val1|val2

ulottuvuusarvoa useampaan kuin kahteen arvoon. Jos esimerkiksi
haluat verrata sitä kolmeen arvoon, käytä seuraavaa syntaksia:
dim1:EQ:val1|val2|val3.

Esimerkki: "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

Tosi, jos ulottuvuus dim1 on yhtä kuin arvo val1 ja ulottuvuus dim2
on yhtä kuin arvo val2. Tämä filter-lauseke käyttää loogista

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2

AND-operaattoria ( , ). Voit verrata useampaa kuin kahta
ulottuvuutta. Jos haluat esimerkiksi verrata kolmea ulottuvuutta,
käytä seuraavaa syntaksia: dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.

Esimerkki: "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

KATSO MYÖS:

filter-transformaatio

flatten-transformaatio
flatten-transformaatio litistää hierarkkiset tiedot. Voit esimerkiksi litistää Salesforce-roolihierarkian ottaaksesi käyttöön rivitason suojauksen
datajoukolle roolihierarkian perusteella.

Kun määrität flatten-transformaation litistääksesi hierarkian, määrität kentän, joka sisältää hierarkian jokaisen noodin, ja kenttä, joka
sisältää niiden vastaavan ylätason hierarkian perusteella. flatten-transformaatio luo yhden tietueen kullekin hierarkianoodille, joita
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kutsumme nimellä "Self ID". Jokainen tietue sisältää kaksi luotua saraketta, jotka sisältävät hierarkian jokaiselle Self ID -noodille. Yksi sarake
sisältää pilkuilla erotellun luettelon kaikista hierarkian noodien kantarooleista. Toinen sarake sisältää hierarkiapolun

Katso seuraavan litistetyn datajoukon Roles- ja RolePath-sarakkeet nähdäksesi, miten kantaroolit tallennetaan.

RolePathRoolitYlätason roolin
tunnus

RoolikentätRoolin tunnus (Self ID)

\10\20\3010, 20, 3010Myyjä 11

\10\20\3010, 20, 3010Myyjä 22

\11\20\3011, 20, 3011Myyjä 33

\20\3020, 3020Aluepäällikkö 110

\20\3020, 3020Aluepäällikkö 211

\303030Varajohtaja 120

\303030Varajohtaja 221

Ei sovellettavissaEi sovellettavissaEi sovellettavissaCEO30

Voit määrittää flatten-transformaation myös sisältämään Self ID -noodin luotuihin hierarkiasarakkeisiin. Seuraava datajoukko näyttää Self
ID -tunnuksen lihavoituna.

RolePathRoolitYlätason roolin
tunnus

RoolikentätRoolin tunnus (Self ID)

\1\10\20\301, 10, 20, 3010Myyjä 11

\2\10\20\302,10, 20, 3010Myyjä 22

\3\11\20\303,11, 20, 3011Myyjä 33

\10\20\3010,20, 3020Aluepäällikkö 110

\11\20\3011,20, 3020Aluepäällikkö 211

\20\3020,3030Varajohtaja 120

\21\3021,3030Varajohtaja 221

3030Ei sovellettavissaCEO30

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet. Haluat sisällyttää
kaikkien mahdollisuuden omistajien käyttäjä- ja roolitiedot. Lisäksi jokaisen mahdollisuustietueen täytyy sisältää luettelo kaikista
roolihierarkiassa mahdollisuuden omistajan yläpuolella olevista kantarooleista, jotta voit käyttää rivitason suojausta roolihierarkian
perusteella. Luo kantaroolien luettelo käyttämällä flatten-transformaatiota litistääksesi roolihierarkian.

Luot seuraavan datakulun määritystiedoston:

{
"Extract_Opportunity": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath",
"include_self_field":false

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
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"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [ "Id" ]

}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'

== \"$User.Id\""
}

}
}

flatten-transformaatio käyttää seuraavia UserRole-objektin syöttökenttiä litistääkseen Salesforce-roolihierarkian.

Id
Id-kenttä tunnistaa Salesforce-roolihierarkian jokaisen noodin.

ParentRoleId
ParentRoleId tunnistaa ylätason roolihierarkian perusteella.

Kun flatten-transformaatio on kulkenut UserRole-objektin kaikkien ylätaso–alataso-suhteiden läpi, se luo yhden tietueen kullekin
roolitunnukselle. Jokainen tietue sisältää hierarkian jokaisen roolin kaikki kantaroolit. flatten-transformaatio luo kaksi ulostulosaraketta
— Roles ja RolePath — jotka sisältävät kunkin roolin kaikki kantaroolit.

TÄSSÄ OSIOSSA:

flatten-parametrit

Kun määrität flatten-transformaation, asetat action-attribuutiksi flatten  ja määrität sen parametrit.
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flatten-parametrit

Kun määrität flatten-transformaation, asetat action-attribuutiksi flatten  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Osoittaa, sisällytetäänkö Self ID -noodi luotuihin multi_field- ja
path_field-sarakkeisiin. Kelvolliset arvot ovat false  (oletus) ja
true.

Eiinclude_self_id

Syöttökentän nimi, joka tunnistaa kunkin noodin hierarkiassa.Kylläself_field

Syöttökentän nimi, joka tunnistaa kunkin noodin suoran ylätason
hierarkiassa. Esimerkiksi Aluepäällikkö 1 -rooli on Myyjä 1 -roolin
ylätason roolihierarkiassa.

Kylläparent_field

Nimi moniarvoiselle ulostulokentälle, joka sisältää luettelon kaikista
hierarkian kantarooleista, alhaisimmasta tasosta korkeimpaan.

Kyllämulti_field

flatten-transformaatio luo tämän kentän ja kantaroolien luettelon
kullekin hierarkian noodille. Esimerkiksi Salesperson 1 -roolin
kantaroolien hierarkia on: Sales Manager 1,Regional
Manager 1,Vice President 1,CEO.

Merkkijono, joka esittää moniarvokenttää, kenoviivoilla erotettuina.
Tämä ulostulokenttä sisältää hierarkkisen polun kaikista hierarkian

Kylläpath_field

kantarooleista, alhaisimmasta tasosta korkeimpaan.
flatten-transformaatio luo tämän kentän ja kantaroolien polun
kullekin hierarkian noodille. Esimerkiksi myyjän roolin arvo
roolihierarkiassa on: Sales Manager 1\Regional
Manager 1\Vice President 1\CEO.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi, joka sisältää hierarkkiset
tiedot, joihin haluat soveltaa flatten-transformaatiota. Tämä noodi

Kylläsource

on tämän transformaation sisääntulolähde, ja sen tulee sisältää
self_field- ja parent_field-kenttiin kartoitetut sisääntulokentät.

Note:  Kentät multi_field ja path_field luodaan oletusarvoisesti järjestelmäkenttinä, joita ei näytetä käyttöliittymässä. Jos haluat
näyttää nämä kentät käyttöliittymässä, määritä metadata-attribuutin IsSystemField  arvoksi false flatten-transformaation
jokaiselle kentälle. Lisätietoja metadata-attribuuteista on kohdassa Transformaation luoman metadatan korvaaminen.

KATSO MYÖS:

flatten-transformaatio

sfdcDigest-transformaatio
sfdcDigest-transformaatio luo datajoukon Salesforce-objektista keräämiensä tietojen pohjalta. Määrität Salesforce-objektin ja kentät,
joista tiedot kerätään. Et välttämättä halua ottaa mukaan joitakin kenttiä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja tai jotka eivät ole tärkeitä
analyysille.
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Kun lataat datakulun määritystiedoston, Wave Analytics vahvistaa Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet tiedoston ladanneen
käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Jos käyttäjäprofiililla ei ole kentän tai objektin lukuoikeutta, lataus epäonnistuu.

Wave Analytics suorittaa datakulun Integration User -käyttäjänä. Wave Analytics vahvistaa Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet
Integration User -käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Jos datakulku esimerkiksi yrittää kerätä tietoja mukautetusta kentästä, johon
Integration User -käyttäjällä ei ole lukuoikeutta, datakulkutyö epäonnistuu.

Note:  Integration User -käyttäjä esimääritetty käyttäjä, joka luodaan, kun Wave Analytics otetaan käyttöön organisaatiossasi. Jos
sinä tai Integration User tarvitsette Salesforce-objektin tai -kentän käyttöoikeuden, pyydä sitä pääkäyttäjältä.

Lisätietoja Wave Analyticsin esimääritetyistä käyttäjistä on Wave Analytics Security Implementation Guide -toteutusoppaassa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää kaikki Mahdollisuus-objektista saadut
mahdollisuudet.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }

]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

sfdcDigest-transformaation käytössä huomioitavia asioita

• Ota huomioon datajoukkojen tallennusrajoitukset noutaessasi dataa. Datajoukko voi sisältää esimerkiksi enintään 5 000 kenttää,
joten valitse kentät huolella. Lisätietoja on kohdassa Wave Analyticsin raja-arvot.

• sfdcDigest-transformaatio suorittaa SOQL-kyselyn noutaakseen dataa Salesforce-objektista, joten se on SOQL-rajoitusten alainen.
Jos kysely ylittää jonkin näistä rajoituksista, se ei välttämättä palauta tuloksia tai aiheuttaa datakulkutyön epäonnistumisen. SOQL-kysely
voi olla esimerkiksi enintään 20 000 merkkiä pitkä. Jos haluat lyhentää SOQL-kyselyn pituutta, harkitse datan noutamisen pilkkomista
kahteen tai useampaan sfdcDigest-transformaatioon ja käyttämällä sitten augment-transformaatiota yhdistääksesi tulokset. Voit
esimerkiksi luoda yhden sfdcDigest-transformaation noutaaksesi puolet kentistä ja toisen sfdcDigest-transformaation noutamaan
loput kentät. Lisätietoja on kohdassa SOQL and SOSL Limits.

137

Tietojen integrointiAnalysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_limits.htm&language=fi
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_soslsoql.htm


TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen

Lisää sfdcDigest-transformaatioon suodatin kerätäksesi vain tietyn osan Salesforce-objektin tietueista. Voit suodattaa tietueita
vähentääksesi kerättävien ja käsiteltävien tietueiden määrää tai sulkeaksesi pois tarpeettomia tai luottamuksellisia tietoja sisältävät
tietueet ja parantaa siten datakulkusi suorituskykyä.

Salesforce-kenttien metadatan korvaaminen

Voit korvata metadatan kentälle, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa
eri tavalla. Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja.

Salesforce-objektit ja -kentät, joita ei tueta Wavessa

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä. Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen
kuin määrität Salesforce-objektien tietojen keräämisen.

sfdcDigest-parametrit

Kun määrität sfdcDigest-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcDigest  ja määrität parametrit objektille ja kentille, joista
haluat kerätä tietoja. Voit myös määrittää parametrejä suodattaaksesi Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen

Lisää sfdcDigest-transformaatioon suodatin kerätäksesi vain tietyn osan Salesforce-objektin tietueista. Voit suodattaa tietueita vähentääksesi
kerättävien ja käsiteltävien tietueiden määrää tai sulkeaksesi pois tarpeettomia tai luottamuksellisia tietoja sisältävät tietueet ja parantaa
siten datakulkusi suorituskykyä.

Suodatin koostuu yhdestä tai useammasta suodatusehdosta, jotka vertaavat kenttäarvoa toiseen arvoon. Esimerkiksi Amount >=
1000000. Voit myös soveltaa kenttäarvolle SOQL-funktioita suodatusehdossa, esimerkiksi CALENDAR_YEAR(CreatedDate)
= 2011. Voit lisätä useita suodatusehtoja käyttämällä loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT. Voit myös käyttää kenoviivaa (\)
lainausmerkkien koodinmerkintänä merkkijonoissa.

sfdcDigest-transformaatio kerää kaikki tietueet, joilla suodattimen arvo on true. Jos määritit sfdcDigest-transformaation lisääntyvää
keräystä varten, suodatinta sovelletaan vain sen suorituksen aikana kerättyihin tietoihin — Wave Analytics ei käytä suodatinta tietueisiin,
jotka ladattiin datajoukkoon aiemmin. Jos lisäät virheellisen suodattimen, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana.

Voit käyttää jokaisessa sfdcDigest-transformaation esiintymässä yhtä seuraavista suodattimista:

• Rakenteellinen suodatin

• Kehittynyt suodatin

Vihje:  Yritätkö päättää, haluatko käyttää suodatinta sfdcDigest-transformaatiossa vaiko filter-transformaatiota? Voit käyttää
filter-transformaatiota suodattaaksesi tietueita missä tahansa kohtaa datakulkua. Voit esimerkiksi lisätä sen, kun datakulku yhdistää
kaksi datajoukkoa. Datakulun käsittelemien rivien määrän vähentämiseksi ja datakulun suorituskyvyn parantamiseksi sinun kannattaa
kuitenkin lisätä suodatin lähelle tietueiden keräyspistettä – ja aina mahdollisuuksien mukaan sfdcDigest-transformaatioon.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Rakenteellinen suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Rakenteellinen suodatin määritetään käyttämällä JSON-syntaksia.
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Kehittynyt suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Määrität kehittyneen suodattaminen käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Käytä kehittynyttä
suodatinta vain, jos SOQL on sinulle tuttu.

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Rakenteellinen suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Rakenteellinen suodatin määritetään käyttämällä JSON-syntaksia.

Rakenteellinen suodatin käyttää seuraavaa JSON-syntaksia kullekin suodatinehdolle.

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

Arvo voi olla numero, päivämäärä, merkkijono, merkkijonojen luettelo tai literaalinen päivämäärä. Wave Analytics lainaa merkkijonot
automaattisesti, jos et aseta isQuoted-parametrin arvoksi true, mikä osoittaa, että merkkijonoa on jo lainattu.

Voit käyttää jotakin seuraavista operaattoreista suodatusehdossa.

KommenttiOperaattori

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on yhtä kuin määritetty arvo.
Yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

=

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo ei ole yhtä kuin määritetty
arvo.

!=

Esimerkki (käyttäen kenoviivoja kaksoismerkkien sijaan
merkkijonoarvossa):

"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}

]
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KommenttiOperaattori

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on suurempi kuin määritetty
arvo.

>

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on pienempi kuin määritetty
arvo.

<

Esimerkki (käyttämällä literaalista päivämäärää):

"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on suurempi tai yhtä kuin
määritetty arvo.

>=

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on pienempi tai yhtä kuin
määritetty arvo.

<=

Esimerkki (käyttämällä SOQL-funktiota):

"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
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KommenttiOperaattori

}
]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo vastaa määritettyä arvoa.
LIKE-operaattori muistuttaa LIKE-operaattoria SQL:ssä, eli se tarjoaa

LIKE

mekanismin osittaisen tekstimerkkijonojen vertailuun ja tukee
yleismerkkejä.

• LIKE-operator tukee yleismerkkejä % ja _.

• Yleismerkki % vastaa nollaa tai useampaa merkkiä.

• Yleismerkki _ vastaa tarkalleen yhtä merkkiä.

• LIKE-operaattoria tuetaan vain merkkijonokentille.

• LIKE-operaattori suorittaa merkkikokoriippumattoman vertailun

• LIKE-operaattori tukee erikoismerkkien % tai _ sisällyttämistä
koodimerkinnöillä. Käytä kenoviivaa (\) erikoismerkkien
koodimerkinnöissä.

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on yhtä kuin jokin määritetyn
luettelon arvo. Voit määrittää arvojen lainatun tai ei-lainatun
luettelon. Jos luettelo on lainattu, aseta isQuoted-arvoksi true.

IN

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo ei ole yhtä kuin mikään
määritetyn luettelon arvo.

NOT IN

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
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"value": ["California", "New York"]
}

]

Valinta valintaluettelo- ja monivalintakentille. Suodatusehto on
true, jos valintaluettelokenttä sisältää määritetyn arvon.

INCLUDES

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}

]

Valinta valintaluettelo- ja monivalintakentille. Suodatusehto on
true, jos valintaluettelokenttä ei sisällä määritettyä arvoa.

EXCLUDES

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Katsotaanpa muutamaa esimerkkiä rakenteellisista suodattimista.

Esimerkki:  Alla on esimerkki tavanomaisesta rakenteellisesta suodattimesta. Jos haluaisit analysoida mahdollisuuksien myyntiputkea
tilivuoden 2015 toiselta vuosineljännekseltä, loisit tämän datakulun määritelmän luomaan asiaankuuluvan datajoukon.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
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{ "name": "SystemModstamp" }
],
"filterConditions": [

{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"

},
{

"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Note:  Jos et määritä loogista operaattoria useille suodatusehdoille — kuten tässä esimerkissä —Wave Analytics lisää ehtojen
väliin AND-operaattorin.

Esimerkki:  Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä rakenteellisesta suodattimesta, jossa on looginen operaattori. Jos haluaisit auttaa
odotetun tuoton ennustamisessa, loisit tämän datakulun nähdäksesi kaikki mahdollisuudet, jotka on suljettu tai joilla on yli 90 %
todennäköisyys sulkeutua.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "OR",
"conditions": [
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{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"

},
{

"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Esimerkki:  Tutustutaan lopuksi esimerkkiin rakenteellisesta suodattimesta, jossa on sisäkkäisiä loogisia operaattoreita. Luot tämän
datakulun nähdäksesi kaikki mahdollisuudet, jotka sulkeutuivat kuluvan vuosineljänneksen aikana jotka jokin alaisistasi omistaa.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "AND",
"conditions": [

{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false

},
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{
"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"

},
{

"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"

}
]

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "DirectReport_Opportunities",
"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Kehittynyt suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Määrität kehittyneen suodattaminen käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Käytä kehittynyttä
suodatinta vain, jos SOQL on sinulle tuttu.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä kehittyneestä suodattimesta. Haluat kerätä vain tietyn käyttäjän omistamat
mahdollisuustietueet, joilla on korkea arvo tai korkea todennäköisyys hävitä. Luot tämän datakulun.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }

],
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"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000
OR Probability > 75)"

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Salesforce-kenttien metadatan korvaaminen

Voit korvata metadatan kentälle, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa eri
tavalla. Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja.

Voit lisätä seuraavat kenttäparametrit sfdcDigest-transformaatioon korvataksesi kentän metadatan:

• defaultValue

• type

• fiscalMonthOffset

• isYearEndFiscalYear

• firstDayOfWeek

• isMultiValue

• multiValueSeparator

• precision

• scale

Näiden kenttäparametrien kuvaukset löytyvät kohdasta Kenttäparametrit. Lisätietoja metadata-attribuuttien käyttämisestä päivämäärien
määrittämiseksi on kohdassa Päivämäärien käsittely datajoukoissa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit korvata Mahdollisuus-objektista kerätyn metadatan.

Lisää seuraavassa datakulun määritystiedostossa olevan lihavoidun tekstin korvataksesi Mahdollisuus-objektista saadun metadatan.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{

"name": "Amount",
"defaultValue":0
"precision":18
"scale":2

},
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{ "name": "StageName" },
{

"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset":9,
"firstDayOfWeek":2,
"isYearEndFiscalYear":true

},
{ "name":"AccountId" },
{ "name":"OwnerId" },
{

"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type":"Text",
"isMultiValue":true,
"multiValueSeparator":","
"precision":255

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset":{

"action":"sfdcRegister",
"parameters":{

"alias":"Opportunities",
"name":"Opportunities",
"source":"Extract_Opportunities"

}
}

}

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Salesforce-objektit ja -kentät, joita ei tueta Wavessa

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä. Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen kuin
määrität Salesforce-objektien tietojen keräämisen.

Lisätietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä on kohdassa Object Reference for Salesforce and Force.com.

Objektit, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavista Salesforce-objekteista:

• AuthProvider

• BrandTemplate

• ChatterConversation

• ChatterConversationMember

• ChatterMessage

• ConnectedApplication

• ContentFolderLink
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• ContentWorkspace

• ContentWorkspaceDoc

• CorsWhitelistEntry

• CustomNotDeployed__OwnerSharingRule

• EmailDomainKey

• EmailServicesAddress

• EmailServicesFunction

• EmailStreamMessage

• EmailStreamShareOption

• EmailStreamShareOptionHistory

• EmailStreamShareOptionOwnerSharingRule

• EmailStreamShareOptionShare

• EmailTemplate

• EventType

• EventTypeParameter

• EnvironmentHub

• EnvironmentHubInvitation

• EnvironmentHubMemberRel

• FeedPollChoice

• FeedPollVote

• KnowledgeArticleVersion

• LoginGeo

• LoginHistory

• NetworkActivityAudit

• NewsArticleFeed

• NetworkModeration

• OrganizationProperty

• OrgWideEmailAddress

• OutboundField

• PackageLicense

• PackageMemberOwnerSharingRule

• PartnerNetworkSyncLog

• PermissionSet

• PermissionSetLicense

• Profile

• ReputationLevel

• ReputationLevelLocalization

• ReputationPointsRule

• SearchPromotionRule

• SelfServiceUser
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• SessionPermSetAssignment

• SetupAssistantAnswer

• SetupAssistantProgress

• SsoUserMapping

• TenantSecret

• Territory2ModelHistory

• TwoFactorInfo

• UserLogin

• UserPackageLicense

• UserProvAccount

• UserProvAccountStaging

• UserProvisioningConfig

• UserProvisioningLog

• UserProvisioningRequest

• UserProvisioningRequestOwnerSharingRule

• UserProvisioningRequestShare

• UserProvMockTarget

• UserRecordAccess

• VerificationHistory

• WebLink

• WebLinkLocalization

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja Salesforcessa luoduista ulkoisista objekteista. Ulkoiset objektit ovat mukautettujen objektien
tapaisia, mutta ne kartoitetaan Salesforcen ulkopuolisiin tietoihin.

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon objektin, joita ei tueta tai jota ei voida käyttää, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana ja
näyttää virheviestin.

Kentät, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavista kentistä:

Kentät, joita ei tuetaObjekti

CleanStatusAccount

ItemIdActionPlanItem

AuthSession • LoginGeoId

• LoginHistoryId

KnowledgeArticleIdCaseArticle

Contact • CanAllowPortalSelfReg

• CleanStatus

ParentIdContentDocument
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Kentät, joita ei tuetaObjekti

ParentEntityIdContentFolderLink

TitleCustomPerson__p

ParentIdDocumentAttachmentMap

ActivityIdEmailMessage

EmailServicesAddressIdEmailRoutingAddress

EnvironmentHubIdEnvironmentHubMember

EventIdExternalEventMapping

ConnectedApplicationIdInstalledMobileApp

CleanStatusLead

MasterLanguageKnowledgeArticle

KnowledgeArticleVersion • IsOutOfDate

• TranslationCompletedDate

• TranslationExportedDate

• TranslationImportedDate

Network • CaseCommentEmailTemplateId

• ChangePasswordEmailTemplateId

• ForgotPasswordEmailTemplateId

• WelcomeEmailTemplateId

Organization • SelfServiceEmailUserOnCaseCreationTemplateId

• SelfServiceNewCommentTemplateId

• SelfServiceNewPassTemplateId

• SelfServiceNewUserTemplateId

• WebToCaseAssignedEmailTemplateId

• WebToCaseCreatedEmailTemplateId

• WebToCaseEmailTemplateId

• WebToLeadEmailTemplateId

PermissionSet • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

PermissionSetLicense • MaximumPermissionsEditEvent

• MaximumPermissionsEditTask

Profile • PermissionsEditEvent
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Kentät, joita ei tuetaObjekti

• PermissionsEditTask

SsoProviderIdThirdPartyAccountLink

User • LastPasswordChangeDate

• UserPreferencesEnableVoicePilot

RewardIdWorkBadge

RewardFundIdWorkBadgeDefinition

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon kentän, jonka tyyppiä ei tueta, datakulku ei ota kenttää huomioon.

Lisäksi Salesforce suosittelee, ettet kerää tietoja Account-objektin MayEdit-kentästä. Tietojen kerääminen tästä kentästä heikentää
suorituskykyä merkittävästi ja saattaa aiheuttaa datakulun epäonnistumisen.

Kenttätyypit, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavantyyppisistä kentistä.

• base64

• composite (kuten osoite ja sijainti)

• data category group reference

• encrypted string

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon kentän, jonka tyyppiä ei tueta, datakulku ei ota kenttää huomioon.

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

sfdcDigest-parametrit

Kun määrität sfdcDigest-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcDigest  ja määrität parametrit objektille ja kentille, joista
haluat kerätä tietoja. Voit myös määrittää parametrejä suodattaaksesi Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

Voit määrittää parametrit sfdcDigest-noodin seuraavissa osioissa: parameters, fields ja filterConditions.

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi Salesforce-objektille, josta haluat
kerätä tietoja. Tämä objekti on tämän

Kylläobject

transformaation sisääntulolähde.
sfdcDigest-transformaatio ei tue tietojen
keräämistä kaikista Salesforce-objekteista.
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ArvoPakollinen?Parametri

Suorittaa lisääntyvän keräyksen, joka kerää
vain datakulun edellisen suorituskerran

Eiincremental

jälkeen Salesforce-objektiin tehdyt
muutokset. Soveltuvat arvot: true tai false.

Suorittaa kertakeräyksen synkronoidakseen
datajoukon tiedot Salesforce-objektin

EifullRefreshToken

tietojen kanssa. Määritä tälle parametrille
mikä tahansa arvo.

Datakulku suorittaa kertakeräyksen jälkeen
lisääntyvän keräyksen joka kerta, vaikka
fullRefreshToken-parametri
sisältyykin datakulun määritelmään. Jos
haluat suorittaa täyden keräyksen uudelleen,
muuta fullRefreshToken-parametrin
arvoa.

Määritetyn Salesforce-objektin kaikkien
sellaisten kenttien nimien taulukko, joista

Kylläfields

haluat kerätä tietoja.
sfdcDigest-transformaatio ei tue tietojen
keräämistä kaikentyyppisistä kentistä.

Lisätietoja on kohdassa Kenttien attribuutit.

Suodatin, jotka rajoittaa määritetystä
Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

EifilterConditions

sfdcDigest-transformaatio kerää
Salesforce-objektista kaikki tietueet, joilla
suodattimen arvo on true. Voit määrittää
rakenteellisen tai kehittyneen suodattimen.

Lisätietoja on kohdassa Suodatinehtojen
parametrit.

Vain kehittyneille suodattimille. SOQL
WHERE -lauseke, jota käytetään rajoittamaan

EicomplexFilterConditions

määritetystä Salesforce-objektista kerättäviä
tietueita.

Kenttien attribuutit

Seuraava taulukko kuvaa fields-osion attribuutit. Se kuvaa myös valinnaiset attribuutit, joita voit tarjota kentän metadatan korvaamiseksi.
Voit korvata metadatan, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa eri tavalla.
Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja. Jos et korvaa arvoja, Wave Analytics noutaa
arvot Salesforcesta.
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ArvoPakollinen?Määrite

Salesforce-objektin kentän API-nimi, jonka
haluat sisällyttää datajoukkoon. Voit
määrittää useita kenttiä.

Kylläname

Teksti- ja numerokentille, joilla voi olla
null-arvo. Oletusarvo, joka korvaa määritetyn
kentän null-arvon.

EidefaultValue

Määritettyyn kenttään liittyvä Wave
Analytics -kenttätyyppi. Käyvät arvot ovat

Eitype

Teksti, Numeerinen tai Päivämäärä. Kaikki
arvot, myös numeroarvot, voivat olla tyyppiä
Teksti. Esimerkiksi Salesforce-objekteista
saatu tilivuosineljännes on oletusarvoisesti
numero. Voit kuitenkin muuttaa sen tyypiksi
Teksti. Valitse tyyppi korvataksesi Wave
Analyticsiin määrittämän tyypin.

Esimerkki:

"type": "Text"

Vain päivämääräkentille. Tilivuoden
ensimmäisen kuukauden ja kalenterivuoden

EifiscalMonthOffset

enimmäisen kuukauden (tammikuun)
välinen eroa kuukausina. Jos tilivuosi alkaa
esimerkiksi tammikuussa, offset-arvo on 0.
Jos tilivuosi alkaa lokakuussa offset-arvo on
9.

Esimerkki:

"fiscalMonthOffset": 9

Note: Tämä attribuutti määrittää
myös, luoko Wave Analytics
tilipäivämääräkentät. Jos haluat
luoda tilipäivämääräkentät, määritä
fiscalMonthOffset-arvoksi
muu kuin 0.

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.

Vain päivämääräkentille. Osoittaa, onko
tilivuosi vuosi, josta tilivuosi alkaa vai loppuu.

EiisYearEndFiscalYear

Koska tilivuosi voi alkaa yhtenä
kalenterivuotena ja loppua toisena, sinun
täytyy määrittää, kumpaa vuotta käytät
tilivuodelle.
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ArvoPakollinen?Määrite

• Jos arvo on true, tilivuosi on vuosi, jona
tilivuosi loppuu. Oletusarvo on true.

• Jos arvo on false, tilivuosi on vuosi, jona
tilivuosi alkaa.

Esimerkki:

"isYearEndFiscalYear": true

Tämä kenttä on relevantti vain, jos
fiscalMonthOffset  on suurempi
kuin 0.

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.

Vain päivämääräkentille. Kalenterivuoden
(ja mahdollisesti tilivuoden) viikon

EifirstDayOfWeek

ensimmäinen viikonpäivä. Jos arvo on 0,
ensimmäinen päivä on sunnuntai. Jos arvo
on 1, ensimmäinen päivä on maanantai jne.
Käytä arvoa -1 määrittääksesi ensimmäiseksi
päiväksi 1. tammikuuta. Oletusarvo on -1.

Esimerkki:

"firstDayOfWeek": 0

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.

Vain tekstikentille. Osoittaa, onko
määritetyllä kentällä useita arvoja.

EiisMultiValue

Esimerkki:

"isMultiValue": false

Vain tekstikentille. Merkki, jota käytetään
useiden arvojen erottamiseen toisistaan

EimultiValueSeparator

määritetyssä kentässä, kun isMultiValue on
tosi. Oletusarvo on (;) jos et määritä arvoa ja
isMultiValue on tosi. Jos isMultiValue on
epätosi, tämä on null.

Esimerkki:

"multiValueSeparator": ";"

Numeroarvojen lukujen enimmäismäärä tai
tekstiarvon pituus. Numeroarvoille: Sisältää

Eiprecision

kaikki desimaalierottimen vasemmalla ja
oikealla puolella olevat luvut (mutta
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ArvoPakollinen?Määrite

desimaalierotin pois lukien). Arvon on oltava
väliltä 1–18. Tekstiarvoille: Arvo on
oletusarvoisesti 255 merkkiä ja sen täytyy
olla 1 – 32 000 merkkiä.

Esimerkki:

"precision": 10

Numeroarvon desimaalierottimen oikealla
puolella olevien lukujen määrä. Täytyy olla

Eiscale

pienempi kuin precision-arvo. Arvon on
oltava 0–17 merkkiä.

Esimerkki:

"scale": 2

Suodatinehtojen parametrit

Seuraava taulukko kuvaa filterConditions-osion rakenteellisten suodattimien parametrit. Nämä parametrit eivät koske kehittyneitä
suodattimia.

ArvoPakollinen?Parametri

Kenttä Salesforce-objektissa, johon haluat
soveltaa suodatusehtoa. Rakenteellisten

Eikenttä

suodattimien suodatusehdot käyttävät
seuraavaa syntaksia:

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}

Käyttötarkoitus riippuu asiayhteydestä.Eioperaattori

• operator-parametriä voidaan käyttää
vertailuoperaattorina – kuten =, <, ja IN
– joka vertaa kenttäarvoa vakioarvoon.

• operator-parametriä voidaan käyttää
myös loogisena operaattorina (AND, OR
tai NOT), joka linkittää useita
suodatusehtoja yhteen.

Alla olevassa esimerkissä lihavoitu
operator  on looginen operaattori. Muut
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ArvoPakollinen?Parametri

operator-parametrit ovat
vertailuoperaattoreita.

"filterConditions": [
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field":

"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"

},
{

"field":
"Probability",

"operator":
">=",

"value": "90"
}

]
}

]

Suodatusehdossa käytettävä arvo.Eiarvo

Osoittaa, lainasitko merkkijonoarvoa
suodatusehdossa.

EiisQuoted

Esimerkkejä lainatuista arvoista:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',

'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}

]

Esimerkkejä ei-lainatuista arvoista:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",

"Closed Lost"],
"isQuoted": false
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ArvoPakollinen?Parametri

}
]

Jos et sisällytä isQuoted-parametriä
merkkijonoarvon suodattimelle, Wave
Analytics olettaa, ettei merkkijonoarvo ole
lainausmerkeissä ja lisää lainausmerkit
puolestasi.

Käytä määrittääksesi loogisen parametrin,
joka linkittää useita suodatusehtoja yhteen.

Eiconditions

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen

sfdcRegister-transformaatio
sfdcRegister-transformaatio rekisteröi datajoukon, jotta sitä voisi käyttää kyselyissä. Käyttäjät eivät voi tarkastella tai suorittaa kyselyitä
rekisteröimättömillä datajoukoilla.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä kaikkia datajoukkoja. Sinun ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä väliaikaista datajoukkoa, jota käytetään toisen
datajoukon laatimisen ja jolle ei tarvitse tehdä kyselyitä. Sinun ei myöskään tarvitse rekisteröidä ulkoisista tiedoista luotuja datajoukkoja,
koska Wave Analytics rekisteröi nämä datajoukot puolestasi.

Valitse rekisteröitävät datajoukot huolella, koska:

• Kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa voi olla yhteensä enintään 250 miljoonaa riviä per Platform-lisenssi.

• Käyttäjät, jotka voivat käyttää rekisteröityjä datajoukkoja, voivat kysellä tietoja. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta
rajoittaaksesi sen tietueiden käyttöoikeuksia.

Esimerkki:  Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Luot datajoukon, joka kerää tietoja kaikista Mahdollisuus-objektin mahdollisuuksista.
Rekisteröi datajoukko antamalla sen nimeksi "Mahdollisuudet", soveltamalla siihen rivitason suojausta ja lisäämällä
sfdcRegister-transformaation seuraavassa datakulun määritystiedostossa esitetyllä tavalla.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

157

Tietojen integrointiAnalysointi



},
"Register_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
}

}

TÄSSÄ OSIOSSA:

sfdcRegister-parametrit

Kun määrität sfdcRegister-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcRegister  ja määrität sen parametrit.

sfdcRegister-parametrit

Kun määrität sfdcRegister-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcRegister  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Rekisteröidyn datajoukon API-nimi. Tämä
nimi voi sisältää vain alaviivoja ja

Kylläalias

aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava
organisaatiossa yksilöllinen muiden
datajoukkojen aliasten kanssa. Sen täytyy
alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä
eikä se saa loppua alaviivaan tai sisältää
kahta peräkkäistä alaviivaa. Se ei myöskään
voi olla yli 80 merkkiä pitkä.

Rekisteröidyn datajoukon näyttönimi.
Nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

Kylläname

Note:  Sinun täytyy muokata
datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä
datajoukon luomisen jälkeen.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa rekisteröitävän datajoukon.

Kylläsource

Se on tämän transformaation
sisääntulolähde.

Predikaatti, jota käytetään rivitason
suojauksen soveltamiseen datajoukolle, kun
datajoukko luodaan ensimmäistä kertaa.

EirowLevelSecurityFilter
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ArvoPakollinen?Parametri

Esimerkki: "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$User.Id""

Note:  Sinun täytyy muokata
datajoukkoa muuttaaksesi
predikaattia datajoukon luomisen
jälkeen.

Kun syötät suojauspredikaattia
datakulun JSON-tiedoston
Register-transformaatioon, sinun
täytyy käyttää merkkijonoarvojen
ympärillä oleville lainausmerkeille
koodimerkintöjä.

Kun datajoukko on luotu, Wave Analytics ei
huomioi sen suojauspredikaattiasetusta
datakulussa. Jos haluat muuttaa olemassa
olevan datajoukon suojauspredikaattia,
muokkaa datajoukkoa käyttöliittymästä
käsin.

KATSO MYÖS:

sfdcRegister-transformaatio

sliceDataset-transformaatio
sliceDataset-transformaatio poistaa kenttiä datakulkusi datajoukosta ja jättää sinulle joukon kenttiä, joita voit käyttää uudessa datajoukossa
tai muissa transformaatioissa. Näin voit luoda yhdestä datajoukosta useita datajoukkoja, joilla on eri kentät.

Transformaatio sisältää mode-parametrin, jonka avulla voit valita kahdesta eri tilasta: drop  tai select. Valitse drop poistaaksesi
määrittämäsi kentät. Valitse select säilyttääksesi määrittämäsi kentät.

Esimerkki: Tässä on esimerkki. Oletetaan, että datakulkusi sisältää sfdcDigest-noodin ExtractOpportunities, joka noutaa
Mahdollisuus-objektin kaikki kentät. Jotkin käyttäjäsi eivät kuitenkaan halua nähdä Tunnus-kenttiä mahdollisuuksien datajoukoissaan.
Ratkaiset ongelman lisäämällä datakulkuun sliceDataset-noodin sekä määrittämällä lähdenoodin, noodista poistettavat kentät ja
drop-tilan.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"
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}
]

}
}

}

TÄSSÄ OSIOSSA:

sliceDataset-parametrit

Kun määrität sliceDataset-transformaation, asetat action-attribuutiksi sliceDataset  ja määrität sen parametrit.

sliceDataset-parametrit

Kun määrität sliceDataset-transformaation, asetat action-attribuutiksi sliceDataset  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa leikattavan datajoukon. Se on
tämän transformaation sisääntulolähde.

Kylläsource

Toiminto, jonka haluat suorittaa määritetyille
kentille. Valitse drop poistaaksesi kentät.
Valitse select säilyttääksesi kentät.

Kyllämode

Määritetystä lähdenoodista poistettavien tai
säilytettävien kenttien nimien taulukko.

Kylläfields

update-transformaatio
update-transformaatio päivittää olemassa olevan datajoukon määritetyt kenttäarvot toisen datajoukon tietojen perusteella. Kutsumme
tätä toista datajoukkoa haettavaksi datajoukoksi. Transformaatio hakee uudet arvot haettavan datajoukon vastaavista kentistä.
Transformaatio tallentaa tulokset uuteen datajoukkoon.

Kun luot tämän transformaation, määrität avaimet, joita käytetään kahden datajoukon tietueiden vertaamiseen. Voit sanella mikä haettavan
datajoukon kentistä päivittää lähdedatajoukossa olevan kentän kartoittamalla molempien datajoukkojen kentät keskenään.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sinulla on datajoukko Accounts, joka sisältää tilitietoja — Id, Name ja AnnualRevenue.
Valitettavasti jotkin datajoukon tilien nimistä ovat nyt vanhentuneita yritysfuusioiden ja -hankintojen vuoksi. Suoritat seuraavat
toimet päivittääksesi datajoukon tilien nimet nopeasti.

1. Luo .csv-tiedosto, joka sisältää tilien uudet nimet ja liitä uudelleennimettävät tilit toisiinsa niiden tunnuksilla.

2. Lataa .csv-tiedosto palvelimelle luodaksesi datajoukon nimeltään UpdatedAccountNames.

3. Luo datakulun määritystiedosto päivittääksesi Accounts-datajoukossa olevien tilien nimet hakemalla uudet nimet
UpdatedAccountNames-datajoukosta.
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Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Esimerkki: Katsotaanpa toista esimerkkiä, jossa datajoukkojen tietueiden täsmäämiseen käytetään komposiittiavainta. Tällöin
tietueet täsmätään tilin tunnus- ja nimikenttien perusteella.

Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_AccountDetails": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {

"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

TÄSSÄ OSIOSSA:

update-parametrit

Kun määrität update-transformaation, asetat action-attribuutiksi update  ja määrität sen parametrit.

update-parametrit

Kun määrität update-transformaation, asetat action-attribuutiksi update  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa datajoukon, joka sisältää
päivitettävät tietueet.

Kylläleft
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Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa haettavan datajoukon, joka
sisältää uudet arvot.

Kylläright

Vasemman datajoukon avainsarake, jota
käytetään muiden datajoukkojen tietueiden

Kylläleft_key

vertaamiseen. Jos käytät komposiittiavainta,
vasemmassa ja oikeassa avaimessa täytyy
olla yhtä monta saraketta samassa
järjestyksessä. Esimerkki löytyy kohdasta
update-transformaatio sivulla 160.

Oikeanpuoleisen datajoukon avainsarake,
jota käytetään muiden datajoukkojen

Kylläright_key

tietueiden vertaamiseen. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä.

Vasemman ja oikean datajoukon välisten
sarakkeiden luettelo. Käytä seuraavaa

Eiupdate_columns

syntaksia: "update_columns": {
"LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. Oikeanpuoleisen
sarakkeen arvo korvaa sitä vastaavan
vasemman sarakkeen arvon. Vasemman- ja
oikeanpuoleisilla sarakkeilla täytyy olla sama
kenttätyyppi.

Note:  Jos määrität nimen, jota ei ole
olemassa, datakulku epäonnistuu.

Jos et määritä tätä parametriä,
transformaatio päivittää
vasemmanpuoleisen datajoukon

täsmäämällä kaikki oikeanpuoleisen
datajoukon sarakkeet vasemmanpuolisiin
sarakkeisiin. Tässä tapauksessa
oikeanpuoleisen sarakkeen nimien täytyy
vastata täsmälleen vasemmanpuoleisen
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sarakkeen nimiä. Muutoin saattaa tapahtua
virhe.

KATSO MYÖS:

update-transformaatio

Transformaation luoman metadatan korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voit halutessasi korvata transformaation luoman metadatan. Voit korvata objektien ja kenttien
attribuutteja. Voit esimerkiksi muuttaa Salesforce-objektista noudetun kentän nimeä, jotta se
näytettäisiin eri tavalla datajoukossa. Jos haluat korvata metadatan, lisää korvaukset datakulun
määritystiedoston transformaation Skeema-osioon.

Skeema-osiossa voit korvata vain yhden objektin metadata-attribuutteja.

Tässä esimerkissä olevan sfdcDigest-transformaation Skeema-osio sisältää metadatan korvauksia:

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"

}
]

}
]

}
}

Objektien attribuutit

Voit korvata seuraavia objektien attribuutteja.
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KuvausTyyppiObjektin attribuutti

Objektin näyttönimi. Voi olla enintään 40 merkkiä pitkä.Merkkijonolabel

Esimerkki:

"label": "Myyntitiedot"

Objektin kuvaus. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.Merkkijonodescription

Lisää kuvaus tunnistaaksesi objektin datakulun määritystiedostossa. Tätä kuvausta
ei näytetä käyttäjille Wave Analytics -käyttöliittymässä.

Esimerkki:

"description": "SalesData-objekti seuraa myynnin
perustietoja."

Tämän objektin kenttien taulukko.Taulukkofields

Kenttien attribuutit

Voit korvata datajoukon kaikkien kenttien attribuutteja.

KuvausTyyppiKentän attribuutti

Datajoukossa olevan kentän nimi. Tunnistaa kentän, jonka haluat korvata.

Esimerkkejä:

Merkkijononame

"name": "Summa"

"name": "Role.Name"

Kentän näyttönimi. Voi olla enintään 255 merkkiä pitkä.Merkkijonolabel

Esimerkki:

"label": "Mahdollisuuden summa"

Kentän kuvaus. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.Merkkijonokuvaus

Lisää kuvaus tunnistaaksesi kentän datakulun määritystiedostossa. Tätä kuvausta ei näytetä käyttäjille
Wave Analytics -käyttöliittymässä.

Esimerkki:

"description": "Summa-kenttä sisältää mahdollisuuden summan."

Osoittaa, onko kenttä järjestelmäkenttä, jolloin sitä ei sisällytetä kyselyn tuloksiin.TotuusarvoisSystemField

Esimerkki:

"isSystemField": false

Numeroarvon näyttömuoto.

Esimerkkejä:

Merkkijonoformat

"format": "$#,##0.00" (numeroarvo)
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KuvausTyyppiKentän attribuutti

Lisätietoja toimivista formaateista on kohdissa Numeroarvojen muodot.

Numeroarvojen muodot

Esimerkki tyypillisestä numeroarvosta voisi olla $1,000,000.99, joka esitetään muodossa "$#,##0.00". Sinun täytyy määrittää numeron
tarkkuus ja asteikko. Muoto määritetään seuraavilla merkeillä:

MerkitysMerkki

Yksi luku0

Nolla lukua tai 1 luku#

Tämä symboli on oletusarvoinen desimaalierotin. Käytä decimalSeparator-kenttää
määrittääksesi toisen symbolin desimaalierottimeksi.

.

Miinus-merkki-

Ryhmitysten erotin,

Valuuttamerkki$

Note: Numeroarvojen formaattia ei käytetä tietojen syötössä. Sitä käytetään vain määrittämään, miten numeroarvot muotoillaan,
kun ne näytetään käyttöjärjestelmässä. Et myöskään voi korvata päivämäärien muotoja.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat korvata seuraavat objektien ja kenttien attribuutit, jotka sfdcDigest-transformaatio
kerää Mahdollisuus-objektista.

Attribuutin muutoksetObjekti/kenttä

Mahdollisuus-objekti • Muuta objektin otsikoksi "Myyntimahdollisuudet"

• Lisää objektin kuvaus

Tunnus-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Mahdollisuuden tunnus"

• Piilota kenttä kyselyistä

Summa-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Mahdollisuuden summa"

• Muuta muodoksi $#,##0.00

CloseDate-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Sulkemispäivä"

Jos haluat korvata attribuutit, lisää korvaavat arvot sisältävä Skeema-osion datakulun määritystiedoston sfdcDigest-transformaatioon.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
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"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [

{
"name": "Id",
"label": "Opportunity Id",
"isSystemField": true

},
{

"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",
"format": "$#,##0.00"

},
{

"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date"

}
]

}
]

}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}

}
}
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Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukkojen rakentajan
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit käyttää datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman
Salesforce-objektin tietojen perusteella. Datajoukkojen rakentaja luo ja yhdistää datakulun
määritystiedostoon JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan seuraavan
kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku suoritetaan. Voit myös
muokata datakulun määritystiedostoa lisäämään transformaatioita, jotka manipuloivat datajoukkoa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Luo > Datajoukko.

2. Napsauta Salesforce.
Datajoukkojen rakentaja avautuu Datajoukkojen rakentaja -välilehteen.

3. Valitse juuriobjekti.

Juuri objekti on alhaisimman tason alitason objekti, jonka voit lisätä esitysalueelle. Kun olet valinnut juuriobjektin, voit lisätä vain sen
ylätason objekteja – et sen alitason objekteja. Jos haluat vaihtaa juuriobjektia, päivitä sivu ja aloita alusta.

4. Siirrä kursorisi juuriobjektin ylle ja napsauta .
Valitse kentät -valintaikkuna avautuu. Kentät-välilehti avautuu oletusarvoisesti ja näyttää kaikki käytettävissä olevat objektikentät,
joista voit kerätä tietoja.
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Note:  Voit tarkastella tätä valintaruutua kaikkien esitysalueella olevien objektien kohdalta.

5. Valitse Kentät-välilehdestä kentät, joista haluat kerätä tietoja.

Voit löytää kenttiä nopeammin hakemalla niitä tai lajittelemalla niitä nimen tai tyypin perusteella.

Tärkeää:  Sinun täytyy valita vähintään yksi kenttä jokaiselle esitysalueelle lisäämällesi objektille. Jos lisäät objektin, mutta et
yhtään sen kenttää, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana.

6. Napsauta Suhteet-välilehdestä Liitä liittääksesi esitysalueelle objektiin liittyviä objekteja.
Kun lisäät objektiin liittyvän objektin, se ilmestyy esitysalueelle.
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7. Jos haluat poistaa objektiin liittyvän objektin, napsauta Poista.

Varoitus:  Kun poistat objektiin liittyvän objektin, myös kaikki sen alaiset objektit poistetaan kaaviokuvasta. Jos esimerkiksi
poistat Account-objektin alla kuvatulla tavalla, poistat myös haaran, johon sisältyy Account ja User.

8. Valitse kullekin objektille kentät, joista haluat kerätä tietoja.

9. Jos haluat siirtää koko kaaviokuvaa, valitse ja vedä esitysalueelta tyhjää tilaa.

Sinun täytyy ehkä siirtää kaaviokuvaa nähdäksesi sen kaikki osiot.

10. Voit tarkastella kaikkia esitysalueella olevia objekteja napsauttamalla .
Valitut objektit -valintaikkunassa näytetään kaikkien esitysalueella olevien objektien hakemiston. Juuriobjekti näytetään hakemiston
ylälaidassa.

Jos valitset jonkin objekteista datajoukkojen rakentaja keskittyy objektiin asettamalla sen esitysalueen keskelle.

11. Tarkastele asiaan liittyvää JSON-tiedostoa napsauttamalla .

Kun luot datajoukon, datajoukkojen rakentaja liittää JSON-tiedoston datakulun määritystiedostoon.

170

Tietojen integrointiAnalysointi



12. Napsauta Luo datajoukko.

13. Anna datajoukolle nimi ja valitse sovellus, johon datajoukko lisätään, jos sitä ei ole vielä valittu.

Note:  Jos syötät datajoukkoa luodessasi nimen, joka on jo käytössä, datajoukkojen rakentaja liittää datajoukon nimen perään
numeron. Jos annat nimeksi esimerkiksi OmatMahdollisuudet, datajoukkojen rakentaja luo datajoukon OmatMahdollisuudet
1. Datajoukon nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

14. Napsauta Luo.
Datajoukkojen rakentaja liittää datakulun määritystiedostoon siihen liittyvän JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku
suoritetaan seuraavan kerran. Voit suorittaa datakulun manuaalisesti heti datajoukon luomisen jälkeen.

Datakulkujesi nopeuttaminen replikoinnilla
Replikointi suorittaa Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluista ja sallii sinun ajoittaa sen erikseen. Kun ajoitat nämä noudot
etukäteen, datakulullasi on vähemmän töitä ja toimii nopeammin. Replikointi noutaa Salesforce-dataa oletusarvoisesti asteittain, eli se
noutaa vain muuttuneet tiedot, mikä vähentää kuormitusta entisestään.

Ilman replikointia datakulku suorittaa erillisen noudon joka kerta, kun se tarvitsee dataa Salesforce-objektista. Katsotaanpa esimerkkiä.
Kuvitellaan, että organisaatiollasi on kolme datakulkua, jotka noutavat dataa seuraavista objekteista:

KäyttäjätTapauksetLiiditKampanjatMahdollisuudetYhteyshenkilötTilit

Oletusarvoinen
datakulku

Sales Wave
-sovelluksen
datakulku

Service Wave
-sovelluksen
datakulku

Näiden datakulkujen täytyy noutaa kaikki nämä Salesforce-tiedot jokaisella suorituskerralla. Mitä enemmän dataa, sitä pidempään
datakululla kestää. Lisäksi datakulut tekevät toistuvaa työtä suorittamalla erillisiä noutoja samasta objektista. Esimerkiksi kaikki kolme
datakulkua noutavat dataa Tilit-objektista.

Replikoinnin avulla kaikki nämä noudot suoritetaan erillisenä prosessina, jonka voit ajoittaa tapahtuvaksi ennen datakulkusi suoritusta.

KäyttäjätTapauksetLiiditKampanjatMahdollisuudetYhteyshenkilötTilit

Replikointi

Voit käyttää tätä replikoitua dataa kaikissa datakuluissasi, jotka toimivat nyt nopeammin, koska niiden ei tarvitse noutaa enää dataa —
vain ladata ja muuntaa sitä.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen

Kun otat replikoinnin käyttöön, Wave tarkastaa olemassa olevien ajoitettujen datakulkujesi sfdcDigest-noodit nähdäkseen, mistä
Salesforce-objekteista ja -kentistä noudat tällä hetkellä dataa. Näiden tietojen perusteella Wave ottaa replikoinnin käyttöön näille
objekteille noutaakseen niistä dataa erikseen. Kun ymmärrät, mitä replikoinnin käyttöönotto aiheuttaa, voit tunnistaa helpommin
lisätoimet, joita sinun tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Replikoinnin ottaminen käyttöön

Ota replikointi käyttöön suorittaaksesi Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluistasi.

Datan noutaminen replikoinnissa asteittain

Replikointi noutaa dataa Salesforce-objekteista oletusarvoisesti asteittain. Tietueita lisätään, päivitetään tai poistetaan objektiin
edellisen replikoinnin jälkeen tehtyjen muutosten perusteella. Replikointi toimii nopeasti, koska se noutaa vain muutokset.

Replikointiasetusten määrittäminen

Kun replikointi on otettu käyttöön Salesforce-objektille, voit määrittää sen replikointiasetukset estämällä joidenkin kenttien replikoinnin,
lisäämällä suodattimen replikoidaksesi vain tietyt tiedot tai poistamalla replikoinnin käytöstä objektilta. Tämä kaikki tapahtuu datan
hallintaohjelman kautta.

Replikoinnin poistaminen käytöstä objektilta

Poista replikointi käytöstä objektilta datan hallintaohjelmasta estääksesi sen replikoinnin.

Replikoinnin ajoittaminen, suorittaminen ja valvominen

Voit ajoittaa replikoinnin tapahtumaan automaattisesti, suorittaa sen manuaalisesti ja valvoa sen edistymistä datan hallintaohjelmasta.

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin datan hallintaohjelmassa ei ole mahdollista. Lisää uusi objekti tai kenttä lisäämällä sille
sfdcDigest-noodi johonkin ajoitetuista datakuluistasi. Uusi objekti tai kenttä lisätään automaattisesti replikointiin, kun tallennat
datakulun.

Datakulkujen päivittämisessä huomioitavia asioita replikoinnin ollessa käytössä

Jos olet ottanut replikoinnin käyttöön, sinun tulisi pitää muutama seikka mielessäsi, kun päivität ajoitetun datakulun seuraavan kerran.

Replikoinnin rajoitukset

Alla on joitakin replikoinnin käytössä huomioitavia seikkoja.

Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen
Kun otat replikoinnin käyttöön, Wave tarkastaa olemassa olevien ajoitettujen datakulkujesi sfdcDigest-noodit nähdäkseen, mistä
Salesforce-objekteista ja -kentistä noudat tällä hetkellä dataa. Näiden tietojen perusteella Wave ottaa replikoinnin käyttöön näille objekteille
noutaakseen niistä dataa erikseen. Kun ymmärrät, mitä replikoinnin käyttöönotto aiheuttaa, voit tunnistaa helpommin lisätoimet, joita
sinun tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Alla on kuvattu mitä tapahtuu ja mitä suosittelemme sinua tekemään.

Nykyiset datakulkusi vahvistetaan

Replikointi perustuu olemassa oleviin datakulkuihisi, joten Wave vahvistaa ajoitetut datakulkusi varmistaakseen, että niissä ei ole virheitä.
Virheitä sisältäviä datajoukkoja ei huomioida replikoinnissa, mutta Wave ilmoittaa sinulle kaikista sfdcDigest-noodien virheistä, kun otat
replikoinnin käyttöön.

Suositeltu toimenpide
Tarkasta ajoitetut datakulkusi virheiden varalta ennen replikoinnin käyttöönottoa. Tarkasta sfdcDigest-noodit varsinkin väärien
objektien tai kenttien nimien varalta. Jos näet virheitä, kun otat replikoinnin käyttöön, korjaa ne ennen jatkamista.
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Datakulkusi käsitellään niiden luontipäivän perusteella

Wave huomioi datakulkujesi sfdcDigest-noodit niiden luontijärjestyksessä. Jos datakuluissasi on samalle objektille useita sfdcDigest-noodeja,
ne yhdistetään. Jos objektitason parametreissä on ristiriitoja, edellisen datakulun arvot tallennetaan. Tutustu seuraaviin datakulkujen
esimerkkeihin, jotka molemmat sisältävät sfdcDigest-noodin Mahdollisuus-objektille:

Datakulku B (luotu 15.8.2016)Datakulku A (luotu 1.8.2016)

{
"Extract_OpportunitiesB": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"incremental": true,"incremental": false,
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id" },{ "name": "Id" },

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate" },{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }{ "name": "OwnerId" }

]]
}

}
}

}

Tämän objektin replikoinnissa incremental-parametriksi on määritetty true  viimeksi luodusta datajoukosta. Tämä koskee myös
kaikkia muita objektitason attribuutteja, kuten fullRefreshToken  ja enablePKChunking.

Suositeltu toimenpide
Tarkasta datakulkusi varmistaaksesi, että objektitason parametrit ovat yhtenäisiä saman objektin kaikissa sfdcDigest-noodeissa.

Saman objektin useiden sfdcDigest-noodien kaikki kentät sisällytetään replikointiin

Jos datakuluissasi on samalle objektille useita sfdcDigest-noodeja, joilla kaikilla on omat kenttänsä, replikointi sisältää kaikkien näiden
kenttien superjoukon. Lisäksi, jos samalla kentällä on eri attribuutteja, kuten type  tai isMultivalue, replikoinnissa käytetään
viimeksi luodun datakulun attribuutteja. Tutustu seuraaviin datakulkujen esimerkkeihin, jotka molemmat sisältävät sfdcDigest-noodin
Mahdollisuus-objektille:

Datakulku B (luotu 15.8.2016)Datakulku A (luotu 1.8.2016)

{
"Extract_OpportunitiesA": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id"},{ "name": "Id"},

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
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Datakulku B (luotu 15.8.2016)Datakulku A (luotu 1.8.2016)

{ "name": "StageName" }, { "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate", { "name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 9 }, "fiscalMonthOffset": 3 }

{ "name": "AccountId" }, ]
}

}
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Tämän objektin replikointiin sisällytetään Id-, Name-, StageName-, CloseDate-, AccountId- ja OwnerId-kentät. CloseDate-kentän
fiscalMonthOffset-attribuutiksi on määritetty 3  viimeksi luodusta datajoukosta.

Suositeltu toimenpide

Tarkasta datakulkujesi sfdcDigest-noodien kentät. Jos tuloksena oleva replikointi sisältää tarpeettomia kenttiä, voit poistaa ne käytöstä
objektin replikointiasetuksista (lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen). Jos kenttien attribuuteissa on ristiriitoja,
varmista, että replikointiin käytettävät attribuutit ovat viimeksi luodussa datakulussa.

sfdcDigest-noodien suodattimia ei sisällytetä replikointiin

Datakulkujesi sfdcDigest-noodien suodattimia ei lisätä objektin replikointiasetuksiin.

Suositeltu toimenpide

Tarkasta kaikki datakuluissasi olevat sfdcDigest-noodien suodattimet. Jos tarvitset suodatinta, lisää se objektin replikointiasetuksiin
replikoinnin käyttöönoton jälkeen (lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen).

Replikoinnin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota replikointi käyttöön suorittaaksesi Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluistasi.

Note:  Suosittelemme, että luet Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen -osioon
ennen replikoinnin käyttöönottoa. Tämä auttaa sinua tunnistamaan lisätoimet, joita sinun
tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Ota replikointi käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota replikointi käyttöön ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Kun olet ottanut replikoinnin käyttöön, muista suorittaa replikointisi ennen
datakulkujesi seuraavasta suorituskertaa. sfdcDigest-noodeja sisältävät datakulut epäonnistuvat,
kunnes replikointi on suoritettu kerran. Lisätietoja on kohdassa Replikoinnin ajoittaminen,
suorittaminen ja valvominen.

Datan noutaminen replikoinnissa asteittain
Replikointi noutaa dataa Salesforce-objekteista oletusarvoisesti asteittain. Tietueita lisätään,
päivitetään tai poistetaan objektiin edellisen replikoinnin jälkeen tehtyjen muutosten perusteella.
Replikointi toimii nopeasti, koska se noutaa vain muutokset.
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Note:  Kun replikointi suoritetaan objektille ensimmäistä kertaa, se noutaa kaiken datan.

Jos haluat poistaa replikoidun objektin asteittaisen tilan käytöstä, lisää incremental-parametri objektin sfdcDigest-noodiin datakulkuusi
ja määritä sen arvoksi false. Esimerkki:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Jos haluat noutaa replikoidun objektin kaikki tiedot, lisää fullRefreshToken-parametri objektin sfdcDigest-noodiin ja anna sille
satunnainen arvo. Esimerkki:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fullRefreshToken": "bb",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Kun haluat noutaa objektin kaikki tiedot ensi kerralla, muuta fullRefreshToken-parametrin arvoa.

Replikoinnin asteittaisen noudon käyttämisessä huomioitavia asioita

• Jos asteittainen tila on poistettu selkeästi käytöstä sfdcDigest-noodissa eikä sitä ole otettu selkeästi käyttöön saman objektin
myöhemmissä noodeissa, sitä ei oteta käyttöön, kun otat replikoinnin käyttöön. Sinun täytyy ottaa se käyttöön manuaalisesti
määrittämällä datakulun incremental-parametrin arvoksi true.

• Kun otat replikoinnin käyttöön, asteittainen tila ei ole käytössä Salesforce-objekteille, jotka poistavat tietueita suoraan

• Alle tunti ennen replikointia tehtyjä muutoksia ei noudeta. Muista tämä, jos tietueitasi päivitetään usein.

• Suosittelemme parhaana käytäntönä, että pakotat täyden päivityksen säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki muutokset noudetaan.
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• Kaavakenttien synkronointi saattaa rikkoutua, jos replikoitu objektisi on asteittaisessa tilassa. Suosittelemme, että poistat asteittaiset
noudot käytöstä kaavakenttiä sisältäviltä objekteilta.

• Jos muutat datakulun sfdcDigest-noodin kenttiä, esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla niitä tai muuttamalla niiden attribuutteja,
Wave noutaa objektin kaikki tiedot seuraavalla replikointikerralla.

Replikointiasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikointiasetusten
määrittäminen:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun replikointi on otettu käyttöön Salesforce-objektille, voit määrittää sen replikointiasetukset
estämällä joidenkin kenttien replikoinnin, lisäämällä suodattimen replikoidaksesi vain tietyt tiedot
tai poistamalla replikoinnin käytöstä objektilta. Tämä kaikki tapahtuu datan hallintaohjelman kautta.

Määritä replikointiasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Napsauta objektia avataksesi sen replikointiasetukset.
Näet replikoitujen tietojen esikatselun.

4. Jos haluat estää kentän replikoinnin, siirrä kursorisi kentän sarakkeen yläpalkin ylle ja napsauta
näkemääsi rastia.

Varoitus:  Jos estät datakulussa käytetyn kentän replikoinnin, datakulku epäonnistuu. Varmista ennen jatkamista, että kenttä
ei ole käytössä.

5.

Jos haluat suodattaa replikoitavaa dataa, napsauta .

a. Syötä suodatin käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Esimerkki:

RecordType = 'B2B' AND Status = 'Open'

b. Napsauta Valmis.

Note:  Lisäämiäsi suodattimia ei näytetä esikatselussa. Suodattimet otetaan käyttöön vasta, kun tallennat replikointiasetukset.

6. Tallenna replikointiasetukset napsauttamalla Tallenna.

Note:  Jos estät kentän replikoinnin, et voi sallia sen replikointia uudelleen replikointiasetuksista. Voit ottaa kentän uudelleen
käyttöön lisäämällä sen datakulkusi sfdcDigest-noodiin. Lisätietoja on kohdassa Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin.
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Replikoinnin poistaminen käytöstä objektilta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Poista replikointi käytöstä objektilta datan hallintaohjelmasta estääksesi sen replikoinnin.

Varoitus:  Jos poistat replikoinnin käytöstä datakulussa käytetyltä objektilta, datakulku
epäonnistuu ja siitä riippuvat datajoukot ja mittaristot eivät enää toimi. Varmista ennen
jatkamista, että objekti ei ole käytössä.

Poista replikointi käytöstä objektilta noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3.
Napsauta objektin oikealta puolelta toimintopainiketta ( ) ja valitse Poista replikointi
käytöstä.
Varoitusviesti avautuu.

4. Lue varoitusviesti huolellisesti ja napsauta Poista käytöstä.

Note:  Jos estät objektin replikoinnin, et voi sallia sen replikointia uudelleen
replikointiasetuksista. Voit ottaa objektin uudelleen käyttöön lisäämällä sille sfdcDigest-noodin
datakulkuusi. Lisätietoja on kohdassa Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin.

Replikoinnin ajoittaminen, suorittaminen ja valvominen
Voit ajoittaa replikoinnin tapahtumaan automaattisesti, suorittaa sen manuaalisesti ja valvoa sen edistymistä datan hallintaohjelmasta.

Tärkeää:  Kun olet ottanut replikoinnin käyttöön, varmista, että se suoritetaan ennen datakulkujesi seuraavasta suorituskertaa.
sfdcDigest-noodeja sisältävät datakulut epäonnistuvat, kunnes replikointi on suoritettu kerran.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Replikoinnin ajoittaminen

Ajoita replikointi tapahtumaan automaattisesti.

Replikoinnin suorittaminen

Suorita replikointi manuaalisesti milloin tahansa datan hallintaohjelmasta.

Replikoinnin valvominen

Valvo replikoinnin edistymistä datan hallintaohjelmassa.
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Replikoinnin ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita replikointi tapahtumaan automaattisesti.

Note:  Kun ajoitat replikoinnin, ota huomioon, että se lasketaan 24 datakulun päivittäiseen
suoritusrajoitukseesi. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi Sales Wave- ja Service Wave
-sovelluksia, käyttäjän datakulkua ja replikointia, erillisiä datakulkuja on neljä. Jos ajoitat jokaisen
tapahtumaan kuuden tunnin välein, päivittäinen rajoitus saavutaan.

Ajoita replikointi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Napsauta Muokkaa replikointiaikataulua.
Ajoituksen valintaikkuna avautuu.

4. Syötä yleisyys ja napsauta Tallenna.

5. Napsauta Valmis.

Replikoinnin suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Suorita replikointi manuaalisesti milloin tahansa datan hallintaohjelmasta.

Note:  Kun suoritat replikoinnin manuaalisesti, ota huomioon, että se lasketaan 24 datakulun
päivittäiseen suoritusrajoitukseesi.

Suorita replikointi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Valitse Suorita replikointi nyt.
Datan hallintaohjelman Valvo-sivu avautuu ja näyttää kunkin objektin replikoinnin erillisenä
työnä.
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Replikoinnin valvominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Valvo replikoinnin edistymistä datan hallintaohjelmassa.

Valvoa replikointia noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Valvo.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Valitse Suorita replikointi nyt.
Valvontasivu näyttää sinulle tietoja Wave-datan valvontaohjelmasta.

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin
Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin datan hallintaohjelmassa ei ole mahdollista. Lisää uusi
objekti tai kenttä lisäämällä sille sfdcDigest-noodi johonkin ajoitetuista datakuluistasi. Uusi objekti
tai kenttä lisätään automaattisesti replikointiin, kun tallennat datakulun.

Datakulkujen päivittämisessä huomioitavia asioita replikoinnin ollessa
käytössä
Jos olet ottanut replikoinnin käyttöön, sinun tulisi pitää muutama seikka mielessäsi, kun päivität
ajoitetun datakulun seuraavan kerran.

• Wave vahvistaa datakulun määritystiedoston, kun lataat sen palvelimelle. Jos näet virheitä, korjaa ne ennen kuin lataat tiedoston
palvelimelle uudelleen.

• Datakulun määritelmätiedoston lataaminen palvelimelle saattaa kestää pidempään. Tämä johtuu siitä, että Wave vahvistaa tiedoston
ja käyttää sfdcDigest-noodeja replikointiasetusten määrittämiseksi.

• Jos poistat kentän määritelmätiedostosta, kenttää ei poisteta käytöstä replikointiasetuksissa. Voit poistaa kentän käytöstä
replikointiasetuksista manuaalisesti tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen.

• Jos lisäät kentän määritelmätiedostoon, kenttä otetaan käyttöön replikointiasetuksissa.

• Jos kumoat datakulun ajoituksen, Wave ei poista objekteja tai kenttiä käytöstä replikoinnissa.

Replikoinnin rajoitukset
Alla on joitakin replikoinnin käytössä huomioitavia seikkoja.

• Voit ottaa replikoinnille käyttöön enintään 40 objektia. Jos datakulkusi noutavat tällä hetkellä dataa yli 40 objektista, ota yhteyttä
Salesforce-asiakaspalveluun ennen replikoinnin ottamista käyttöön.

• Replikointi suorittaa vain yhden noudon per objekti. Pidä tämä mielessäsi, jos sinun täytyy suorittaa useita noutoja samalle objektille.
Saatat esimerkiksi joutua noutamaan objektista suodatettua ja suodattamatonta dataa.

• Replikointi otetaan huomioon 24 datakulun päivittäisessä suoritusrajoituksessasi. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi Sales Wave-
ja Service Wave -sovelluksia, käyttäjän datakulkua ja replikointia, erillisiä datakulkuja on neljä. Jos ajoitat jokaisen tapahtumaan kuuden
tunnin välein, päivittäinen rajoitus saavutaan.

• Tiedossamme on ongelma, jossa replikointi ei luo sähköposti-ilmoituksia.
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Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta
Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Wave Connector on saatavilla sovelluksena pöytätietokoneiden Excel 2013:lle ja Excel Onlinen Office 365:lle. Connector on saatavilla
sovelluksena Microsoft Apps for Office -kaupasta tai organisaatiosi yksityisestä sovelluskatalogista. Kun olet asentanut Connectorin, voit
tuoda tietoja Excelista Salesforceen osoittamalla ja napsauttamalla niitä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta Salesforce Wave Analyticsiin..

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen tuominen Excel
2013:sta Wave Analyticsiin :
• Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta
Salesforce Wave Analyticsiin..
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Jos käytät Excel 2013 -versiota pöytätietokoneella tai Excelin Office Online -versiota Office 365, Wave Connector tarjoaa sinulle vaivattoman
tavan siirtää tietosi Salesforce Wave Analyticsiin. Kun olet asentanut Connectorin, sinun täytyy vain valita tiedot Excelista, napsauttaa
Lähettää, minkä jälkeen Connector tekee työsi puolestasi: se tuo tiedot Wave Analyticsiin ja luo niille datajoukon.

Connectorin asentaminen:

1. Avaa Excel pöytätietokoneellasi tai Office Onlinessa.

2. Avaa Insert (Lisää) -välilehti.

3. Napsauta Apps for Office (Office-sovellukset).

4. Etsi Wave Connector ja asenna se napsauttamalla.

5. Syötä Salesforce-tunnuksesi avataksesi Connectorin.

Kun olet asentanut Connectorin, noudata Connector-ikkunassa esitettyjä ohjeita luodaksesi datajoukkoja Excel-tietojen perusteella.
Connectorin avaaminen kirjaa sinut automaattisesti sisään Salesforce Wave Analyticsiin. Napsauta Connectorin ohjekuvaketta saadaksesi
lisätietoja sovelluksen käyttämisestä.
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Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietojen
lataaminen palvelimelle:
• “Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Voit luoda datajoukon lataamalla ulkoisia tietoja käyttöliittymän tai External Data API:n kautta. Kun
lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston (.csv, .gz tai .zip), voit myös tarjota metadata-tiedoston.
Metadata-tiedosto sisältää metadata-attribuutteja, jotka kuvaavat ulkoisessa datatiedostossa olevan
datan rakenteen. Jos lataat .csv-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo
automaattisesti metadata-tiedoston, jota voit esikatsella ja muuttaa. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa,
Wave Analytics tuo ulkoisen datatiedoston kaikki sarakkeet ulottuvuuksina.

Vihje:  Wave tallentaa palvelimelle ladatun CSV-tiedoston ja metadata-tiedostot väliaikaisesti
vain käsittelyä varten. Kun datajoukot on luotu, Wave poistaa tiedostot. Jos haluat käyttää
tiedostoja myöhemmin uudelleen, säilytä niistä kopio.

Ennen kuin lataat palvelimelle ulkoisia datatiedostoja, tarkasta niiden muotoiluvaatimukset sekä
.csv- ja metadata-tiedostojen esimerkit External Data Format Reference -viiteoppaasta.

Note:  Voit myös käyttää External Data API:a ladataksesi ulkoisia datatiedostoja palvelimelle.
Käytä API:a hyödyntääksesi lisäominaisuuksia, kuten asteittaista tietojen keruuta ja append-,
delete- ja upsert-toimintoja. Lisätietoja External Data API:sta on External Data API Developer’s
Guide -oppaassa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Luo > Datajoukko.

2. Kirjoita datajoukon nimi Datajoukon nimi -kenttään.

Nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

3. Jos haluat luoda datajoukon toisessa sovelluksessa, valitse Sovellus-alasvetoluettelosta toinen sovellus.

4. Napsauta CSV.

5. Lisää .csv-tiedosto.
Kun lisäät .csv-tiedoston, Wave Analytics luo ja lisää sitä vastaavan metadata-tiedoston automaattisesti.
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Note:  Voit halutessasi ladata palvelimelle oman metadata-tiedostosi käyttääksesi sitä luodun metadata-tiedoston sijaan. Jos
lataat palvelimelle oman metadata-tiedostosi, Esikatsele tietoja -painike ei ole käytettävissä.

6. Suorita seuraavat toimenpiteet muuttaaksesi luodun metadata-tiedoston metadata-attribuutteja.

a. Napsauta Esikatsele tietoja tarkastellaksesi ja muuttaaksesi vaadittavia metadata-määritteitä.

b. Napsauta sarakkeen nimeä muuttaaksesi sitä. Sarakkeen nimi on datajoukon näyttönimi. Sarakkeen nimessä voi olla enintään
40 merkkiä.
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c. Napsauta sarakkeen yläpalkkia muuttaaksesi sen muita attribuutteja.

Voit muuttaa vain mitta- ja päivämääräsarakkeiden attribuutteja.

d. Jos haluat soveltaa muutoksia kaikkiin muihin sarakkeisiin, joilla on sama datatyyppi, napsauta Sovella kaikkiin
<datatyypi>sarakkeisiin.

e. Napsauta Lähetä tallentaaksesi metadataan tehdyt muutokset metadata-tiedostoon.

Note: Lähetä-painike ei ole käytettävissä, jos virheitä ilmenee.

f. Napsauta OK sulkeaksesi vahvistusviestin.

g. Jos haluat muuttaa valinnaisia metadata-attribuutteja, napsauta  ladataksesi metadata-tiedoston. Muokkaa metadata-tiedostoa
ja lataa se uudelleen palvelimelle.

7. Napsauta Luo datajoukko.
Datatiedostosi ajoitetaan palvelimelle ladattavaksi. Tietojen lataustyön käsittely saattaa kestää hetken. Voit valvoa sen tilaa datan
valvontaohjelmassa. Jos lataus palvelimelle onnistuu, uusi datajoukko on käytettävissä aloitus- tai sovellussivulta.
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8. Napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Metadata-tiedoston automaattisen luomisen säännöt

Kun lataat CSV-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo automaattisesti metadata-tiedoston, kunhan CSV-tiedosto
täyttää tietyt vaatimukset.

Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

Kun lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics käynnistää työn, joka lataa datan sille määritettyyn datajoukkoon.
Voit käyttää datan valvontaohjelmaa valvoaksesi ja korjataksesi lataustyötä.

Metadata-tiedoston automaattisen luomisen säännöt
Kun lataat CSV-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo automaattisesti metadata-tiedoston, kunhan CSV-tiedosto
täyttää tietyt vaatimukset.

Lataamasi CSV-tiedoston tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Wave Analytics voi luoda metadata-tiedoston.

• Tiedostomuodon täytyy olla .csv, ei .gz tai .zip.

• Tiedoston täytyy sisältää yksi rivi sarakkeen otsikolle ja vähintään yksi tietueelle.

• CSV-tiedoston tulee täyttää kaikki Wave Analyticsin vaatimukset, jotka on kuvattu External Data Format Reference -asiakirjassa.

Wave Analytics luo metadata-attribuutit CSV-tiedoston jokaiselle sarakkeelle CSV-tiedoston ensimmäisen 100 rivin perusteella. Wave
Analytics käyttää seuraavia sääntöjä muuntaessaan CSV-tiedoston sarakkeiden nimiä kenttäotsikoiksi.

• Erikoismerkit ja välilyönnit korvataan alaviivoilla. Esimerkiksi "Vaiheen nimi" muuttuu muotoon "Vaiheen_nimi".

• Peräkkäiset alaviivat korvataan yhdellä alaviivalla, paitsi sarakkeiden nimissä, jotka loppuvat "__c." Esimerkiksi "vaiheen*&nimi"
muuttuu muotoon "vaiheen_nimi."

• Liittää kenttäotsikon eteen kirjaimen "X", jos sarakkeen nimen ensimmäinen merkki on numero. Esimerkiksi "30päivää" muuttuu
muotoon "X30päivää".

• Korvaa kenttänimen merkkijonolla "Column" + sarakkeen numero, kun sarakkeen nimi ei sisällä yhtään kirjainta tai numeroa. Esimerkiksi
neljännen sarakkeen nimi "*&^*(&*(%" muuttuu muotoon "Column4."

• Poistaa alaviivat kenttäotsikon alusta ja lopusta varmistaakseen, ettei se ala tai lopu alaviivaan.

• Nostaa kenttäotsikon perään liitettyä numeroa, jos otsikko on jo olemassa. Jos esimerkiksi "X2" on jo olemassa, käytetään "X21," "X22,"
"X23."

Vihje:  Voit ladata luodun metadata-tiedoston muuttaaksesi metadata-asetuksia ja ladata sen takaisin palvelimelle ottaaksesi
asetukset käyttöön. Voit ladata metadata-tiedoston, kun luot tai muokkaat datajoukkoa.
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Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datan valvontaohjelman
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus,
ulkoisten tietojen
latausoikeus Wave
Analyticsiin tai Wave
Analytics -hallintaoikeus

Kun lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics käynnistää työn, joka lataa datan
sille määritettyyn datajoukkoon. Voit käyttää datan valvontaohjelmaa valvoaksesi ja korjataksesi
lataustyötä.

Datan valvontaohjelman Työt-näkymä (1) näyttää kaikkien datakulkutöiden ja ulkoisten tietojen
lataustöiden tilan, aloitusajan ja keston. Se näyttää sinulle työt viimeisen 7 päivän ajalta ja säilyttää
lokeja 30 päivän ajan.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-painiketta ( ) ja napsauta sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan
valvontaohjelman.
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Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti. Työt-näkymä näyttää datakulku- ja lataustyöt. Työt-näkymä näyttää lataustöiden nimet
muodossa <dataset_name upload flow>. Siirrä kursorisi työn ylle nähdäksesi sen koko nimen.

Note:  Jos haluat tarkastella ulkoisten tietojen lataustöitä Työt-näkymässä, Tiedostojen lataukset palvelimelle -kentässä (2)
täytyy olla valittuna Näytä. Se on valittuna oletusarvoisesti.

2.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi työn ajankohtaisen tilan.

Jokaisella työllä voi olla jokin seuraavista tiloista.

KuvausTila

Työ on jonossa odottamassa käynnistymistä.Jonossa

Työ on käynnissä.Käynnissä

Työ epäonnistui.Epäonnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti.Onnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti, mutta jotkin rivit epäonnistuivat.Varoitus

3. Jos haluat nähdä työn lisätietoja suorituksen ajalta, laajenna työnoodia (3).
Suorituksen aikaiset lisätiedot näytetään työn alla. Selaa suorituksen aikaisten lisätietojen osiota oikealle käsiteltyjen rivien tietoihin.

4. Katso virheviesti korjataksesi työn, jonka jotkin rivit epäonnistuivat. Napsauta myös suorituksen aikaisten lisätietojen osiosta
latauspainiketta (1) ladataksesi virhelokin.

Note:  Vain käyttäjä, joka latasi ulkoisen datatiedoston palvelimelle, voi nähdä latauspainikkeen.

Virheloki sisältää luettelon epäonnistuneista riveistä.
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5. Katso virheviesti ja suorituksen aikaiset lisätiedot korjataksesi epäonnistuneen työn.

Datajoukon muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukon muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit muokata datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä, sovellusta tai suojauspredikaattia tai datajoukkoon
liittyvää laajennetun metadatan tiedostoa (XMD). Jos datajoukko on luotu ulkoisesta datatiedostosta,
voit myös ladata palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston tai metadata-tiedoston päivittääksesi
tietoja tai metadataa.

Jos lisäät ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics luo ja lisää sitä vastaavan metadata-tiedoston. Jos
haluat tehdä metadataan muutoksia, voit napsauttaa Esikatsele tietoja tai ladata luodun
metadata-tiedoston ja muokata sitä. Voit myös ladata palvelimelle oman metadata-tiedostosi
korvataksesi luodun tiedoston.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Datajoukot -välilehteä.

2. Siirrä kursori muokattavan datajoukon ylle ja napsauta sitten Muokkaa.

3. Muokkaa seuraavia vaihtoehtoja halutessasi.

KuvausVaihtoehto

Syötä uusi nimi, jos haluat muuttaa
datajoukon nimeä. Nimessä voi olla enintään
80 merkkiä.

Datajoukon nimi

Valitse uusi sovellus, jos haluat siirtää
datajoukon toiseen sovellukseen.

Sovellus

Valitse laajennettu metadata-tiedosto, jos
haluat mukauttaa datajoukkoon liittyvien
mittaristojen muotoilua.

Lisää laajennettu metadata-tiedosto (JSON)

Katso lisätietoja laajennetuista
metadata-tiedostoista Extended Metadata
(XMD) Reference -viitteestä.

Valitse ulkoinen datatiedosto, jos haluat
korvata datajoukon tämänhetkiset tiedot

Lisää ulkoinen datatiedosto (CSV)

ulkoisen datatiedoston tiedoilla. Tiedoston
enimmäiskoko on 500 Mt. Voit ladata .CSV-,
.GZ- tai .ZIP-tiedoston.

Katso lisätietoja ulkoisista data- ja
metadata-tiedostoista External Data Format
Reference -viiteoppaasta.
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KuvausVaihtoehto

Valitse metadata-tiedosto, jos haluat määrittää ulkoisen
datatiedoston rakenteen uudelleen. Jos haluat ladata uuden

Lisää metadata-tiedosto (JSON)

metadata-tiedoston, sinun täytyy ladata myös sitä vastaava
ulkoinen datatiedosto.

Katso lisätietoja metadata-tiedostoista External Data Format
Reference -viiteoppaasta.

Lisää suojauspredikaatti, jos haluat soveltaa datajoukkoon
rivitason suojausta.

Suojauspredikaatti

Lisätietoja predikaateista on kohdassa Datajoukkojen rivitason
suojaus.

4. Jos latasit palvelimelle uuden .csv-tiedoston, napsauta Esikatsele tietoja tarkastellaksesi ja muuttaaksesi vaadittavia
metadata-määritteitä.

Voit muuttaa valinnaista metadataa myöhemmin.

Note: Esikatsele tietoja -painike ei ole käytettävissä, jos latasit palvelimelle oman metadata-tiedostosi.

Kun napsautat Esikatsele tietoja, esikatselusivu avautuu.

5. Tee näin jokaiselle sarakkeelle:

a. Napsauta sarakkeen nimeä muuttaaksesi sitä. Sarakkeen nimi on datajoukon näyttönimi. Sarakkeen nimessä voi olla enintään
40 merkkiä.

189

Tietojen integrointiAnalysointi



b. Napsauta sarakkeen yläpalkkia muuttaaksesi sen muita attribuutteja.

Voit muuttaa vain mitta- ja päivämääräsarakkeiden attribuutteja.

c. Jos haluat soveltaa muutoksia kaikkiin muihin sarakkeisiin, joilla on sama datatyyppi, napsauta Sovella kaikkiin
<datatyypi>sarakkeisiin.

6. Napsauta Lähetä tallentaaksesi esikatselusivulla tehdyt metadatan muutokset metadata-tiedostoon.

Note: Lähetä-painike on harmaa, jos virheitä ilmenee.

7. Napsauta OK sulkeaksesi vahvistusviestin.

8. Jos haluat muuttaa valinnaisia metadata-attribuutteja – joita ei näytetä esikatselusivulla – napsauta  ladataksesi metadata-tiedoston.
Muokkaa metadata-tiedostoa ja lataa se uudelleen palvelimelle.

9. Napsauta Päivitä datajoukko.

10. Napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.
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Datajoukon poistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukon poistaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Poista tarpeettomia datajoukkoja omasta yksityisestä sovelluksestasi tai jaetuista sovelluksista, joihin
sinulla on vähintään muokkausoikeudet. Datajoukkojen poistaminen vähentää ruuhkaa ja auttaa
sinua välttymään organisaatiosi rajoitusten ylittymisiltä koskien rekisteröityjen datajoukkojen rivien
kokonaismäärää.

Kun poistat datajoukon, Wave Analytics poistaa sen pysyvästi, mutta siihen viittaavia linssejä tai
mittaristoja ei poisteta. Datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot eivät ole tämän jälkeen
käytettävissä. Tästä syystä Salesforce.com suosittelee, että poistat datajoukkoon liittyvät linssit ja
mittaristot ennen kuin poistat itse datajoukon.

Jos datakulun transformaatio – kuten edgemart tai sfdcRegister – viittaa datajoukkoon, sinun täytyy
poistaa kyseinen viite ennen kuin voit poistaa datajoukon. Jos esimerkiksi haluat poistaa
"Mahdollisuudet"-datajoukon, sinun täytyy ensin poistaa sfdcRegister-transformaatio alla kuvatusta
datakulun koodista.

{
...

"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},

...}

Varoitus:  Et voi palauttaa poistettua datajoukkoa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Datajoukot-välilehteä.

2. Siirrä kursorisi poistettavan datajoukon ylle ja napsauta sitten Muokkaa.

3. Napsauta Poista datajoukko.
Wave Analytics näyttää luettelon kaikista linsseistä ja mittaristoista, jotka viittaavat datajoukkoon ja joiden käyttöoikeus sinulla on,
mikäli sellaisia on. Kun olet poistanut datajoukon, mitkään datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot eivät toimi enää.

4. Napsauta Poista pysyvästi ja vahvista valintasi.

Datajoukkojen rivitason suojaus
Jos Wave Analytics -käyttäjällä on datajoukon käyttöoikeus, hänellä on myös oletusarvoisesti kaikkien datajoukkoon kuuluvien tietueiden
käyttöoikeus. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta rajoittaaksesi tietueiden käyttöoikeuksia. Jotkin tietueet saattavat
sisältää luottamuksellisia tietoja, joita kaikkien ei tulisi nähdä.
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Jos haluat käyttää rivitason suojausta, määritä predikaatti jokaiselle datajoukolle, jonka tietueiden käyttöoikeuksia haluat rajoittaa.
Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukon tietueille.

Kun käyttäjä kyselee predikaatin sisältävää datajoukkoa, Wave Analytics tutkii predikaatin tarkastaakseen, mihin tietueisiin käyttäjällä on
käyttöoikeus. Jos käyttäjällä ei ole tietueen käyttöoikeutta, Wave Analytics ei palauta sitä.

Predikaatti on joustava ja voi mallintaa erityyppisiä suojauskäytäntöjä. Voit käyttää predikaatin perustana esimerkiksi näitä:

• Tietueen omistus. Sallii käyttäjien tarkastella vain omistamiaan tietueita.

• Esimiehen näkyvyys. Sallii käyttäjien tarkastella tietueita, jotka heitä roolihierarkiassa alapuolella olevat ihmiset omistavat tai jakavat.

• Tiimipeli. Sallii tiimin (esimerkiksi mahdollisuustiimin) jäsenten tarkastella tiimin kanssa jaettuja tietueita.

• Yhdistelmä eri suojausvaatimuksia. Sinun täytyy esimerkiksi ehkä määrittää predikaatti, joka perustuu Salesforce-roolihierarkiaan,
tiimeihin tai tietueen omistajuuteen.

Sinulle sopiva suojauskäytäntö riippuu siitä, miten haluat rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Varoitus:  Jos datajoukkoon ei sovelleta rivitason suojausta, kaikilla datajoukon käyttöoikeuden omistavilla käyttäjillä on myös
datajoukon kaikkien tietueiden käyttöoikeus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Predikaatin määrittämisessä datajoukolle huomioitavia asioita

Predikaatin käyttäminen datajoukossa vaatii muutakin kuin predikaattilausekkeen määrittämisen. Sinun täytyy myös miettiä, miten
predikaatti on riippuvainen datajoukon tiedoista ja minne määrität predikaattilausekkeen.

Esimerkki tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon CSV-tiedoston perusteella ja otat sitten käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää tilien omistajien myyntitavoitteita. Voit rajoittaa datajoukon
tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa käyttäjät voivat tarkastella vain omistamiensa tilien myyntitavoitteita.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Esimerkki mahdollisuustiimeihin perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön mahdollisuustiimiin perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet. Voit rajoittaa
datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa vain mahdollisuustiimin jäsenet voivat nähdä mahdollisuutensa.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Esimerkki roolihierarkiaan ja tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön Salesforce-roolihierarkiaan
ja tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet.
Jos haluat rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia, luot suojauskäytännön, jossa käyttäjät näkevät vain omistamansa
mahdollisuudet tai alaistensa omistamat mahdollisuudet Salesforce-roolihierarkian perusteella. Tämä prosessi vaatii useita vaiheita,
jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

KATSO MYÖS:

sfdcRegister-transformaatio

sfdcRegister-parametrit

Predikaatin määrittämisessä datajoukolle huomioitavia asioita
Predikaatin käyttäminen datajoukossa vaatii muutakin kuin predikaattilausekkeen määrittämisen. Sinun täytyy myös miettiä, miten
predikaatti on riippuvainen datajoukon tiedoista ja minne määrität predikaattilausekkeen.
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Voit luoda predikaattilausekkeen datajoukon tietojen perusteella. Voit esimerkiksi sallia käyttäjien tarkastella vain heidän omistamiaan
datajoukkotietueita luomalla predikaatin kunkin tietueen omistajan sisältävän datajoukko-sarakkeen perusteella. Tarvittaessa voit ladata
datajoukkoon muita predikaatin vaatimia lisätietoja.

Predikaatin määrityssijainti vaihtelee.

• Jos sovellat predikaattia datakulusta luotuun datajoukkoon, määritä predikaatti Register-transformaation
rowLevelSecurityFilter-kenttään. Wave Analytics ottaa predikaatin käyttöön, kun datakulku suoritetaan seuraavan kerran.

• Jos sovellat predikaattia ulkoisesta datatiedostosta luotuun datajoukkoon, määritä predikaatti ulkoiseen datatiedostoon liittyvän
metadata-tiedoston rowLevelSecurityFilter-kenttään. Wave Analytics ottaa predikaatin käyttöön, kun lataat metadata-tiedoston
ja ulkoisen datatiedoston palvelimelle. Jos olet jo luonut datajoukon ulkoisesta datatiedostosta, voit muokata datajoukkoa ottaaksesi
predikaatin käyttöön tai muuttaaksesi sitä.

Esimerkki tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon CSV-tiedoston perusteella ja otat sitten käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää tilien omistajien myyntitavoitteita. Voit rajoittaa datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa käyttäjät voivat tarkastella vain omistamiensa tilien myyntitavoitteita. Tämä prosessi
vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Note:  Vaikka tämä esimerkki koskeekin CSV-tiedostosta luodun datajoukon predikaattia, samaa toimenpidettä voidaan soveltaa
myös Salesforce-tiedoista luotuun datajoukkoon.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot Tavoitteet-datajoukon, joka sisältää kaikki
myyntitavoitteet.

2. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla aiot rajoittaa tämän datajoukon kunkin tietueen käyttöoikeuksia?

3. Predikaatin lisääminen metadata-tiedostoon

Voit määrittää predikaatin CSV-tiedostoon liittyvässä metadata-tiedostossa tai muokatessasi datajoukkoa, jos datajoukko on luotu
CSV-tiedostosta.

4. Datajoukon luominen

Nyt kun olet päivittänyt metadata-tiedoston predikaatilla, voit luoda datajoukon.

5. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee omat myyntitavoitteensa.

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot Tavoitteet-datajoukon, joka sisältää kaikki myyntitavoitteet.

Saat myyntitavoitteet alla kuvatusta CSV-tiedostosta.

TargetDateTargetRegionAccountOwner

1/1/201110000MidwestTony Santos

1/1/201150000NortheastLucy Timmer

12/1/20130NortheastLucy Timmer
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TargetDateTargetRegionAccountOwner

1/1/201115000MidwestBill Rolley

1/1/201135000SouthwestKeith Laz

1/1/201140000SoutheastLucy Timmer

Jos loisit datajoukon käyttämättä rivitason suojausta, kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon käyttöoikeus, näkisivät kaikkien tilien omistajien
myyntitavoitteet. Alla olevassa esimerkissä Keith voisi nähdä kaikkien tilien omistajien myyntitavoitteet.

Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla aiot rajoittaa tämän datajoukon kunkin tietueen käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'AccountOwner' == "$User.Name"

Note:  Kaikki tämän asiakirjan predikaattiesimerkit poistavat kaksinkertaiset lainausmerkit, sillä se on tarpeen, kun syötät predikaatin
Register-transformaatioon tai metadata-tiedostoon. Tämä predikaatti ottaa käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason
suojauksen. Wave Analytics palauttaa predikaatin perusteella myyntitavoitetietueen, kun datajoukossa kyselyn lähettänyt käyttäjä
on tilin omistaja.

Tutustutaanpa lähemmin predikaatin lausekkeeseen:

• AccountOwner viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää kunkin myyntitavoitteen tilin omistajan koko nimen.

• $User.Name viittaa Käyttäjä-objektin Nimi-sarakkeeseen, joka sisältää kunkin käyttäjän koko nimen. Wave Analytics hakee kunkin
kyselyn lähettäneen käyttäjän koko nimen.

Note:  Haku palauttaa vastaavuuden, jos AccountOwner ja $User.Name ovat tismalleen samoja — myös niiden kirjainkoot.
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Predikaatin lisääminen metadata-tiedostoon

Voit määrittää predikaatin CSV-tiedostoon liittyvässä metadata-tiedostossa tai muokatessasi datajoukkoa, jos datajoukko on luotu
CSV-tiedostosta.

Sinun täytyy käyttää merkkijonoarvojen ympärillä oleville lainausmerkeille koodimerkintöjä, kun syötät predikaattia metadata-tiedostoon.

Tässä esimerkissä lisäät predikaatin metadata-tiedostolle seuraavalla tavalla.

{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [

{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [

{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"

},
{

"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
"type": "Text"

},
{

"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null

},
{

"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0

}
]
}
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]
}

Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

CSV- ja metadata-tiedoston
lataaminen palvelimelle:
• “Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Nyt kun olet päivittänyt metadata-tiedoston predikaatilla, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, suorita ne jossain muussa
kuin tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Siirry Wave Analyticsin aloitussivulle.

2. Napsauta Luo > Datajoukko

3. Napsauta CSV.

Seuraava ruutu avautuu.

4. Valitse CSV-tiedosto ja metadata (schema) -tiedosto.

5. Syötä Datajoukon nimi -kenttään "SalesTarget" datajoukon nimeksi.
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6. Valitse halutessasi toinen sovellus, johon datajoukko tallennetaan.

7. Napsauta Luo datajoukko.

Wave Analytics varmistaa, että lataus onnistui ja luo sitten työn luodakseen datajoukon. Näet SalesTarget-datajoukon, kun työ on
suoritettu onnistuneesti.

8. Suorita seuraavat vaiheet varmistaaksesi, että työ on suoritettu onnistuneesti:

a.
Napsauta hammasratas-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.

Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti. Se näyttää datakulun ja ulkoisten tietojen lataustöiden tilat.

b.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi töiden ajankohtaiset tilat.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
omat myyntitavoitteensa.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Keith.

2. Avaa SalesTargets-datajoukko.
Huomaa, että Keith näkee vain oman myyntitavoitteensa, niin kuin alla olevassa linssissä
näytetään.

Esimerkki mahdollisuustiimeihin perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön mahdollisuustiimiin perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet. Voit rajoittaa
datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa vain mahdollisuustiimin jäsenet voivat nähdä mahdollisuutensa.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot OppTeamMember-datajoukon, joka sisältää vain
mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet.

2. Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä Salesforce-tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla tämä datakulun
yleinen versio.

3. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia?

4. Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

Nyt lisäämme predikaatin datakulun määritystiedostoon.

5. Datajoukon luominen

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

6. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot
OppTeamMember-datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet.

Mahdollisuudet haetaan Mahdollisuus-objektista ja mahdollisuustiimit
OpportunityTeamMember-objektista. Molemmat ovat Salesforce-objekteja.

Tässä esimerkissä Salesforce-organisaatiossasi on seuraava mahdollisuustiimi ja seuraavat käyttäjät.

Organisaatiosi sisältää myös seuraavat mahdollisuudet, joista Keith omistaa useimmat.
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Acc - 1000 Widgets on ainoa mahdollisuustiimin kanssa jaettu mahdollisuus. Bill on tämän mahdollisuuden myyntipäällikkö. Tony on
mahdollisuuden omistaja.

Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä Salesforce-tietoja ja ladata ne datajoukkoon.
Aloita luomalla tämä datakulun yleinen versio.

Datakulku kerää tiedot Opportunity- ja OpportunityTeamMember-objekteista, liittää ne yhteen ja
lataa ne sitten OppTeamMember-datajoukkoon.

Nyt liitämme tämän rakenteen JSON-tiedostoon, joka on datakulun määritelmätiedosto. Datakulun
määritelmätiedosto sisältää transformaatioita, jotka keräävät, muuntavat ja lataavat tietoja datajoukkoon.

Luot rakenteen perusteella alla kuvatun JSON-tiedoston.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
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"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Jos suorittaisit tämän datakulun, Wave Analytics loisi datajoukon ilman rivitason suojausta. Tällöin kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon
käyttöoikeus, näkisivät kaikki mahdollisuustiimin kanssa jaetut mahdollisuudet.

Alla olevassa esimerkissä Lucy näkisi mahdollisuustiimiinsä liittyvän mahdollisuuden.
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Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'UserId' == "$User.Id"

Tämä predikaatti vertaa datajoukon UserId-saraketta datajoukkoa kyselevän käyttäjän tunnukseen. Datajoukon UserId-sarake sisältää
kuhunkin mahdollisuuteen liittyvän tiimin jäsenen käyttäjätunnuksen. Wave Analytics hakee kyselyn suorittaneen käyttäjän tunnuksen
User-objektista.

Wave Analytics palauttaa tietueen käyttäjälle aina, kun tunnukset vastaavat toisiaan.

Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt lisäämme predikaatin datakulun määritystiedostoon.

Voit lisätä predikaatin Register-transformaatioon, joka rekisteröi OppTeamMember-datajoukon alla
kuvatulla tavalla.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
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{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""

}
}

}
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Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun lataaminen,
palvelimelle lataaminen,
suorittaminen ja
valvominen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, varmista, että sinulla on kaikki
tarvittavat Salesforce-objektit ja -kentät, ja suorita ne jossakin muussa kuin
tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin. Tee myös varmuuskopio datakulun määritystiedostosta ennen muutoksia,
sillä et voi palauttaa sen vanhempia versioita.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta datakulun toimintoluetteloa (1) ja valitse Lataa ladataksesi datakulkutyön olemassa
olevan määritystiedoston.

4. Avaa datakulun määritystiedosto JSON- tai tekstieditorissa.

5. Lisää edellisessä vaiheessa määritetty JSON.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna ja sulje datakulun määritystiedosto.

8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Lataa palvelimelle.

9. Valitse datakulun päivitetty määritystiedosto ja napsauta Lataa palvelimelle.

10. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Suorita suorittaaksesi datakulkutyön.

11.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi datakulkutyön viimeisimmän tilan.
Näet OpportunityTeamMember-datajoukon, kun datakulkutyö on suoritettu onnistuneesti.
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Note:  Jos olet lisäämässä aiemmin luotuun datajoukkoon predikaattia, käyttäjien täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta
predikaatti tulisi voimaan.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Lucy.

2. Avaa OppTeamMember-mahdollisuus.
Huomaa, että Lucy ei näe mahdollisuustiimiin liittyvää mahdollisuutta, koska hän ei ole tiimin
jäsen.

3. Kirjaudu ulos ja kirjaudu uudelleen sisään käyttäjänä Bill.
Bill näkee mahdollisuuden, joka on jaettu hänen mahdollisuustiiminsä kanssa.
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Esimerkki roolihierarkiaan ja tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön Salesforce-roolihierarkiaan ja
tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet. Jos haluat
rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia, luot suojauskäytännön, jossa käyttäjät näkevät vain omistamansa mahdollisuudet tai
alaistensa omistamat mahdollisuudet Salesforce-roolihierarkian perusteella. Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa
osioissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot OppRoles-datajoukon, joka sisältää kaikki
mahdollisuudet ja kunkin mahdollisuuden omistajan lisätiedot, kuten koko nimi, divisioona ja työnimike.

2. Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla tämä datakulun yleinen versio.

3. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia?

4. Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

Nyt muokkaamme datakulun määritystiedostoa ottamaan predikaatin huomioon.

5. Datajoukon luominen

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

6. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

KATSO MYÖS:

flatten-parametrit

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot
OppRoles-datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet ja kunkin mahdollisuuden omistajan
lisätiedot, kuten koko nimi, divisioona ja työnimike.

Mahdollisuudet haetaan Mahdollisuus-objektista ja käyttäjien lisätiedot Käyttäjä-objektista. Molemmat
ovat Salesforce-objekteja.

Tässä esimerkissä Salesforce-organisaatiosi sisältää seuraavat roolihierarkiat ja käyttäjät.
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Organisaatiosi sisältää myös seuraavat mahdollisuudet, joista useimmat Keith omistaa.

Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla
tämä datakulun yleinen versio.

Datakulku kerää tiedot Mahdollisuus- ja Käyttäjä-objekteista, liittää ne yhteen ja lataa ne sitten
OppRoles-datajoukkoon.

Nyt liitämme tämän rakenteen JSON-tiedostoon, joka on datakulun määritelmätiedosto. Datakulun
määritelmätiedosto sisältää transformaatioita, jotka keräävät, muuntavat ja lataavat tietoja datajoukkoon.

Luot rakenteen perusteella alla kuvatun JSON-tiedoston.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]

}
},
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"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]

}
},
"Augment_Opportunity_User": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name"
],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Jos suorittaisit tämän datakulun, Wave Analytics loisi datajoukon ilman rivitason suojausta. Tällöin kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon
käyttöoikeus, näkisivät kaikki mahdollisuudet. Alla olevassa esimerkissä Bill näkisi kaikki mahdollisuudet, myös esimiehensä Keithin
omistamat.
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Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Note:  Nykyinen datakulku ei sisällä logiikkaa, joka loisi datajoukolle sarakkeen "ParentRoleIDs". ParentRoleIDs on paikanpitäjä
nämä tiedot sisältävän sarakkeen nimelle. Seuraavassa vaiheessa muokkaat datakulun lisäämään tämän sarakkeen datajoukkoon.
Tämä sarakkeen nimi tule muuttumaan sen perusteella, miten määrität datakulun.

Wave Analytics palauttaa mahdollisuustietueen predikaatin perusteella, jos:

• Kyselyn lähettänyt käyttäjä on mahdollisuus omistajan yläpuolella Salesforce-roolihierarkiassa. Wave Analytics määrittää tämän
kyseisen roolin tunnuksen ja roolihierarkian perusteella.

• Tai, jos datajoukkoa kysellyt käyttäjä on mahdollisuuden omistaja.
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Tutustutaanpa tämän predikaatin molempiin osiin.

KuvausPredikaatin osa

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" • ParentRoleIDs viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää
pilkuilla erotetun luettelon kaikkien roolihierarkiassa
mahdollisuuden omistajaa yläpuolella olevien käyttäjien roolien
tunnukset. Luot tämän datajoukon sarakkeen seuraavassa
osiossa.

• $User.UserRoleId viittaa User-objektin UserRoleId-sarakkeeseen.
Wave Analytics etsii kyselyn lähettäneen käyttäjän roolin
tunnuksen User-objektista.

'OwnerId' == "$User.Id" • OwnerId viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää kunkin
mahdollisuuden omistajan käyttäjätunnuksen.

• $User.Id viittaa User-objektin Id-sarakkeeseen. Wave Analytics
etsii kyselyn lähettäneen käyttäjän roolin tunnuksen
User-objektista.

Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt muokkaamme datakulun määritystiedostoa ottamaan predikaatin huomioon.

Tässä skenaariossa sinun täytyy tehdä datakulkuun muutoksia predikaatin perusteella.

• Lisää datajoukkoon sarake, joka sisältää pilkuilla erotetun luettelon kaikkien mahdollisuuksien
omistajien kaikkien ylätasojen roolien tunnukset. Kun määritit predikaatin edellisessä vaiheessa,
viittasit tähän sarakkeeseen hetkellisesti nimellä "ParentRoleIDs". Lisää sarake muuttamalla
datakulun rakennetta seuraavan kaavion mukaisesti:

Uusi datakulun rakenne sisältää seuraavat muutokset:
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– Kerää roolien tunnukset Käyttäjärooli-objektista.

– Käyttää Flatten-transformaatiota luodakseen sarakkeen, joka sisältää pilkulla erotetun luettelon kunkin käyttäjän kaikkien ylätasojen
roolien tunnukset. Kun määritit predikaatin edellisessä vaiheessa, viittasit tähän sarakkeeseen hetkellisesti nimellä "ParentRoleIDs".

– Linkitä uusi sarake OppRoles-datajoukkoon.

• Lisää predikaatti Register-transformaatioon, joka rekisteröi OppRoles-datajoukon.

Muokkaa datakulkua alla kuvatulla tavalla.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
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{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [

"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"
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],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",

"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""

}
}

}

Note:  Tässä esimerkissä datajoukossa on sarakkeet Owner.Role.Roles ja OwnerId. Käyttäjä näkee näiden sarakkeiden arvot kaikista
tietueista, joihin hänellä on käyttöoikeus.

Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun lataaminen,
palvelimelle lataaminen,
suorittaminen ja
valvominen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, varmista, että sinulla on kaikki
tarvittavat Salesforce-objektit ja -kentät, ja suorita ne jossakin muussa kuin
tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin. Tee myös varmuuskopio datakulun määritystiedostosta ennen muutoksia,
sillä et voi palauttaa sen vanhempia versioita.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta datakulun toimintoluetteloa (1) ja valitse Lataa ladataksesi datakulkutyön olemassa
olevan määritystiedoston.
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4. Avaa datakulun määritystiedosto JSON- tai tekstieditorissa.

5. Lisää edellisessä vaiheessa määritetty JSON.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna ja sulje datakulun määritystiedosto.

8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Lataa palvelimelle.

9. Valitse datakulun päivitetty määritystiedosto ja napsauta Lataa palvelimelle.

10. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Suorita suorittaaksesi datakulkutyön.

11.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi datakulkutyön viimeisimmän tilan.
Näet OppRoles-datajoukon, kun datakulkutyö on suoritettu onnistuneesti.

Note:  Jos olet lisäämässä aiemmin luotuun datajoukkoon predikaattia, käyttäjien täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta
predikaatti tulisi voimaan.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

• “”

• “”

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Bill.

2. Avaa OppRoles-mahdollisuus.
Huomaa, että Bill ei näe enää esimiehensä Keithin mahdollisuuksia. Nyt hänen näkee vain oman
mahdollisuutensa ja alaisena Tonyn mahdollisuuden.
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3. Kirjaudu ulos ja kirjaudu uudelleen sisään Keithinä.

Keith näkee odotetusti kaikki mahdollisuudet.

Predikaattilausekkeen syntaksi datajoukoille
Sinun täytyy käyttää kelvollista syntaksia predikaattilauseketta määritettäessä.

Predikaattilausekkeella tulee olla seuraava syntaksi:

214

Tietojen integrointiAnalysointi



<datajoukon sarake> <operaattori> <arvo>

Voit määrittää datajoukolle esimerkiksi seuraavan predikaattilausekkeen:

'UserId' == "$User.Id"

Voit myös luoda monimutkaisempia predikaattilausekkeita, kuten:

(‘Expected_Revenue’ > 4000 || ‘Stage Name’ == "Closed Won") && ‘isDeleted’ != "False"

Ota huomioon seuraavat predikaattilauseketta koskevat vaatimukset:

• Lauseke on merkkikokoriippuvainen.

• Lausekkeessa voi olla enintään 1 000 merkkiä.

• Sinun täytyy syöttää vähintään yksi välimerkki datajoukon sarakkeen ja operaattorin sekä operaattorin ja arvon välille, sekä loogisia
operaattoreita ennen ja jälkeen. Tämä lauseke ei kelpaa: ‘Revenue’>100. Siinä täytyy olla välimerkit: ‘Revenue’ > 100.

Jos yrität soveltaa datajoukolle virheellistä predikaattia, datajoukkoa kyselevät käyttäjät näkevät virheviestin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Predikaattilausekkeen datajoukko-sarakkeet

Predikaattilausekkeeseen sisällytetään vähintään yksi datajoukko-sarake.

Predikaattilausekkeen arvot

Predikaattilausekkeen arvo voi olla merkkijono- tai numeroliteraali. Se voi myös olla Salesforcen Käyttäjä-objektista saatu arvo.

Ohjausmerkit

Voit käyttää kenoviivaa (\) koodataksesi predikaattilausekkeiden sarakkeiden nimiin ja merkkijonoarvoihin erikoismerkkejä.

Merkkijoukkojen tuki

Wave Analytics tukee datajoukon sarakkeiden nimissä ja predikaattilausekkeen arvoissa UTF-8-merkkejä. Wave Analytics korvaa muut

kuin UTF-8-merkit UTF-8-symbolilla ( ). Jos Wave Analyticsin täytyy korvata muu kuin UTF-8-merkki predikaattilausekkeessa,
käyttäjät saattavat nähdä kyselyillään odottamattomia tuloksia.

Erikoismerkit

Joillakin merkeillä on erityisiä merkityksiä Wave Analyticsissa

Operaattorit

Voit käyttää predikaattilausekkeissa vertailuoperaattoreita ja loogisia operaattoreita.

Esimerkkejä predikaattilausekkeista datajoukoille

Tutustu näihin esimerkkeihin oppiaksesi predikaattilausekkeen rakenteesta.

Predikaattilausekkeen datajoukko-sarakkeet
Predikaattilausekkeeseen sisällytetään vähintään yksi datajoukko-sarake.

Ota huomioon seuraavat predikaattilausekkeiden datajoukko-sarakkeita koskevat rajoitukset:

• Sarakkeiden nimet ovat merkkikokoriippuvaisia.

• Sarakkeiden nimien tulee olla yksinkertaisten lainausmerkkien (') välissä. Esimerkiksi 'Region' == "South"

Note:  Kaksinkertaisten lainausmerkkien välissä olevia merkkejä käsitellään merkkijonona eikä sarakkeen nimenä.

• Sarakkeiden nimissä olevat puolikkaat lainausmerkit tulee syöttää escape-ohjausmerkeillä. Esimerkiksi 'Team\'s Name' ==
"West Region Accounts"
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Predikaattilausekkeen arvot
Predikaattilausekkeen arvo voi olla merkkijono- tai numeroliteraali. Se voi myös olla Salesforcen Käyttäjä-objektista saatu arvo.

Ota huomioon seuraavat arvojen eri tyyppejä koskevat vaatimukset.

Esimerkki predikaattilausekkeestaVaatimuksetArvon tyyppi

Suljettu kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin,
ja kaksinkertaiset merkkijonot on koodattu
escape-ohjausmerkeillä

merkkijonoliteraali • 'Owner' == "Amber"

• 'Stage Name' == "Closed
Won"

Voi olla float-parametri tai pitkä tietotyyppi.
Älä laita lainausmerkkien sisään.

numeroliteraali • 'Expected_Revenue' >=
2000.00

• 'NetLoss' < -10000

Käytä syntaksia $User.[kentta] viitataksesi
Käyttäjä-objektin kenttään. Käytä kentän
API-nimeä.

Voit valita vakiomuotoisen tai mukautetun
kentän.

kenttäarvo • 'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

• 'GroupID' ==
"$User.UserGroupId__c"

Kun määrität datajoukolle predikaattia,
sinulla täytyy olla lukuoikeus kaikkiin
Käyttäjä-objektin kenttiin, joita käytetään
predikaattilausekkeen luomisessa.

Kun käyttäjä kyselee datajoukkoa, jossa on
Käyttäjä-objektiin perustuva predikaatti,
Wave Analytics käyttää Insights Security User
-käyttöoikeuksia Käyttäjä-objektiin
perustuvan predikaattilausekkeen
arvioimiseksi.

Note: Security User -käyttäjällä ei
ole oletusarvoisesti Käyttäjä-objektin
mukautettujen kenttien
käyttöoikeutta.

Jos haluat sallia Security User
-käyttäjälle kentän käyttöoikeuden,
määritä sen kenttätason suojaus
Security User -käyttäjäprofiilissa.

Ohjausmerkit
Voit käyttää kenoviivaa (\) koodataksesi predikaattilausekkeiden sarakkeiden nimiin ja merkkijonoarvoihin erikoismerkkejä.

Voit käyttää ohjausmerkkiä \’ koodataksesi sarakkeen nimeen yksinkertaisen lainausmerkin. Esimerkki:

‘Team\’s Name’ == "West Region Accounts"
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Voit käyttää seuraavia ohjausmerkkejä merkkijonoarvoissa oleville erikoismerkeille.

MerkitysOhjausmerkki

Yksi askelpalautin-merkki\b

Uusi rivi\n

Rivinvaihto\r

Sarkain\t

CTRL+Z (ASCII 26)\Z

Yksi kaksinkertainen lainausmerkki\”

Yksi kenoviiva-merkki\\

Yksi tyhjä (null) ASCII-merkki\0

Merkkijoukkojen tuki
Wave Analytics tukee datajoukon sarakkeiden nimissä ja predikaattilausekkeen arvoissa UTF-8-merkkejä. Wave Analytics korvaa muut

kuin UTF-8-merkit UTF-8-symbolilla ( ). Jos Wave Analyticsin täytyy korvata muu kuin UTF-8-merkki predikaattilausekkeessa, käyttäjät
saattavat nähdä kyselyillään odottamattomia tuloksia.

Erikoismerkit
Joillakin merkeillä on erityisiä merkityksiä Wave Analyticsissa

KuvausNimiMerkki

Määrittää datajoukon sarakkeen nimen
predikaattilausekkeessa.

Puolikas lainausmerkki‘

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Expected_Revenue' >=
2000.00

Määrittää merkkijonoarvon tai kenttäarvon
predikaattilausekkeessa.

Kaksinkertainen lainausmerkki“

Esimerkki predikaattilausekkeesta:
'OpportunityOwner' ==
"Michael Vesti"

Määrittää predikaattilausekkeen
arviointijärjestyksen.

Sulkumerkit( )

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

('Expected_Revenue' > 4000
|| 'Stage Name' == "Closed
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KuvausNimiMerkki

Won") && 'isDeleted' !=
"False"

Tunnistaa Salesforcen-objektin
predikaattilausekkeessa.

Dollarimerkki$

Note:  Voit käyttää
predikaattilausekkeessa vain
User-objektia.

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

Erottaa objektin ja kentän nimen
predikaattilausekkeessa.

Piste.

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Owner' == "$User.UserId"

Operaattorit
Voit käyttää predikaattilausekkeissa vertailuoperaattoreita ja loogisia operaattoreita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vertailuoperaattorit

Vertailuoperaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Loogiset operaattorit

Loogiset operaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Vertailuoperaattorit

Vertailuoperaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Wave Analytics tukee seuraavia vertailuoperaattoreita.

KuvausNimiOperaattori

Tosi, jos tekijät ovat samoja. Yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Yhtä kuin==

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Stage Name' == "Closed Won"

Tosi, jos tekijät eivät ole samoja. Ei yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Ei yhtä kuin!=
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KuvausNimiOperaattori

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'isDeleted' != "False"

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on pienempi kuin oikealla puolella oleva.Pienempi kuin<

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Revenue' < 100

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on pienempi tai yhtä suuri kuin oikealla puolella
oleva.

Pienempi tai yhtä kuin<=

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on suurempi kuin oikealla puolella oleva.Suurempi kuin>

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on suurempi tai yhtä suuri kuin oikealla puolella
oleva.

Suurempi tai yhtä kuin>=

Tosi, jos monivalintaluettelolle korvattujen merkkijonojen luettelo sisältää vasemmanpuoleisen
operandin.

Monivalintaluettelon
suodatin

in

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Demog' in ["$User.Demographic__c"]

Tässä esimerkissä Demographic__c  on tyyppiä multiPicklistField. Arvioinnin
jälkeen monivalintaluettelokenttä korvataan merkkijonojen luettelolla, 1 merkkijono per käyttäjän
valitsema kohde.

Note:  Pilkuilla eroteltuja luetteloita ei tueta hakasulkeiden sisällä.

Voi käyttää operaattoreita <, <=, > ja >= vain numeroarvoja mittaavissa sarakkeissa.

Loogiset operaattorit

Loogiset operaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Wave Analytics tukee seuraavia loogisia operaattoreita.

KuvausNimiOperaattori

Tosi, jos molemmat tekijät ovat tosiaLooginen JA (AND)&&

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'isDeleted' != "False"

Tosi, jos kumpi tahansa tekijä on tosiLooginen TAI (OR)||

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Closed Won"
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Esimerkkejä predikaattilausekkeista datajoukoille
Tutustu näihin esimerkkeihin oppiaksesi predikaattilausekkeen rakenteesta.

Esimerkit perustuvat seuraavaan Opportunity-datajoukkoon.

IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDOwnerExpected_RevOpportunity

TrueProspecting20Bill2000,00OppA

FalseClosed Won22Joe3000,00OppB

FalseClosed Won36可爱的花1000,00OppC

TrueProspecting18O’Fallon5000,00OppD

TrueClosed Won22JoeOppE

Tutustutaanpa joihin esimerkkeihin, jotta ymmärrämme predikaattilausekkeen rakenteen.

LisätiedotPredikaattilauseke

Tarkastaa User-objektin sarakkeen arvot.'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId"

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=
3000

'Owner' = "Joe" || 'Owner' = "Bill"

Lainausmerkit määrittävät operaatioiden järjestyksen.('Expected_Rev' > 4000 || 'Stage Name' ==
"Closed Won") && 'isDeleted' != "False"

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'Expected_Rev' > 70000

Merkkijono sisältää Unicode-merkkejä.'Owner' == "可爱的花"

Puolikas lainausmerkki vaatii merkkijonossa escape-ohjausmerkin.'Owner' == "O\’Fallon"

Luo tyhjän merkkijonon.'Stage Name' == ""

Datajoukot
Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Datajoukkoja voi
luoda usealla eri tavalla. Voit muokata datajoukkoja myös niiden luomisen jälkeen.

Vihje:  Poista tarpeettomia datajoukkoja, jotta rekisteröityjen datajoukkojen rivien kokonaismäärä ei ylitä niiden enimmäismäärää
(250 miljoonaa).

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

Datajoukon muokkaaminen

Datajoukon poistaminen
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Datan valvontaohjelma
Datan valvontaohjelma tarjoaa sinulle vaihtoehtoja töiden hallintaan.

KATSO MYÖS:

Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

Datakulkutyön valvominen

Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

Ulkoiset tiedot
Voit integroida Wave Analyticsiin ulkoisia tietoja salliaksesi niiden kyselyn tutkintaohjelmasta ja suunnitteluohjelmasta.

External Data API sallii sinun ladata ulkoisia datatiedostoja Wave Analyticsiin. External Data API voi ladata .csv-tiedostoja ja voit halutessasi
määrittää tietojesi rakenteen määrittämällä metadatan JSON-muodossa.

External Data API on käytettävissä API-versiolla 31 ja sitä uudemmilla.

Yleiset vaiheet ulkoisten tietojen lataamiseksi palvelimelle API:n avulla ovat:

1. Valmistele tietosi CSV-muodossa ja luo sitten metadata-tiedosto määrittääksesi tietojen rakenteen.

2. Muodosta yhteys Salesforce-organisaatioosi ohjelmallisesti.

3. Määritä lataaminen syöttämällä rivi InsightsExternalData-objektiin ja määrittämällä sitten syöttöarvot, kuten datajoukon nimi, datan
muoto ja datalle suoritettava toiminto.

4. Pilko datasi 10 Mt osiin ja lataa ne sitten InsightsExternalDataPart-objektiin.

5. Aloita lataaminen päivittämällä InsightsExternalData-objektin Toiminto-kenttä.

6. Tarkasta InsightsExternalData-objektin tilapäivitykset ja varmista, että tiedostot ladattiin palvelimelle onnistuneesti.

Tietojesi tutkiminen ja visualisointi
Kun tutkit valtavaa määrää liiketoimintatietoja, tiedät joskus tarkalleen, mitä olet etsimässä. Joskus kuitenkaan et, mutta tunnistat etsimäsi
heti sen nähtyäsi. Salesforce Wave Analytics tarjoaa sinulle nopean ja joustavan tavan syventyä tietoihisi ja luoda oikeanlaisia visualisointeja
niiden esittämiseksi.

Voit tutkia tietojasi vapaasti, kun ne on ladattu palvelimelle. Hae tarkkoja tietoja käyttämällä interaktiivisia visualisointeja. Löydä
odottamattomia tietoja, jotka voivat muuttaa liiketoimintaasi. Anna sitten Wave Analyticsin laatia dynaamisia kaavioita, jotka näyttävät
täsmällisiltä ja esittävät tietoja kattavasti.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietojesi interaktiivinen tutkiminen ja visualisointi

Datan tutkiminen on iteratiivinen prosessi. Se sisältää tavallisesti nämä vaiheet: tarkastelu, tutkinta, tarkennus, tallennus ja jakaminen.

Wave Analyticsiin tutustuminen

Siirry Wave Analyticsiin avaamalla Force.com-sovellusvalikko Salesforce-yläpalkista ja napsauttamalla Wave Analytics.

Datakokoelmat Wave Analyticsissa

Aloitussivulla on käytettävissä useita erilaisia datakokoelmia. Datajoukot, linssit, mittaristot ja sovellukset edustavat tietojen
hienonnustasoja — alkaen lähdejärjestelmistäsi ladatusta raakadatasta aina kuratoituihin pakattuihin näkymiin.

Datan tutkinnan käsitteet

Kun opettelet tutkimaan ja visualisoimaan dataasi, sinun kannattaa tuntea joitakin peruskäsitteitä, kuten visualisointi, mitta ja
ulottuvuus.

Datasi tutkiminen

Katso mitä odottamattomia tiedonjyväsiä voikaan tulla esiin, kun tutkit ja visualisoit dataasi tutkintatyökaluilla.

Visualisoinnin kloonaaminen

Kloonaa visualisointi uuteen välilehteen, josta voit jatkaa tietojen tutkimista ja pitää alkuperäisen visualisoinnin omassa välilehdessään.

Visualisoinnin tallentaminen

Tallenna visualisointisi linssinä.

Visualisoinnin jakaminen

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä sen Chatter-viestillä, tarjoamalla sen yksilöllisen URL-osoitteen tai lataamalla
sen ruutukaappauksen tai suodatetut tiedot. Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon
tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja. Jos haluat jakaa
ominaisuuden myöntämättä sen käyttöoikeutta, käytä latausvaihtoehtoja.

Visualisoinnin vieminen kuvana

Vie tämänhetkinen visualisointisi tallentaaksesi sen kuvatiedostona.

Tietojesi interaktiivinen tutkiminen ja visualisointi
Datan tutkiminen on iteratiivinen prosessi. Se sisältää tavallisesti nämä vaiheet: tarkastelu, tutkinta, tarkennus, tallennus ja jakaminen.

• Tarkastelu — Tarkastele datajoukkoa.

• Tutkinta — Tutustu tietojesi rajoituksiin ja muotoon. Kokeile erilaisia näkymiä, lähennä ja loitonna ja tutustu erilaisiin
kaaviovaihtoehtoihin.
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• Tarkennus — Keskitä näkymäsi tärkeimpiin tietoihin. Valitse yksityiskohtien määrä ja luokitus, jonka työtoverisi ymmärtävät helposti.
Valitse sopivin kaavion visualisointi.

• Tallennus — Tallenna työsi.

• Jakaminen — Jaa näkymäsi muiden käyttäjien kanssa. Jos haluat tiiviimmän esitelmän, käytä visualisointia luodaksesi mittariston.

Wave Analyticsiin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analyticsin
käyttäminen:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Siirry Wave Analyticsiin avaamalla Force.com-sovellusvalikko Salesforce-yläpalkista ja napsauttamalla
Wave Analytics.

1. Avaa Wave Analytics.

Aloitussivu on paikka, josta alat tutkimaan tietoja, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Datakokoelmat Wave Analyticsissa
Aloitussivulla on käytettävissä useita erilaisia datakokoelmia. Datajoukot, linssit, mittaristot ja
sovellukset edustavat tietojen hienonnustasoja — alkaen lähdejärjestelmistäsi ladatusta raakadatasta
aina kuratoituihin pakattuihin näkymiin.

• Datajoukko sisältää joukon lähdetietoja, jotka on muotoiltu ja optimoitu erityisesti interaktiivista tutkimista varten.

• Linssi on erityinen näkymä datajoukon tietoihin. Sen avulla teet tutkinta-analyysejä ja visualisointeja.

• Mittaristo on kaavioiden, mittataulukoiden ja taulukoiden kuratoitu joukko, joka perustuu yhden tai useamman linssin tietoihin.

• Sovellus sisältää mittaristot, linssit ja datajoukot missä tahansa yhdistelmässä, joka soveltuu data-analyysiesi jakamiseen työtovereiden
kanssa. Sovellukset muistuttavat kansioita: Niiden avulla käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita niiden jakamista.

Datan tutkinnan käsitteet
Kun opettelet tutkimaan ja visualisoimaan dataasi, sinun kannattaa tuntea joitakin peruskäsitteitä, kuten visualisointi, mitta ja ulottuvuus.

Visualisointi on tavallisesti kaavio, kuten palkkikaavio, piiraskaavio, aikajana tai lämpökartta. Se voi myös olla taulukkomuotoista dataa,
kuten vertailutaulukko tai pivot-taulukko. Jokainen visualisointi perustuu kyselyyn, jolla Wave Analytics hakee tietoja lähdedatasta.

Mitta on kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen kokonaisvoitot
tai hakea alhaisimman vaihtokurssin. Mitoilla on nimet (tuotto) ja arvot (1 000 000 $). Kun aloitat kaavioiden visualisoinnin Wave
Analyticsissa, sinun täytyy muistaa:

• Kaavio näyttää viipaleen tiedoistasi jonkin määrän tai summan perusteella, tai näyttää taulukkomuotoisia tietoja.
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• Mitta on tavallisesti valmiiksi aggregoitu, mikä tarkoittaa, että siihen on jo sovellettu matematiikka jollakin tapaa. Kun tarkastelet
esimerkiksi datajoukkoa ensimmäistä kertaa, näet usein yksinkertaisen aggregaatin, kuten rivien yhteenlasketun määrän. Aggregoit
tyypillisesti eri menetelmällä — yhteenlasku, keskiarvo, enimmäisarvo jne. — kun tutustut mittoihin ja muutat tai lisäät niitä, mutta
sinun täytyy määrittää aggregointitapa valitessasi mitan.

• Voit tunnistaa mitat niiden sijainnin perusteella (linssin vasemman yläkulman vasemmanpuoleiset kohteet) ja aggregointitavan
osoittavasta tekstistä (kuten Tuoton summa).

Varoitus:  Jos suoritat kyselyn, joka kerää mittoja yhteen — esimerkiksi yhteenlaskulla tai ryhmittämällä — ja tuloksena oleva
arvo ylittää numerokentän enimmäisarvon (36 028 797 018 963 967), arvo vuotaa kentästä yli ja Wave Analytics palauttaa virheellisen
tuloksen.

Ulottuvuus on kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen ja
suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin. Mittojen tapaan myös ulottuvuuksilla on nimet
(alue) ja arvot (koillinen). Aikaa pidetään tavallisesti ulottuvuutena eikä mittana.

Datasi tutkiminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Katso mitä odottamattomia tiedonjyväsiä voikaan tulla esiin, kun tutkit ja visualisoit dataasi
tutkintatyökaluilla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietojesi tarkasteleminen linssissä

Kun tarkastelet tietoja tutkintatilassa, teet sen linssissä. Linssi on monikäyttöinen: se on tapa,
jolla tarkastelet datajoukon tietoja, paikka, jossa tutkit tietoja graafisesti, sekä perusta kaikkien
mittaristojen laatimiseen.

Tietojesi ryhmittäminen kategorioihin

Ryhmitä tietojasi siten, että ne näytetään hyödyllisissä kategorioissa. Jos esimerkiksi haluat
tarkastella myyntisyklisi kausiluontoisia muutoksia, ryhmitä mahdollisuuksien tiedot kauppojen
sulkeutumiskuukauden perusteella.

Tietojesi suodattaminen

Käytä linssissä suodattimia selventääksesi kaaviotasi ja keskittyäksesi liiketoimintayksiköllesi,
projektillesi tai hallintatiimillesi tärkeimpiin tietoihin. Voit esimerkiksi rajoittaa visualisointisi
näyttämään vain tietyt tilivuodet.

Lajittelujärjestyksen muuttaminen

Valitse lajitellaanko kaaviosi visualisoinnin tiedot nousevasti vai laskevasti vai lajitellaanko niitä
lainkaan.

Kaaviotyypin muuttaminen

Kokeile eri kaaviotyyppejä nähdäksesi, mitkä visualisointivaihtoehdot esittävät tietosi parhaiten.

Mittojen muuttaminen

Valitsemasi mitta määrittää koko visualisointisi ja tutkintasi vaikutusalueen. Voit esimerkiksi muuttaa mittasi ja aggregointitapasi
"Mahdollisuudet: Määrä" -arvosta "Määrä: Summa" -arvoon. Lisää sitten toinen mitta nähdäksesi kaksi visualisointia rinnakkain.

Kaavion asteikon muuttaminen

Muuta kaavion asteikkoa käyttääksesi esimerkiksi logaritmista asteikkoa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat kaaviotyypistä.

Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla

Käytä vertaustaulukkoa määrittääksesi mukautettuja kaavoja sarakkeiden datalla. Tarkastele mittoja rinnakkain ja suorita laskutoimia
taulukon sarakkeille ja riveille.
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Vertailutaulukossa käytettävissä olevat ikkunointifunktiot

Vertailutaulukon funktiovalikko voi generoida SAQL-kyselyn luodakseen sijoitus-, liukuva ikkuna-, ryhmän prosenttiluku- ja ajanjaksoa
ajanjaksoon -funktioita.

Palaaminen edelliseen näkymään historian avullaalkuperäiseen näkymään

Tietojesi tutkiminen voi johdattaa sinut useille eri poluille. Kaikki niistä eivät tuota hedelmää, mutta se ei haittaa. Tutkintaohjelma
säilyttää koko toimintahistoriasi linssissä. Jos muutat linssiä vahingossa epätoivotulla tavalla (tai haluat vain nähdä näppärät animaatiot
uudelleen), voit palauttaa visualisointisi aiempaan vaiheeseen historian avulla. Jos haluat palauttaa mittariston alkuperäiseen tilaan
tai nähdä ne näppärät animaatiot uudelleen, voit käyttää nollausvaihtoehtoa palataksesi nopeasti alkuperäiseen näkymään.

Ryhmien ja suodattamien soveltaminen kopioimalla ja liittämällä selaimesi leikepöydältä

Silloin tällöin haluat kokeilla useita erilaisia lähestymistapoja tutkiessasi datajoukkoa, esimerkiksi kokeilemalla erilaisia ryhmityksiä ja
keskittymällä muihin näkökulmiin. Sen sijaan, että tutkisit tietoja lineaarisesti linssissä ja käyttäisit historiatyökalua palataksesi taaksepäin
ja lähteäksesi sitten eri suuntaan, voit tutkia useita suuntia samanaikaisesti avaamalla saman datajoukon useissa Wave Analytics
-välilehdissä. Käytä sitten tutkintaohjelman kopioi ja liitä -työkaluja kopioidaksesi haluamasi ryhmitykset ja suodattimet toisesta
välilehdestä toiseen.

Linssisi taustalla olevan kyselyn tarkasteleminen

Wave Analytics käyttää Salesforce Analytics Query Language (SAQL) -kieltä linssien ja mittaristojen taustalla kerätäkseen dataa
visualisointeja varten. Avaa SAQL-tarkasteluohjelma nähdäksesi SAQL-kyselyn, jota kirjoitetaan, kun tutkit dataa ja jonka voit kopioida
käytettäväksi muualla.

Linssin leikkaaminen mittaristoon

Jos haluat lisätä linssin mittaristoon, leikkaa se. Kun leikkaat linssin, Wave lisää kyselyn viimeksi käytettyyn mittaristoon vaiheena. Jos
mittaristoa ei ole avattu, Wave lisää vaiheen uuteen mittaristoon Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Kun olet lisännyt vaiheen
suunnitteluohjelmaan, voit käyttää sitä mittariston widgetissä. Widget korvaa linssin visualisointiasetukset — eli widget määrittää,
miten kyselyn tulokset näytetään

Tietojesi tarkasteleminen linssissä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kun tarkastelet tietoja tutkintatilassa, teet sen linssissä. Linssi on monikäyttöinen: se on tapa, jolla
tarkastelet datajoukon tietoja, paikka, jossa tutkit tietoja graafisesti, sekä perusta kaikkien mittaristojen
laatimiseen.

1. Napsauta aloitussivulta datajoukkoa tai linssiä.
Linssi avautuu uuteen välilehteen. Esimerkiksi tämä linssi avaa palkkikaavion, joka näyttää
mahdollisuuden datajoukon rivien määrän.
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Tietojesi ryhmittäminen kategorioihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Ryhmitä tietojasi siten, että ne näytetään hyödyllisissä kategorioissa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella
myyntisyklisi kausiluontoisia muutoksia, ryhmitä mahdollisuuksien tiedot kauppojen
sulkeutumiskuukauden perusteella.

1. Napsauta Ryhmitä-painiketta.

2. Kirjoita hakukenttään muutama kirjain ulottuvuudesta, jonka perusteella haluat tehdä
ryhmityksen, esimerkiksi Sulkeutumispäivä.

Tietojesi ulottuvuudet määrittävät kategoriat, joiden perusteella voit tehdä ryhmityksen.

3. Siirrä kursorisi Sulkeutumispäivä-rivin ylle. Napsauta oikealla näytettävää Asteikko-painiketta.

4. Napsauta Kalenterin päivämääräasteikko -luettelosta Kuukausi.
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Palkkikaavio näyttää yhden palkin sijaan useita palkkeja, joissa tiedot näytetään erikseen sulkeutumisvuoden/-kuukauden perusteella
ryhmitettynä.

5. Jos haluat lisätä toissijaisen ryhmityksen, jota kutsutaan myös pinotuksi ryhmitykseksi, napsauta Ryhmä-painiketta. Käytä hakukenttää
hakeaksesi Vaiheen nimi -ulottuvuuden ja valitse se.

Tässä vaiheessa lisäämme vain ryhmän. Jos napsautit Suodata-painiketta, se lisäisi sekä ryhmän että suodattimen.

Visualisointi muuttuu näyttämään tiedot molempien ulottuvuuksien mukaan ryhmitettynä. Viimeisen alaryhmän kohteiden jokaiselle
kategorialle annetaan väri, ja värien selitteet näytetään oikealla. Linssissä voi olla enintään neljä ryhmitystä.
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Tietojesi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Käytä linssissä suodattimia selventääksesi kaaviotasi ja keskittyäksesi liiketoimintayksiköllesi,
projektillesi tai hallintatiimillesi tärkeimpiin tietoihin. Voit esimerkiksi rajoittaa visualisointisi
näyttämään vain tietyt tilivuodet.

1. Napsauta Suodatin.

Lisää suodatin -valintaikkunassa mitat on luetteloitu ylhäällä ja ulottuvuudet niiden alla.

2. Valitse Tilivuosi-ulottuvuus.
Tilivuosi-ulottuvuuden arvot tulevat näkyviin.
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3. Valitse 2012 ja 2013 ja napsauta sitten Lisää. Jos käytät hakukenttää löytääksesi suodatuksessa käytettäviä arvoja, muista, että haku
on merkkikokoriippuvainen.
Käyttämäsi suodatin näytetään Suodatin-painikkeen vieressä.

Kaavion visualisointi muuttuu näyttämään tilivuodet 2012 ja 2013.
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Lajittelujärjestyksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Valitse lajitellaanko kaaviosi visualisoinnin tiedot nousevasti vai laskevasti vai lajitellaanko niitä
lainkaan.

1. Napsauta Vaihtoehdot-painiketta.

2. Valitse valintaikkunasta Nouseva (nouseva lajittelu), Laskeva (laskeva lajittelu) tai Ei käytössä
(ei lajittelua).

Kaaviotyypin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kokeile eri kaaviotyyppejä nähdäksesi, mitkä visualisointivaihtoehdot esittävät tietosi parhaiten.

1. Napsauta Muuta kaaviotyyppiä -painiketta.

Tälle linssille käytettävissä olevien kaaviotyyppien valikko avautuu.
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2. Siirrä kursorisi kaaviotyypin ylle nähdäksesi, kuinka monta mittaa ja ulottuvuutta se vaatii.

Esimerkiksi rengaskaaviossa voi olla yksi mitta ja yksi tai kaksi ulottuvuutta.

3. Napsauta kaaviotyyppiä, kuten Pinottu palkki.
Kaavion visualisointi muuttuu.
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Mittojen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Valitsemasi mitta määrittää koko visualisointisi ja tutkintasi vaikutusalueen. Voit esimerkiksi muuttaa
mittasi ja aggregointitapasi "Mahdollisuudet: Määrä" -arvosta "Määrä: Summa" -arvoon. Lisää sitten
toinen mitta nähdäksesi kaksi visualisointia rinnakkain.

1. Napsauta aggregointia Summa ja valitse sitten Määrä-mitta (kuukausittainen ennätys, USD).
Visualisointi muuttuu näyttämään määrän summan.

2. Jos haluat lisätä toisen mitan, napsauta Mitta-painike.

3. Napsauta aggregointia Keskiarvo ja napsauta sitten Avoin kesto (päivissä) -mittaa.
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Uusi mitta näytetään oikealla.

4. Jos haluat siirtää uuden mitan vasemmalle, napsauta Avoimen keston (päivissä) keskiarvo ja napsauta sitten < Siirrä vasemmalle.

Visualisoinnit vaihtavat paikkaa.
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5. Jos haluat lisätä enemmän mittoja, napsauta Mitta-painiketta uudelleen.

Linssissä voi olla enintään neljä mittaa.

Kaavion asteikon muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Muuta kaavion asteikkoa käyttääksesi esimerkiksi logaritmista asteikkoa. Käytettävissä olevat
vaihtoehdot riippuvat kaaviotyypistä.

1. Napsauta Vaihtoehdot-painiketta.

2. Valitse haluamasi asteikko valintaikkunasta.
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Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Käytä vertaustaulukkoa määrittääksesi mukautettuja kaavoja sarakkeiden datalla. Tarkastele mittoja
rinnakkain ja suorita laskutoimia taulukon sarakkeille ja riveille.

1. Valitse kaaviotyyppien galleriasta Vertaustaulukko.

2. Lisää ulottuvuuksia napsauttamalla Ryhmä.

Note:  Datassa esiintyvät null-arvot näytetään miinus-merkkeinä ("-").

3. Muuta ensimmäistä mittaa napsauttamalla solut-valintaa ("Rivit: Määrä"). Lisää mittoja
napsauttamalla mittasarakkeen yläpalkissa olevaa nuolta ja valitsemalla Lisää sarake.

Kun uusi sarake on valittuna, napsauta solut-valintaa muuttaaksesi mittaa. Voit myös ottaa käyttöön suodattimen napsauttamalla
mittasarakkeen yläpalkkia valitaksesi sen ja napsauttamalla Suodatin.
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Ulottuvuussarakkeet ovat vasemmalla ja mittasarakkeet ovat oikealla. Mittasarakkeet on kuvattu kaavoissa nimillä A, B, C jne., jossa
A on kaikkein vasemmanpuoleisin mittasarake.

4. Lisää mittasarake, johon mukautettu kaava lisätään, ja valitse sitten alasvetovalikosta Muokkaa tätä saraketta.
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Luo Kaava-kentässä kaavoja käyttämällä tässä taulukossa kuvattuja operaattoreita.

Note:  Mittasarakkeet on kuvattu isoina kirjaimina vasemmalta oikealle.

LaskutoimiEsimerkkejäMerkki

Yhteenlasku, sovelletaan rivikohtaisestiA+B, A+100+

Vähennyslasku, sovelletaan rivikohtaisestiA-B, A-100-

Jakolasku, sovelletaan rivikohtaisestiA/B, A/100/

Kertolasku, sovelletaan rivikohtaisestiA*B, A*100*

Sulkumerkit laskutoimitusten ryhmittämiseksi.(B-A)/(A*100)( )

Voit syöttää sarakkeen editoriin SAQL-kaavoja, mukaan lukien matemaattisia funktioita, tai valita ikkunointifunktion laskeaksesi
sarakkeen arvot. Voit myös nimetä sarakkeen ja valita numeroiden muodon. Jos jokin kaavoista sisältää nollalla jakamista, tuloksena
näytetään miinus-merkki ("-").

5. Jos haluat käyttää SAQL-kaavaa, syötä se suoraan kaavaeditoriin ja napsauta Käytä nähdäksesi tulokset.

237

Tietojesi tutkiminen ja visualisointiAnalysointi



Lisätietoja SAQL-koodin kirjoittamisesta on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

Note: percentile_desc- ja percentile_cont-funktioita ei voi käyttää kaavaeditoriin syötetyissä ikkunointifunktioissa.

6. Jos haluat käyttää funktiota, valitse kaavaeditori ja valitse jokin ikkunointifunktioista valikosta. Kun olet määrittänyt funktion, napsauta
Käytä nähdäksesi tulokset.

Vaihda kaavaeditoriin nähdäksesi valitsemasi funktion luoman SAQL-koodin. Kun olet luonut SAQL-koodin funktion avulla kaavaeditoriin,
voit muokata sitä aivan kuin olisit kirjoittanut sen itse.
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Vertailutaulukossa käytettävissä olevat ikkunointifunktiot
Vertailutaulukon funktiovalikko voi generoida SAQL-kyselyn luodakseen sijoitus-, liukuva ikkuna-, ryhmän prosenttiluku- ja ajanjaksoa
ajanjaksoon -funktioita.

Liukuva ikkuna

Soveltaa aggregaattifunktiota tämänhetkiseen riviin ottaen huomioon määritettävän rivien alueen. Funktio voidaan nollata taulukossa
määritetylle ryhmitykselle. Käytä liukuva ikkuna -funktiota laskeaksesi sellaisia arvoja kuten kokonaissumman tilanne tai liukuva keskiarvo.

Ryhmän prosenttiluku
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Laskee kunkin rivin prosenttiosuuden sen ryhmän kokonaisarvosta tai kaikkien kokonaisarvosta. Funktio voidaan nollata taulukossa
määritetylle ryhmitykselle.

Lajittele ryhmän sisällä

Tarjoaa sijoitus-, tiivis sijoitus-, kumulatiivinen distribuutio- ja rivinumero-funktiot. Sijoitukset voidaan nollata taulukossa määritetylle
ryhmitykselle.

Järjestys-valikko määrittää sijoituksen suunnan lajiteltavien arvojen perusteella. Nouseva määrittää pienemmän arvon numeroksi 1, kun
taas laskeva määrittää korkeimman arvon numeroksi 1.

Ajanjaksoa ajanjaksoon
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Vertaa ajanjaksoja laskeakseen arvojen muutokset. Esimerkiksi vuosien väliset myynnit tai neljännesvuosien väliset suljetut mahdollisuudet
voidaan laskea valitsemalla sarake ja määrittämällä ajanjakson tarkkuus.

Ryhmitä data aina ensin vuoden perusteella, sitten (halutessasi) tarkemman ajanjakson perusteella, jos mahdollista. Yhdistelmäpäivämääriä,
jos ne ovat käytettävissä, voidaan käyttää suoraan ajanjaksoa ajanjaksoon -funktion kanssa. Esimerkkejä yhdistelmäpäivämääristä ovat
”2016-01” (tammikuu 2016) ja ”2016-1” (vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes). Vertailut voidaan näyttää prosentteina tai yksikköinä.

Palaaminen edelliseen näkymään historian avullaalkuperäiseen näkymään

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Tietojesi tutkiminen voi johdattaa sinut useille eri poluille. Kaikki niistä eivät tuota hedelmää, mutta
se ei haittaa. Tutkintaohjelma säilyttää koko toimintahistoriasi linssissä. Jos muutat linssiä vahingossa
epätoivotulla tavalla (tai haluat vain nähdä näppärät animaatiot uudelleen), voit palauttaa
visualisointisi aiempaan vaiheeseen historian avulla. Jos haluat palauttaa mittariston alkuperäiseen
tilaan tai nähdä ne näppärät animaatiot uudelleen, voit käyttää nollausvaihtoehtoa palataksesi
nopeasti alkuperäiseen näkymään.

1.

Napsauta yläpalkista Näytä historia -painiketta .
Sivupalkissa näytetään luettelo kaikista linssille tekemistäsi toimista.

2. Valitse luettelosta mikä tahansa kohde palataksesi siihen pisteeseen. Voit käyttää luettelossa

myös Siirry takaisin - ja Siirry eteenpäin  -painikkeita.
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Ryhmien ja suodattamien soveltaminen kopioimalla ja liittämällä selaimesi leikepöydältä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Silloin tällöin haluat kokeilla useita erilaisia lähestymistapoja tutkiessasi datajoukkoa, esimerkiksi
kokeilemalla erilaisia ryhmityksiä ja keskittymällä muihin näkökulmiin. Sen sijaan, että tutkisit tietoja
lineaarisesti linssissä ja käyttäisit historiatyökalua palataksesi taaksepäin ja lähteäksesi sitten eri
suuntaan, voit tutkia useita suuntia samanaikaisesti avaamalla saman datajoukon useissa Wave
Analytics -välilehdissä. Käytä sitten tutkintaohjelman kopioi ja liitä -työkaluja kopioidaksesi haluamasi
ryhmitykset ja suodattimet toisesta välilehdestä toiseen.

Kun napsautat datajoukkoa aloitussivulta, se avataan uudessa välilehdessä. Tutkintaohjelman kopioi-
ja liitä-työkalut on suunniteltu käytettäväksi, kun sinulla on sama datajoukko avoinna useassa
välilehdessä.

1. Jos tarkastelemasi kaavion tyyppi sallii sinun valita alajoukon tietoja, valitse niitä napsauttamalla
tai napsauttamalla ja vetämällä kaaviossa.
Vain valitsemasi tiedot ovat käytettävissä.

2. Napsauta Toiminnot-painiketta.

3. Kopioi valinta selaimesi leikepöydälle. Napsauta Kopioi kopioidaksesi valitsemasi kohteet
leikepöydälle. Voit päättää myöhemmin, haluatko liittää valintasi ryhmänä vai suodattimena.
Napsauta Keskitä kopioidaksesi valitsemasi kohteet leikepöydälle ja ottaaksesi ne käyttöön
suodattimena tämänhetkiseen kaavioon.

4. Siirry toiseen Wave Analytics -välilehteen, jossa on sama datajoukko.

5. Napsauta Toiminnot-painiketta.

6. Liitä valinta leikepöydältä tämänhetkiseen kaavioon. Napsauta Liitä ryhmänä näyttääksesi tiedot valitun ulottuvuuden perusteella
ryhmitettynä. Napsauta Liitä suodattimena näyttääksesi tiedot käyttämällä suodattimena valintaasi.

Jos haluat palauttaa kaavion käyttämään koko datajoukkoa, tyhjennä valintasi napsauttamalla  ja sitten Tyhjennä.
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Linssisi taustalla olevan kyselyn tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Wave Analytics käyttää Salesforce Analytics Query Language (SAQL) -kieltä linssien ja mittaristojen
taustalla kerätäkseen dataa visualisointeja varten. Avaa SAQL-tarkasteluohjelma nähdäksesi
SAQL-kyselyn, jota kirjoitetaan, kun tutkit dataa ja jonka voit kopioida käytettäväksi muualla.

1. Avaa Vaihtoehdot-valikko ( ) nähdäksesi Näytä SAQL -ohjaimen.

2. Valitse Käytössä.

SAQL-kysely-ikkuna avautuu. Jatka tutkimista ja katso, miten työsi ilmaistaan SAQL-kielellä.

Lisätietoja SAQL-kielestä on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.
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Linssin leikkaaminen mittaristoon

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Jos haluat lisätä linssin mittaristoon, leikkaa se. Kun leikkaat linssin, Wave lisää kyselyn viimeksi
käytettyyn mittaristoon vaiheena. Jos mittaristoa ei ole avattu, Wave lisää vaiheen uuteen mittaristoon
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Kun olet lisännyt vaiheen suunnitteluohjelmaan, voit
käyttää sitä mittariston widgetissä. Widget korvaa linssin visualisointiasetukset — eli widget määrittää,
miten kyselyn tulokset näytetään

1. Avaa linssi.

2.
Napsauta .
Wave luo vaiheen linssin kyselyn perusteella ja lisää sen mittaristojen suunnitteluouhjelman
vaihepaneeliin.

3. Kun haluat tallentaa vaiheen, tallenna mittaristo.

Note:  Vaiheominaisuuksiin tehdyt muutokset eivät vaikuta linssiin.

Visualisoinnin kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kloonaa visualisointi uuteen välilehteen, josta voit jatkaa tietojen tutkimista ja pitää alkuperäisen
visualisoinnin omassa välilehdessään.

1. Napsauta Kloonaa uuteen välilehteen -kuvaketta.

2. Jatka tietojen tutkimista uudessa välilehdessä ja rakenna visualisointia pidemmälle. Kun haluat
säilyttää saavuttamasi näkymän, napsauta Tallenna ja napsauta Kloonaa uuteen välilehteen
uudelleen.
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Visualisoinnin tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Tallenna visualisointisi linssinä.

1. Napsauta Tallenna-kuvaketta.

2. Anna linssillesi otsikko ja kuvaus ja valitse sovellus, johon haluat tallentaa sen.

3. Napsauta Tallenna.

Visualisoinnin jakaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä sen Chatter-viestillä, tarjoamalla sen
yksilöllisen URL-osoitteen tai lataamalla sen ruutukaappauksen tai suodatetut tiedot. Chatter-viesti
tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit,
joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja. Jos haluat
jakaa ominaisuuden myöntämättä sen käyttöoikeutta, käytä latausvaihtoehtoja.

1. Napsauta Jaa.

2. Napsauta haluamasi jakomenetelmän välilehteä:

a. Lähetä syötteeseen -vaihtoehto lähettää Chatter-viestillä linssin, mittariston tai sovelluksen
kuvan ja linkin. Valitse Käyttäjä- tai Ryhmä-syöte, syötä nimi ja kirjoita kommenttisi. Voit
myös poistaa kuvan viestistäsi siirtämällä kursorisi sen ylle ja napsauttamalla x. Huomaa,
että lähetetyt kuvat ovat julkisia.

b. Hanki URL -vaihtoehto tarjoaa resurssin yksilöllisen URL-osoitteen. Kopioi linkki ja tarjoa
se kenelle haluat.

c. Lataa tarjoaa sinulle vaihtoehtoja, joilla voit jakaa visualisoinnin myöntämättä siihen
käyttöoikeuksia. Voit ladata sen kuvatiedostona (.png), suodatettuna datana Microsoft®

Excel® -tiedostona (.xls) tai pilkuilla erotettujen arvojen tiedostona (.csv).

3. Napsauta Myönnä käyttöoikeus määrittääksesi jako-oikeuden tason.

4. Napsauta Valmis.
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Note:  Visualisoinnin jakaminen edellyttää, että myönnät sen sisältävän sovelluksen käyttöoikeuden. Oletusarvoisen jaetun
sovelluksen sisäiset linssit, datajoukot ja mittaristot ovat kaikkien Wave Analytics -käyttäjien käytettävissä, ellei pääkäyttäjä ole
rajoittanut käyttöoikeuksia. Kaikki muut sovellukset ovat yksityisiä, ellei sovelluksen päällikkö ole jakanut niitä tietyn käyttäjän,
ryhmän tai roolin kanssa.

Visualisoinnin vieminen kuvana

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Vie tämänhetkinen visualisointisi tallentaaksesi sen kuvatiedostona.

1. Napsauta Toiminnot-painiketta.

2. Napsauta Vie kuvana.
Uusi selainikkuna avautuu ja näyttää visualisoinnin .png-kuvatiedostona.

3. Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tallenna kuva nimellä....

4. Kirjoita tiedostonimi ja napsauta Tallenna.

Datan visualisointi kaavioilla
Jos tavoitteenasi on ymmärtää suurta määrää liiketoimintadataa ja jakaa ymmärryksesi työtovereiden,
kumppanien ja asiakkaiden kanssa, datan visualisointi on välttämätöntä. Wave tarjoaa kaavion
jokaiseen tarpeeseen, ja niistä jokaisella on oma tapansa esitellä yrityksesi tärkeimpiä osa-alueita
juuri oikealla tavalla.

Wave-kaaviot on integroitu Wave-työkaluihin, joita käytät jo datan tutkimiseen. Aloita datajoukolla,
tutki sitä linssillä, leikkaa se Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan ja luo upea mittaristo.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yhdistelmäkaaviot

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi kaksi toisiinsa liittyvää datajoukkoa, kuten ryhmitettyjä arvoja pystysuorina palkkeina, joiden
päällä on keskiarvoa esittävä viivakaavio. Yhdistelmäkaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Rengaskaaviot

Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän. Rengaskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Suppilokaaviot

Käytä suppilokaaviota visualisoidaksesi järjestyksessä olevaa dataa, joka voidaan jakaa vaiheisiin, esimerkiksi myyntisykli. Suppilokaavio
löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Mittarikaaviot

Käytä mittarikaavioita seurataksesi yhden mitan edistymistä, esimerkiksi kuinka paljon voittoa on saatu tavoitteeseen verrattaessa.
Mittarikaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta.
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Vaakasuorat pylväskaaviot

Käytä vaakasuoraa pylväskaaviota tarjotaksesi pikaisen visuaalisen vertailun toisiinsa liittyvistä arvoista. Vaakasuora pylväskaavio löytyy
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Lämpökartat

Käytä lämpökarttaa parantaaksesi enemmän ja vähemmän arvokkaita tietoja visuaalisesti, kun sinulla on yksi mitta ja useita
ulottuvuuksia. Lämpökarttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Kartat

Käytä karttaa, jos datasi sisältää maantieteellisen sijainnin komponentin, joka voi varjostaa alueita suhteessa kartoitettuihin arvoihin,
mikä tarjoaa arvokkaista alueista visuaalisen lähikuvan. Karttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Pyramidikaaviot

Käytä pyramidikaaviota korostaaksesi pinottujen ulottuvuusarvojen suhteellisia kokoja. Pyramidikaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Arvostelukaaviot

Käytä arvostelukaaviota nähdäksesi, miten mitattava laatu, kuten asiakastyytyväisyys, pärjää. Arvostelukaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Hajontakaaviot

Käytä hajontakaaviota visualisoidaksesi kahden dataryhmän välisen korrelaation. Hajontakaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Aikajanakaaviot

Käytä aikajanakaaviota nähdäksesi, miten arvo muuttuu ajan myötä. Aikajanakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta,
klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Pystysuorat pylväskaaviot

Käytä pystysuoria pylväskaavioita (kutsutaan myös sarakekaavioiksi) näyttääksesi kohteiden, kuten liidien tai dollarien, suhteellisia
määriä. Pystysuora pylväskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Vesiputouskaaviot

Käytä vesiputouskaaviota nähdäksesi järjestyksessä esiintyvien positiivisten tai negatiivisten arvojen kumulatiivisen vaikutuksen
kokonaisarvojen erittelyillä. Tunnetaan myös "lentävinä tiilinä" tai "Mario"-kaavioina. Jos haluat sisällyttää kokonaisarvojen erittelyn,
käytä pinottua vesiputouskaaviota. Vesiputouskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Yhdistelmäkaaviot
Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi kaksi toisiinsa liittyvää datajoukkoa, kuten ryhmitettyjä arvoja pystysuorina palkkeina, joiden päällä
on keskiarvoa esittävä viivakaavio. Yhdistelmäkaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Yhdistelmäkaavioiden ominaisuudet
Yhdistelmäkaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

themeKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

TRUEtotuusarvoshowPointsNäytä viivakaavion datapisteet.valintaruutuNäytä pisteet

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

dimensionAxis.axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla

• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

tekstiOtsikko

meansureAxis2.title
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille Y (vasen) ja Y (oikea).

numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Rengaskaaviot
Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän. Rengaskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Rengaskaavioiden ominaisuudet
Rengaskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäytä mitan otsikko rengaskaavion
yläpuolella.

valintaruutuNäytä mitan
otsikko

TRUEtotuusarvoshowTotalAkselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä
kokonaissumma
keskellä

700, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

innerRengaskaavion keskellä olevan aukon viemä
prosenttiosuus renkaan halkaisijasta. Jos
kokonaissumma näytetään keskellä, aukon
tulisi olla tarpeeksi suuri.

alasvetovalikkoKeskiosan
koko

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi
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Suppilokaaviot
Käytä suppilokaaviota visualisoidaksesi järjestyksessä olevaa dataa, joka voidaan jakaa vaiheisiin, esimerkiksi myyntisykli. Suppilokaavio
löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Suppilokaavioiden ominaisuudet
Lämpökarttakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

3numerostemSegmentsSuppilon juuressa näytettyjen arvojen
määrä.

tekstiJuurisegmenttien
määrä

compactNumbernone,
compactNumber,
percent

valueTypeKussakin segmentissä näytetyn numeron
tyyppi.

alasvetovalikkoNäytä arvo
muodossa

• Ei mitään: älä näytä arvoa

• Kompakti numero: numeron lyhenne
(911K)

• Prosenttia: prosenttiosuus
kokonaissummasta

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäytä mitan otsikko kaavion yläpuolella.valintaruutuNäytä mitan
otsikko

TRUEtotuusarvoshowTotalJos mitan otsikko on käytössä, näytä mitan
kokonaissumma sen otsikon vieressä.

valintaruutuNäytä
kokonaissumma
otsikossa

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Mittarikaaviot
Käytä mittarikaavioita seurataksesi yhden mitan edistymistä, esimerkiksi kuinka paljon voittoa on saatu tavoitteeseen verrattaessa.
Mittarikaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta.

Mittarikaavioiden ominaisuudet
Polaarikaavio ja litteä kaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on
niitä vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

8050, 60, 70, 80,
90, 100

innerKoskee vain polaarikaaviota: keskellä olevan
aukon viemä prosenttiosuus halkaisijasta.

valintaruutuKeskiosan
koko

0numerominAlhaisen värinauhan minimiarvo.numeroMin

33numeromediumAlhaisen ja keskitason värin taitekohta.numeroKeskitaso

66numerohighKeskitason ja korkean värin taitekohta.numeroKorkea

100numeromaxKorkean värinauhan maksimiarvo.numeroMaks
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

#F71979

#CC203D
värimerkkijonocolors.lowColor1

colors.lowColor2

Vasen ja oikea väri, joista
alhainen–keskitaso-liukuväri koostuu.

värivalitsinAlhainen
nauha

#FED444

#F29946

värimerkkijonocolors.mediumColor1

colors.mediumColor2

Vasen ja oikea väri, joista
keskitaso–korkea-liukuväri koostuu.

värivalitsinKeskitason
nauha

#7BDE4E

#169913

värimerkkijonocolors.highColor1

colors.highColor2

Vasen ja oikea väri, joista
korkea–maksimi-liukuväri koostuu.

värivalitsinKorkea
nauha

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Vaakasuorat pylväskaaviot
Käytä vaakasuoraa pylväskaaviota tarjotaksesi pikaisen visuaalisen vertailun toisiinsa liittyvistä arvoista. Vaakasuora pylväskaavio löytyy
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Vaakasuorien pylväskaavioiden ominaisuudet
Vaakasuora pylväskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä
vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa
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FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa vaakasuorissa
pylväskaavioissa pinotut ryhmät
kokonaissumman prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla

• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille Y, X (ylä) ja X (ala).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
Y, X (ylä) ja X (ala).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille Y, X (ylä) ja X (ala), jos showTitle
on TRUE.

tekstiOtsikko

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Pystyrivi yhdellä X-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille X (ylä) ja X (ala).

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: X-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki
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FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Lämpökartat
Käytä lämpökarttaa parantaaksesi enemmän ja vähemmän arvokkaita tietoja visuaalisesti, kun sinulla on yksi mitta ja useita ulottuvuuksia.
Lämpökarttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Lämpökarttakaavioiden ominaisuudet
Lämpökarttakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

#E2F4FCvärimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

#009DDFvärimerkkijonohighColorLiukuvärin korkean värin arvo.värivalitsinVärit (korkea)
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keepLabelsnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

TRUEtotuusarvox.showAxis

y.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

valintaruutuNäytä akseli

TRUEtotuusarvox.showTitle

y.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonox.title

y.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

tekstiOtsikko

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi
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Kartat
Käytä karttaa, jos datasi sisältää maantieteellisen sijainnin komponentin, joka voi varjostaa alueita suhteessa kartoitettuihin arvoihin, mikä
tarjoaa arvokkaista alueista visuaalisen lähikuvan. Karttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Karttojen ominaisuudet
Kartta määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

World
Countries

Katso
jäljempänä

mapKartta, jossa data esitetään.alasvetovalikkoKartan tyyppi

#C5DBF7värimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

#1674D9värimerkkijonohighColorLiukuvärin korkean värin arvo.värivalitsinVärit (korkea)

multivärimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä
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• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Tämä on esimerkki JSON-karttatiedostosta, jossa on Yhdysvaltojen kartta.

{
"visualizationType": "choropleth",
"step": "step_newmap",
"map": "US States",
"legend": {
"show": false,
"inside": false,
"showHeader": true,
"position": "right-top"

},
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"lowColor": "#C5DBF7",
"highColor": "#1674D9",
"trellis": {
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

Muut map-ominaisuudelle käytettävissä olevat arvot ovat:

"World Countries", "Americas", "North America", "South America", "Central America", "Caribbean", "Europe", "Eastern Europe", "Northern
Europe", "Southern Europe", "Western Europe", "Central Europe", "Scandanavia", "Asia", "South Asia", "South East Asia", "East Asia",
"Australasia", "Africa", "East Africa", "Middle Africa", "North Africa", "Southern Africa", "Western Africa", "EMEA", "APAC".

Pyramidikaaviot
Käytä pyramidikaaviota korostaaksesi pinottujen ulottuvuusarvojen suhteellisia kokoja. Pyramidikaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.
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Pyramidikaavioiden ominaisuudet
Pyramidikaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

TRUEtotuusarvoshowMeasureNäyttää kunkin mitan akselin.valintaruutuNäytä mitan
akselit

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäyttää kunkin mitan otsikko.valintaruutuNäytä mitan
otsikko

FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa pyramidikaavioissa pinotut
ryhmät kokonaissumman
prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

#52b7d8värimerkkijonoleftColorMääritä pyramidin vasemman puolen väri.
Ei käytettävissä pinotuissa
pyramidikaavioissa.

värivalitsinVärit (vasen)

#e16032värimerkkijonorightColorMääritä pyramidin oikean puolen väri. Ei
käytettävissä pinotuissa pyramidikaavioissa.

värivalitsinVärit (oikea)

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxisNäytä keskiakselin arvot kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

merkkijonomeansureAxis1.titleAkselille annettu otsikko. Jos otsikkoa ei
syötetä, luodaan oletusarvoinen otsikko.
Käytettävissä vasemmalle ja oikealle akselille.

tekstiNimike

meansureAxis2.title
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0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Pystyviiva yhdellä akselin arvolla.
Käytettävissä vasemmalle ja oikealle akselille.

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Arvostelukaaviot
Käytä arvostelukaaviota nähdäksesi, miten mitattava laatu, kuten asiakastyytyväisyys, pärjää. Arvostelukaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Arvostelukaavioiden ominaisuudet
Arvostelukaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.
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merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

circlecircle, start,
heart, square,
check, cloud

iconKaaviossa käytetty kuvake.alasvetovalikkoKuvake

102 – 100numberOfIconsKuvakkeiden kokonaismäärä per mitta.numeroKuvakkeiden
määrä

compactNumbernone,
number,

valueTypeKussakin segmentissä näytetyn numeron
tyyppi.

alasvetovalikkoNäytä arvo
muodossa

compactNumber,
percent

• Ei mitään: älä näytä arvoa

• Numero: Lyhentämätön numero (911
235)

• Kompakti numero: numeron lyhenne
(911K)

• Prosenttia: prosenttiosuus
kokonaissummasta

FALSEtotuusarvoshowMaxNäytä mitan arvon vieressä maksimiarvo.valintaruutuNäytä
maksimiarvo

FALSEtotuusarvovaluesOnLeftNäytä arvot kuvakkeiden vasemmalla
puolella.

valintaruutuNäytä arvot
vasemmalla

0numerominAlhaisen värinauhan minimiarvo.numeroMin

50numerohighAlhaisen ja korkean värin taitekohta.numeroKorkea

100numeromaxKorkean värinauhan maksimiarvo.numeroMaks

#ff0077värimerkkijonocolors.lowColor1Kuvakkeiden väri, kun arvo on minimin ja
korkean välillä.

värivalitsinAlhainen
nauha

#44ee00värimerkkijonocolors.highColor1Kuvakkeiden väri, kun arvo on korkean ja
maksimin välillä.

värivalitsinKorkea
nauha

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa
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• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Hajontakaaviot
Käytä hajontakaaviota visualisoidaksesi kahden dataryhmän välisen korrelaation. Hajontakaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Hajontakaavioiden ominaisuudet
Hajontakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvox.showZero

y.showZero

Pakota akseli alkamaan 0:sta.valintaruutuAloita akseli
0:sta

TRUEtotuusarvox.showAxisNäytä akseli kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

y.showAxis

TRUEtotuusarvox.showTitle

y.showTitle

Näytä akselin otsikko.valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonox.title

y.title

Akselille annettu otsikko. Näytetään vain, jos
showTitle on TRUE.

tekstiNimike

0numero

merkkijono

x.referenceLine

.value .label .color

Pysysuora viiva (X-akseli) tai vaakasuora viiva
(Y-akseli) yhdellä akselin arvolla.

numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonoy.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti
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• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Aikajanakaaviot
Käytä aikajanakaaviota nähdäksesi, miten arvo muuttuu ajan myötä. Aikajanakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta,
klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Aikajanakaavioiden ominaisuudet
Aikajanakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus
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wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

yhdistäconnect,
disconnect

missingValueTapa, jolla puuttuvat arvot käsitellään.alasvetovalikkoPuuttuvien
arvojen
käsittely

• Yhdistä: Piirrä olemassa olevien arvojen
välille viiva

• Katkaise yhteys: Jätä puuttuvien arvojen
väliin tyhjä väli

TRUEtotuusarvofillAreaTäytä aikajanan alapuolella oleva alue.valintaruutuTäyttöalue

TRUEtotuusarvoshowPointsNäytä datapisteet.valintaruutuNäytä pisteet

TRUEtotuusarvotimeAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X (aika) ja Y (mitta).

valintaruutuNäytä akseli

TRUEtotuusarvotimeAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X (aika) ja Y (mitta).

valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonotimeAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X (aika) ja Y (mitta).

tekstiNimike

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

värimerkkijono• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa
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• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Pystysuorat pylväskaaviot
Käytä pystysuoria pylväskaavioita (kutsutaan myös sarakekaavioiksi) näyttääksesi kohteiden, kuten liidien tai dollarien, suhteellisia määriä.
Pystysuora pylväskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Pystysuorien pylväskaavioiden ominaisuudet
Pystysuora pylväskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä
vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa vaakasuorissa
pylväskaavioissa pinotut ryhmät
kokonaissumman prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla
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• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea), jos
showTitle on TRUE.

tekstiNimike

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille Y (vasen) ja Y (oikea).

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa
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• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Vesiputouskaaviot
Käytä vesiputouskaaviota nähdäksesi järjestyksessä esiintyvien positiivisten tai negatiivisten arvojen kumulatiivisen vaikutuksen
kokonaisarvojen erittelyillä. Tunnetaan myös "lentävinä tiilinä" tai "Mario"-kaavioina. Jos haluat sisällyttää kokonaisarvojen erittelyn, käytä
pinottua vesiputouskaaviota. Vesiputouskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Vesiputouskaavioiden ominaisuudet
Vesiputouskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvocomputeTotalLaske kokonaissummalle palkki ja näytä se
vesiputouskaavion lopussa.

valintaruutuLaske
kokonaissumma

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

#0BA976väripositiveColorPositiivisia arvoja esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(positiiviset)

#E41E42värinegative.ColorNegatiivisia arvoja esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(negatiiviset)

#1674D9väristartColorAloitusarvoa esittävä väri. Ei käytettävissä
pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit (alku)

#1674D9väritotalColorKokonaissummaa esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(kokonaissumma)

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

267

Datan visualisointi kaavioillaAnalysointi



OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselien otsikot.valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Kullekin akselille annettu otsikko. Jos arvoa
ei anneta, kaavio luo nimen automaattisesti.

tekstiNimike

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite. Käytettävissä vain
pinotussa vesiputouskaaviossa.

valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.
Käytettävissä vain pinotussa
vesiputouskaaviossa.

valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä saattaa limittyä kaavion kanssa. Käytettävissä

vain pinotussa vesiputouskaaviossa.

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti. Käytettävissä vain pinotussa
vesiputouskaaviossa.

alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Wave-mittaristojen käsitteet
Alla on joitakin Wave Analytics -mittaristoja koskevia yleisiä tietoja, jotka täydentävät mittaristojen rakennusohjeita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mikä on mittaristo?

Mittaristo on tapa esittää tiettyjä ja tarkkoja tietoja datajoukosta, jota yleisösi voi työstää. Se koostuu kaavioiden, mittataulukoiden
ja taulukoiden kuratoidusta joukosta linssin tietojen perusteella.
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Wave-mittariston tärkeimmät elementit

Mittaristoa ei ole tarkoitettu vain luettavaksi. Se on suunniteltu viestimään yhden tai useamman yhtiöllesi tärkeän datajoukon kesken.
Älä vain ihastele kuvia – käytä mittariston työkaluja sukeltaaksesi syvemmälle sinulle tärkeisiin tietoihin. Aloita rohkeasti napsauttamalla
ja tutkimalla!

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Mittaristojen avulla voi hakea monenlaisia tietoja: operatiivisia, strategisia tai analyyttisiä. Joskus mittaristo palvelee monia eri
käyttötarkoituksia, mutta tavallisesti mittaristosi kannattaa keskittää vain yhteen.

Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa

Jotkin widgetit vaativat vaiheita. Vaihe palauttaa tuloksia kyselyn tapaisesti. Widget määrittää, miten tulokset näytetään. Vaihe voi
esimerkiksi laskea mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Widget näyttää tulokset pylväskaaviossa,
jossa jokainen pylväs näyttää alueen keskiarvoisen summan. Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia
widgetin ja sen vaiheet. Voit myös laatia oman vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin.

Mikä on mittaristo?
Mittaristo on tapa esittää tiettyjä ja tarkkoja tietoja datajoukosta, jota yleisösi voi työstää. Se koostuu kaavioiden, mittataulukoiden ja
taulukoiden kuratoidusta joukosta linssin tietojen perusteella.

Kun jaat Wave Analytics -tietoja mittariston kautta, annat yleisöllesi mahdollisuuden tutkia tietoja itse ilman, että tarjoaisit koko datajoukon
heidän käyttöönsä.

Eräs mittariston käyttötarkoituksista on keskittää yleisön huomio johonkin. Datajoukko voi sisältää suuria määriä tietoja. Jotkin tiedot
koskevat yleisösi esittämiä kysymyksiä, kun taas jotkin ovat täysin tarpeettomia. Jollekin kysymysjoukolle tärkeät tiedot saattavat olla
tarpeettomia toiselle kysymysjoukolle.

Pidä mielessä, että vaikka kutsumme tätä mittaristoksi, se tekee paljon enemmän kuin mittaa asioita. Tämä mittaristo ei pelkästään näytä,
mikä on muuttunut, vaan rohkaisee meitä tutkimaan sen perustana olevia tietoja lähemmin. Ajattele, jos autosi nopeusmittari ei näyttäisi
ainoastaan kuinka nopeasti ajat, vaan myös miten nopeutesi on muuttunut matkan aikana, miten edessäsi oleva liikenne muuttuu ja
miten muutokset saattavat vaikuttaa matka-aikaasi.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Wave-mittariston tärkeimmät elementit
Mittaristoa ei ole tarkoitettu vain luettavaksi. Se on suunniteltu viestimään yhden tai useamman yhtiöllesi tärkeän datajoukon kesken.
Älä vain ihastele kuvia – käytä mittariston työkaluja sukeltaaksesi syvemmälle sinulle tärkeisiin tietoihin. Aloita rohkeasti napsauttamalla
ja tutkimalla!
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Salesforce Wave -mittaristoa luetaan interaktiivisesti napsauttamalla näkyvissä olevia elementtejä. Jokainen elementti on voimassa olevan
ja suodatetun tietokantakyselyn kuva.

Valintasuodattimet
Valintasuodattimen avulla voit suodattaa sinulle tärkeän arvon perusteella. Voit esimerkiksi määrittää liukurivalitsimen enimmäis- ja
vähimmäisarvot, jotta mittaristo näyttää summia vain tietyltä alueelta. Katso miten sivulla olevat kaaviot ja numerot muuttuvat, kun
määrität liukurivalitsimet. Valintasuodattimet ovat tavallisesti toisiinsa sidottuja, jotta voit syventyä tietoihin asteittain. Käytä esimerkiksi
yhtä suodatinta nähdäksesi tuotteen myynnit. Käytä sitten toista suodatinta nähdäksesi myynnit alueittain. Käytä lopuksi vielä yhtä
suodatinta suodattaaksesi myyntialueet tilien mukaan. Valintasuodattimia on erityyppisiä, kuten luettelo, vaihtokytkin, päivämäärä
ja ajanjakso.

Keskeisimmät suorituskykyindikaattorit
Joitakin tietoja on paras mitata yhdellä numerolla, joka tunnetaan myös keskeisenä suorituskykyindikaattorina. Joitakin
numeroelementtejä voi suodattaa kaavioissa ja suodattimissa tehtyjen valintojen perusteella. Napsauta esimerkiksi myyjien yksittäiset
myyntiputket esittävästä pylväskaaviosta palkkia keskittyäksesi tietyn henkilön myyntiputkeen. Huomaa, että numero muuttuu
kaikkien myyjien kokonaissummasta näyttämään valitun henkilön summan.

Kaaviot
Kaavioiden kattava valikoima näyttää sinulle tietoja useista eri näkökulmista. Monet kaavion osista ovat interaktiivisia. Napsauta
esimerkiksi palkkikaavion palkkia ja katso mitä tapahtuu. Palkin napsauttaminen suodattaa kyselyn, jota palkkikaavio edustaa.
Muutoksesi muuttaa muita tämän kaavion arvoja, muiden kaavioiden arvoja ja numeronäyttöjä.

Taulukot
Taulukko tarjoaa tietuetason lisätietoja. Esimerkiksi kaavio voi näyttää sinulle suorituskyvyn arvioinnin tietyltä alueelta, mutta taulukko
voi näyttää sinulle mahdollisuuskohtaisia lisätietoja. Voit myös lajitella taulukoita näyttämään ensimmäiset ja viimeiset tietueet. Voit
luoda taulukkoihin myös laskettuja sarakkeita laskeaksesi arvoja olemassa olevan datan perusteella.

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?
Mittaristojen avulla voi hakea monenlaisia tietoja: operatiivisia, strategisia tai analyyttisiä. Joskus mittaristo palvelee monia eri
käyttötarkoituksia, mutta tavallisesti mittaristosi kannattaa keskittää vain yhteen.
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Vihje:  Käyttötarkoituksesta riippumatta, parhaat mittaristot sisältävät kaikki oleelliset tiedot ja esittävät kokonaiskuvan, jotta yleisön
ei tarvitse selata sitä tai napsautella nähdäkseen muita resursseja.

Operatiiviset mittaristot
Operatiivinen mittaristo on tarkoitettu seuramaan nopeasti muuttuvia tietoja, jotka saattavat vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan.
Operatiivista mittaristoa käytetään 24/7, joten sen yleisö odottaa reaaliaikaisia tai lähes reaaliaikaisia tietoja.

Jos haluat esimerkiksi valvoa palvelimen saatavuutta ja hyötysuhdetta tai seurata puhelukeskuksellesi viikoittain saapuvia tukitapauksia,
operatiivinen mittaristoa tarjoaa parhaan ratkaisun.

Strategiset mittaristot
Strateginen mittaristo esittää yleiskatsauksen liiketoiminnan kehityksestä. Toimitusjohtajat voivat käyttää sitä seuratakseen tärkeimpiä
työsuorituksen osoittimia ja yleisen suuntauksen tukipäätöksiä. Yleisö odottaa, että strateginen mittaristo paljastaa ongelmia ja
mahdollisuuksia, eikä tarjoa vain välittömästi ratkaistavien ongelmien luetteloa.

Esimerkiksi myyntipäälliköiden strateginen mittaristo voi näyttää kokonaismyyntitulokset alueittain, vuosineljänneksen kokonaisvoiton
tai henkilökunnan koon osastoittain.

Analyyttiset mittaristot
Analyyttinen mittaristo tukee operatiivisten ja strategisten tietojen syvempää tutkimista trendien löytämiseksi ja ennusteiden tekemiseksi.
Yleisö haluaa tutkia suuria määriä tietoja, suorittaa hypoteettisia tilanteita ja löytää uusia kysymyksiä, joita he eivät olleet keksineet vielä
kysyä.

Yleisö saattaa haluta käyttää analyyttistä mittaristoa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Tällöin jokapäiväisten päivitysten
käyttö ei ole niin tärkeää kuin operatiivisissa ja strategisissa mittaristoissa.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa
Jotkin widgetit vaativat vaiheita. Vaihe palauttaa tuloksia kyselyn tapaisesti. Widget määrittää, miten tulokset näytetään. Vaihe voi
esimerkiksi laskea mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Widget näyttää tulokset pylväskaaviossa, jossa
jokainen pylväs näyttää alueen keskiarvoisen summan. Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia widgetin ja
sen vaiheet. Voit myös laatia oman vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin.

Mittaristojen suunnitteluohjelmassa ”linssi” ja ”vaihe” ovat samankaltaisia, mutta niillä on eroavaisuuksia. Molemmat sisältävät kyselyitä,
joita käytetään laskemaan tuloksia. Toisin kuin vaihe, linssi kuitenkin sisältää visualisoinnin ja se voidaan tallentaa sovellukseen erillisenä
omaisuutena. Linssi voi esimerkiksi näyttää kyselyn tulokset aikajana- tai vertailukaaviona.

Voit laatia widgetin käyttämällä jotakin seuraavantyyppisistä vaiheista.

Kyselyvaihe
Useimmat vaiheet ovat kyselyvaiheita. Kyselyvaihe sisältää SAQL-kyselyn, joka kyselee yhtä tai useampaa datajoukkoa. Voit luoda
kyselyvaiheita eri tavoin.

Voit käyttää tutkintaohjelmaa yhden datajoukon kyselyyn. Voit laskea mittoja, ryhmitellä tuloksia päivämäärien ja ulottuvuuksien
perusteella sekä suodattaa tuloksia datajoukon kenttien perusteella. Alla on esimerkki tutkintaohjelmalla laaditusta vaiheesta, joka
täyttää kaavio-widgetin.
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Jos haluat luoda kestävämpiä SAQL-kyselyvaiheita, käytä SAQL-editoria. Voit esimerkiksi luoda useisiin datajoukkoihin perustuvan
SAQL-kyselyn, mikä ei ole mahdollista tutkintaohjelman avulla. Tämä vaihe luoda kaavio-widgetin.

Lisätietoja SAQL-kyselyiden laatimista on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

Staattinen vaihe

Staattinen vaihe on harvinaisempi. Se ei kysele dataa. Sen sijaan vaihe tarjoaa staattisen luettelon käyttäjien määrittämiä arvoja.
Esimerkiksi vaihtokytkin-widget voi näyttää staattiset arvot "$," "#" ja "AVG." Jos haluat vaihtokytkin-widgetin vuorovaikuttavan
mittariston muiden widgetien kanssa, sido staattiset arvot mittaristosi muiden widgetien vaiheisiin. Voit esimerkiksi sitoa paikanpitäjät
"$" ja "#" näyttämään eri mittoja: "$" voi näyttää mahdollisuuksien arvon ja "#" mahdollisuuksien määrän. Tässä esimerkissä "$" on
valittuna vaihtokytkin-widgetissä ja mittaristo näyttää mahdollisuuksien arvon.
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Lisätietoja on kohdassa Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Voit fasetoida vaiheita tehdäksesi mittariston vastaavista widgeteistä interaktiivisempia. Kun fasetoituun vaiheeseen sovelletaan suodatinta,
samaa suodatinta sovelletaan muihin fasetoituihin vaiheisiin. Jos esimerkiksi valitset päivämäärä-widgetistä viime vuoden, myös mittariston
muut widgetit näyttävät tuloksia vain viime vuodelta. Voit poistaa fasetoinnin käytöstä kultakin vaiheelta.

KATSO MYÖS:

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Laadi Wave-mittaristo seurataksesi yrityksesi tärkeimpiä tilastoja jatkuvasti analysoimalla tärkeimpiä
ulottuvuuksia, kuten aluetta, tuotteita ja ajanjaksoa. Voit lisätä interaktiivisia kaavioita, jotka yhdistävät
tietoja helposti luettavaan muotoon. Voit lisätä taulukoita näyttääksesi tarkkoja tietuetason lisätietoja
ja luoda sarakkeita lasketuille arvoille. Voit myös lisätä suodattimia salliaksesi mittariston tarkastelijan
keskittyä tuloksiin.

Wave-mittaristo on kokoelma widgetejä, jotka toimivat yhdessä esittääkseen tietoja monista eri
näkökulmista. Riippuen siitä, mitä haluat mittaristosi näyttävän tai miten haluat sen käyttäytyvän,
voit siihen erilaisia widgetejä, kuten keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, kaavioita, taulukoita,
suodattimia ja kuvia.

Note:  Voit laatia mittariston klassisella suunnitteluohjelmalla, mutta Salesforce.com suosittelee
uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa, joka tukee enemmän ominaisuuksia ja on
helpompi käyttää. Uusi suunnitteluohjelma korvaa klassisen suunnitteluohjelman.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Mittariston suunnittelu klassisessa suunnitteluohjelmassa

Kun luot mittariston, voit käyttää valmiiksi määritettyä asettelua tai aloittaa tyhjällä kankaalla luodaksesi oman asettelusi. Voit laatia
mittariston käyttämällä klassista suunnitteluohjelmaa tai uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa. Tässä esimerkissä käytämme
klassista suunnitteluohjelmaa.
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2. Keskeisimpien suorituskykyindikaattorien lisääminen mittaristoon

Joskus yksikin numero voi tarjota yhtiölle kriittisen tiedon nopeasti. Esimerkiksi avoimien tukitapausten kokonaismäärä ja tällä viikolla
luotujen uusien tukitapausten määrä ovat tärkeitä tilastotietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä palvelusi ylläpitäjille. Lisää numero-widgetejä
tarjotaksesi mittaristossa keskeisimpiä tietoja.

3. Visualisointien lisääminen mittaristoosi

Lisää kaavioita visualisoidaksesi dataa ja vuorovaikuttaaksesi datan kanssa, jotta voit kertoa sillä oman tarinasi. Jokainen kaavio
perustuu linssin pohjana olevaan kyselyyn.

4. Datan tarkasteleminen useista näkökulmista fasetti-widgetien avulla

Samasta datajoukosta tulevat widgetit ovat oletusarvoisesti fasetoituja. Fasetointi tarkoittaa, että kun suodatat yhtä widgetiä, kaikki
siihen liittyvät widgetit suodatetaan samalla tavalla. Voit ottaa fasetoinnin käyttöön tai pois käytöstä erikseen kullekin widgetille.

5. Kuvien lisääminen mittaristoon

Lisää mittaristoosi kuvia auttaaksesi yleisöäsi ymmärtämään sen asiayhteyden ja tehdäksesi siitä mukavamman lukea. Jos mittaristosi
on esimerkiksi suunniteltu seuraamaan usean tuotteen myyntiä, voit erottaa tuotteet toisistaan niiden logoilla.

6. Linkittäminen linsseihin ja muihin mittaristoihin

Käytä linkkejä yhdistääksesi mittariston muihin linsseihin ja mittaristoihin. Tämä widget on hyödyllinen, kun haluat pilkkoa analyysit
useisiin osiin etkä ahtaa niitä kaikkia yhteen mittaristoon. Se auttaa myös datasi analysoimiseen käytettyjen polkujen luomisessa.

7. Widgetin linssin lisätietojen tarkasteleminen

Tarkasta widgetin linssin lisätiedot varmistaaksesi, että widgetissä näytetään asianmukaiset tiedot.

8. Leikattujen linssien suodattaminen tai poistaminen mittaristosta

Järjestele mittariston leikattuja linssejä välttyäksesi ruuhkalta. Voit suodattaa leikattujen linssien luetteloa tunnistaaksesi tarpeettomat
linssit ja poistaaksesi ne mittaristostasi.

KATSO MYÖS:

Mikä on mittaristo?

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen

Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston suunnittelu klassisessa suunnitteluohjelmassa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston luominen:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Kun luot mittariston, voit käyttää valmiiksi määritettyä asettelua tai aloittaa tyhjällä kankaalla
luodaksesi oman asettelusi. Voit laatia mittariston käyttämällä klassista suunnitteluohjelmaa tai
uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa. Tässä esimerkissä käytämme klassista
suunnitteluohjelmaa.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista Wave Analyticsissa. Lisätietoja mittaristojen luomisesta
raporteille on artikkelissa Salesforce Classic -mittariston luominen.

1. Napsauta aloitussivulta Luo > Mittaristo.
Asettelumallit näytetään.
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2. Valitse asettelumalli tai luo tyhjän mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa tai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.
Asettelumallit luovat mittaristot Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Tässä tapauksessa luomme tyhjän mittariston käyttämällä
klassista suunnitteluohjelmaa.

3. Valitse Tyhjä mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa ja napsauta Jatka.
Jos et ole aiemmin kieltäytynyt Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käytöstä, ”Oletko valmis Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmaan?” -ponnahdusikkuna avautuu.

4. Valitse Ei nyt.
Klassinen suunnitteluohjelma avautuu.

5. Napsauta  tallentaaksesi mittariston sovellukseen.
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6. Napsauta Tallenna.

Keskeisimpien suorituskykyindikaattorien lisääminen mittaristoon
Joskus yksikin numero voi tarjota yhtiölle kriittisen tiedon nopeasti. Esimerkiksi avoimien tukitapausten kokonaismäärä ja tällä viikolla
luotujen uusien tukitapausten määrä ovat tärkeitä tilastotietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä palvelusi ylläpitäjille. Lisää numero-widgetejä
tarjotaksesi mittaristossa keskeisimpiä tietoja.

1.
Avaa Mahdollisuudet-datajoukko ja napsauta  laskeaksesi myyntiputken kaikkien mahdollisuuksien kokonaisarvon.

a. Valitse mittavalitsimesta Summa  vasemmasta sarakkeesta.

b. Valitse oikeanpuoleisesta sarakkeesta datajoukkokenttä, jonka summan haluat laskea. Valitse tässä tapauksessa Summa.

Note:  Älä lisää ryhmityksiä. Numero koostuu vain yhdestä ryhmästä. Myöhemmin lisäät kaavion, joka näyttää eri ryhmitysten
arvon.

2. Nyt kun olemme täällä, voimme lisätä toisenlaisen mitan, joka selventää tällä mittaristolla esittämiemme tietojen asiayhteyttä. Voit
esimerkiksi valita Määrä  ja onVoitettu  nähdäksesi onnistuneesti tehtyjen kauppojen määrän.

3.
Napsauta  leikataksesi tämän linssin klassiseen suunnitteluohjelmaan.
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Vihje:  Jos sinulla on useita mittaristoja, linssi leikataan viimeksi avoinna olleeseen mittaristoon.

4. Napsauta klassisesta suunnitteluohjelmasta numero-widgetiä ( ) luodaksesi tyhjän numero-widgetin ja valitse ensimmäinen
leikattu linssi, joka sisältää kokonaissumman.
Numero-widgetissä näytettävä numero on ensimmäinen (vasemmanpuoleinen) mitta, jonka määritit linssissä.

5. Jos haluat valita linssistä eri mitan tai määrittää muita hyödyllisiä ominaisuuksia, valitse numero-widget ja määritä sen ominaisuudet
Widgetin ominaisuudet -osiossa.

a. Anna widgetille otsikko. Oletusarvoinen otsikko, joka otetaan kentän nimestä, on joskus liian omituinen yleisölle.

b. Valitse suurelle numerolle Lyhennä numeroa lyhentääksesi sen näyttötapaa. Tämä muuntaa esimerkiksi numeron 2 148
352  helpommin luettavaan muotoon 2M.

6. Käytä tätä samaa toimenpidettä lisätäksesi toisen leikatun linssin perusteella toisen numero-widgetin, joka tarjoaa voitettujen diilien
lukumäärän.

Nyt mittaristosi sisältää kaksi numero-widgetiä.

Visualisointien lisääminen mittaristoosi
Lisää kaavioita visualisoidaksesi dataa ja vuorovaikuttaaksesi datan kanssa, jotta voit kertoa sillä oman tarinasi. Jokainen kaavio perustuu
linssin pohjana olevaan kyselyyn.

Seuraavissa vaiheissa luomme kaksi interaktiivista kaaviota, joiden avulla yleisö voi analysoida myyntiputkea. Ensimmäinen analysoi
myyntiputkea tilin omistajan perusteella. Toinen analysoi sitä vaiheen perusteella. Molemmat kaaviot perustuvat Mahdollisuudet-linssiin,
joka sisältää joitakin mahdollisuuksia, mutta ei ryhmityksiä.

1. Varmista, että Myyntiputki-mittaristo on avoinna.

Mittariston täytyy olla auki, jotta voit leikata linssejä siihen.

Note:  Jos yksikään mittaristo ei ole auki, Wave luo uuden mittariston.

2. Avaa aloitussivulta Mahdollisuudet-linssi.

3. Ryhmitä tiedot tilin omistajan mukaan.
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4.
Napsauta  leikataksesi linssin mittaristoon.

5. Vaihda Tilin omistaja -ryhmitys Vaiheen nimi -ryhmitykseksi.

Vaihda ryhmitystä napsauttamalla sitä ja valitsemalla uusi ryhmitys.

6. Leikkaa linssi mittaristoon.

Kun olet leikannut molemmat linssit mittaristoon, voit laatia kaavioita niiden perusteella.

7. Avaa Myyntiputki-mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa.

8. Napsauta klassisesta suunnitteluohjelmasta kaavio-widgetiä ja valitse ensimmäinen leikattu linssi, joka sisältää tilin omistajan mukaan
ryhmitettyjä mahdollisuuksia.
Kaavio näyttää tuloksia leikatun linssin pohjana olevasta kyselystä.

9. Luo toinen kaavio, joka perustuu toiseen leikattuun linssiin — joka on ryhmitetty vaiheen perusteella.
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Uusi kaavio-widget näyttää, montako mahdollisuutta kussakin vaiheessa on.

10. Napsauta  tarkastellaksesi mittaristoa esitystilassa.

Näet mittaristosi nyt yleisön näkökulmasta, ja olet valmiina esittämään kysymyksiä.

Datan tarkasteleminen useista näkökulmista fasetti-widgetien avulla
Samasta datajoukosta tulevat widgetit ovat oletusarvoisesti fasetoituja. Fasetointi tarkoittaa, että kun suodatat yhtä widgetiä, kaikki siihen
liittyvät widgetit suodatetaan samalla tavalla. Voit ottaa fasetoinnin käyttöön tai pois käytöstä erikseen kullekin widgetille.

Nyt tutustumme siihen, miten fasetointi toimii mittaristoomme lisäämiemme numero- ja kaavio-widgetien kanssa.

1. Napsauta Myyntiputki-mittaristosta kaavion ensimmäistä palkkia, joka näyttää mahdollisuuksien lukumäärän tilin omistajan mukaan
ryhmitettynä.
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Huomaa, että ensimmäinen palkki korostetaan ja että muiden widgetien tulokset muuttuvat. Fasetoinnin ansiosta widgetien numerot
ja toinen kaavio näyttävät tuloksia vain valitulta tilin omistajalta. Jokainen widgettisi näyttää saman datajoukkosi eri kuvakulmasta.
Samasta datajoukosta luodut widgetit on fasetoitu oletusarvoisesti.

2. Napsauta ensimmäistä palkkia uudelleen poistaaksesi tilin omistajaan perustuvan suodattimen.
Huomaa, että tällöin tulokset koskevat kaikkia tilien omistajia.

3. Napsauta kaavion ensimmäistä palkkia, joka näyttää mahdollisuuksien lukumäärän vaiheen mukaan ryhmitettynä.
Tilien omistajat -kaavio muuttuu näyttämään arvot diileistä, jotka kullakin myyjällä on tässä vaiheessa. Koska Mark on ainoa, jolla on
diilejä tässä vaiheessa, vain hänet näytetään Tilien omistajat -kaaviossa.

4. Jos haluat poistaa fasetoinnin käytöstä tietyltä widgetiltä, poista Fasetoi tämä linssi -vaihtoehdon valinta linssin ominaisuuksista.
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Vihje:  Voit käyttää sidontoja fasetoidaksesi eri datajoukoista luotuja widgetejä. Lisätietoja on Wave Analytics Dashboard JSON
Guide -oppaassa.

Kuvien lisääminen mittaristoon
Lisää mittaristoosi kuvia auttaaksesi yleisöäsi ymmärtämään sen asiayhteyden ja tehdäksesi siitä mukavamman lukea. Jos mittaristosi on
esimerkiksi suunniteltu seuraamaan usean tuotteen myyntiä, voit erottaa tuotteet toisistaan niiden logoilla.

1. Lataa haluamasi kuva Asiakirjat-välilehteen ja valitse Ulkoisesti käytettävä kuva -vaihtoehto.

Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, kuvaa ei näytetä mittaristossa.

2. Kopioi asiakirjan tietuetunnus osoitepalkin URL-osoitteesta.

3. Napsauta mittariston laatikko-widgetiä ja liitä tietueen tunnus widgetin ominaisuuksien Kuva-asiakirjan tunnus -kenttään.

Note:  Voit käyttää laatikko-widgetiä myös varjostaaksesi mittariston osion tai lisätäksesi mittaristoon taustavärin. Voit esimerkiksi
värittää alueita korostaaksesi tärkeitä tilastoja ja suodattimia.

Tee näin jättämällä kuva pois ja määrittämällä taustaväri widgetin ominaisuuksien Taustaväri-kentästä.

KATSO MYÖS:

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Linkittäminen linsseihin ja muihin mittaristoihin
Käytä linkkejä yhdistääksesi mittariston muihin linsseihin ja mittaristoihin. Tämä widget on hyödyllinen, kun haluat pilkkoa analyysit
useisiin osiin etkä ahtaa niitä kaikkia yhteen mittaristoon. Se auttaa myös datasi analysoimiseen käytettyjen polkujen luomisessa.

1. Napsauta mittaristosta linkkikuvaketta.

2. Määritä widgetin ominaisuuksissa linkin ominaisuudet, esimerkiksi tässä kuvatut.

Kohteen tyyppi
Määritä, johtaako linkki-widget tallennettuun linssiin, tallennettuun mittaristoon vai uuteen linssiin.

Kohde
Määritä linkitettävä linssin tai mittariston omaisuus.

Note:  Jos yrität luoda linkki-widgetin mittaristoon, jota ei ole tallennettu Spring ’16 -julkaisussa etkä näe omaisuutta
valintaluettelossa, avaa omaisuus ensin ja etsi se sitten valintaluettelosta.
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Sisällytä mittariston tila
Kun tämä on käytössä, fasetoituja vaiheita sisältävissä widgeteissä tehdyt valinnat siirretään linkitettyyn linssiin tai mittaristoon.
Mittaristojen tiloja siirtäessä Wave Analytics varmistaa, että kohteessa on linssi, joka on yhteensopiva lähdemittariston linssien
kanssa.

Note:  Wave ei siirrä mittariston tilaa seuraavissa tapauksissa.

• Lähdelinssiä ei fasetoida.

• Kohdelinssi käyttää muuta datajoukkoa kuin lähdelinssi.

• Kun linkität toisesta mittaristosta, kohdelinssi käyttää muita ryhmityksiä kuin lähdelinssi. Jos linkin kohde linssi, ryhmitykset
eivät estä mittariston tilan siirtämistä.

Teksti
Linkin otsikko, jota napsautat avataksesi siihen linkitetyn omaisuuden.

Widgetin linssin lisätietojen tarkasteleminen
Tarkasta widgetin linssin lisätiedot varmistaaksesi, että widgetissä näytetään asianmukaiset tiedot.

1.
Kun tarkastelet mittaristoa esitystilassa, et siis muokkaustilassa, siirrä kursorisi widgetin ylle ja napsauta .

Linssin lisätiedot avautuvat.

2. Tarkasta datajoukko ja siihen sovelletut ulottuvuudet, mitat, suodattimet ja muut widgetin linssiin liittyvät lisätiedot.

Leikattujen linssien suodattaminen tai poistaminen mittaristosta
Järjestele mittariston leikattuja linssejä välttyäksesi ruuhkalta. Voit suodattaa leikattujen linssien luetteloa tunnistaaksesi tarpeettomat
linssit ja poistaaksesi ne mittaristostasi.

1. Valitse leikattujen linssien valikosta suodattimeksi Kaikki linssit, Aktiiviset linssit tai Käyttämättömät linssit.

282

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmallaAnalysointi



2. Jos linssi on käyttämätön, voit poistaa sen mittaristostasi halutessasi napsauttamalla .

Jos linssi on tallennettu Wave Analyticsiin, se on edelleen käytettävissä ja se voidaan avata Linssit-valikosta sen jälkeen, kun se on
poistettu mittaristostasi.

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Laadi Wave-mittaristo seurataksesi yrityksesi tärkeimpiä tilastoja jatkuvasti analysoimalla tärkeimpiä
ulottuvuuksia, kuten aluetta, tuotteita ja ajanjaksoa. Voit lisätä interaktiivisia kaavioita, jotka yhdistävät
tietoja helposti luettavaan muotoon. Voit lisätä taulukoita näyttääksesi tarkkoja tietuetason lisätietoja
ja luoda sarakkeita lasketuille arvoille. Voit myös lisätä suodattimia salliaksesi mittariston tarkastelijan
keskittyä tuloksiin.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä oletusarvoisesti. Jos et voi käyttää sitä,
pääkäyttäjäsi on ehkä poistanut sen käytöstä.

Wave-mittaristo on kokoelma widgetejä, jotka toimivat yhdessä esittääkseen tietoja monista eri
näkökulmista. Riippuen siitä, mitä haluat mittaristosi näyttävän tai miten haluat sen käyttäytyvän,
voit siihen erilaisia widgetejä, kuten keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, kaavioita, taulukoita,
suodattimia ja kuvia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mittariston luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Voit käyttää esimääritettyä asettelumallia mittariston luomiseen. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä (vaiheettomia) widgetejä, osioita
ja väriteeman. Jos haluat luoda oman asettelusi, valitse tyhjä malli.

Widgetien lisääminen mittaristoon

Widgetit ovat mittariston rakennuspalikoita. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa voit lisätä erilaisia widgetejä suorittamaan
erilaisia toimintoja, kuten laskemaan keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, suodattaa mittariston tuloksia, visualisoida dataa
interaktiivisilla kaavioilla ja näyttää tietuetason lisätietoja taulukoissa.

Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille

Kun olet lisännyt mittaristoon widgetejä, optimoi asettelu kullekin laitteelle, jolla mittaristoa voi tarkastella. Voit esimerkiksi poistaa
jonkin widgeteistä älypuhelimien asettelusta pienentääksesi mittaristoa pienemmälle ruudulle. Voit myös siirrellä widgetejä asettelussa
ilman, että se vaikuttaisi muihin asetteluihin.
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Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa

Voit suorittaa joitakin perustoimintoja näppäimistölläsi. Mittaristojen suunnitteluohjelman pikavalinnat vaihtelevat riippuen siitä,
käytätkö klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa.

KATSO MYÖS:

Mikä on mittaristo?

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Mittariston luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston luominen:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Voit käyttää esimääritettyä asettelumallia mittariston luomiseen. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä
(vaiheettomia) widgetejä, osioita ja väriteeman. Jos haluat luoda oman asettelusi, valitse tyhjä malli.

1. Valitse aloitussivulta Luo > Mittaristo.

2. Valitse malli ja napsauta Jatka.
Valitse esimerkiksi Tyhjä mittaristo Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.
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Tyhjän mallin lisäksi voit valita mallin, jossa on valmiiksi laadittu mittariston rakenne. Nämä mallit on laadittu vain Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalle. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä widgetejä, osioita ja väriteeman.

3. Jos haluat muokata mittaristoa, napsauta .

4. Jos valitsit esimääritetyn mallin, voit lisätä widgeteihin vaiheita napsauttamalla tyhjässä widgetissä olevaa kuvaketta. Ohjattu toiminto
opastaa sinua vaiheen lisäämisessä.
Kun ohjattu toiminto on valmis, Wave täyttää widgetin vaiheen tuloksilla. Wave lisää vaiheen myös vaihepaneeliin.

5. Tallenna mittaristo sovellukseen napsauttamalla .

6. Syötä otsikko ja kuvaus ja valitse sovellus, johon haluat tallentaa mittariston.

Sovelluksen käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeudet mittaristoon. Tarkasta sovelluksen käyttöoikeudet varmistaaksesi,
että oikeat käyttäjät voivat käyttää mittaristoa oikealla tavalla.

7. Napsauta Tallenna.

8. Napsauta  ja napsauta Ominaisuudet määrittääksesi oletusarvoiset widget-ominaisuudet.

Kun luot widgetin, voit valita, käyttääkö se oletusarvoisia ominaisuuksia. Käytä oletusarvoisia ominaisuuksia varmistaaksesi, että
kaikkien widgetien taustat ja reunat ovat yhtenäisiä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mittariston ominaisuudet

Nämä ominaisuudet ovat widgetien oletusarvoiset ominaisuudet, joita voit käyttää kaikissa widgeteissä varmistaaksesi, että niillä on
yhtenäinen ulkoasu. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Mittariston ominaisuudet
Nämä ominaisuudet ovat widgetien oletusarvoiset ominaisuudet, joita voit käyttää kaikissa widgeteissä varmistaaksesi, että niillä on
yhtenäinen ulkoasu. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.
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KuvausOminaisuus

Widgetien oletusarvoinen taustaväriTaustaväri

Widgetejä ympäröivä oletusarvoinen reunaReuna

Widgetien reunan oletusväriReunan väri

Widgetien reunojen oletusleveys (pikseleissä)Reunan leveys

Widget-reunojen kulmien oletusarvoinen pehmeysReunan säde

Widgetien lisääminen mittaristoon
Widgetit ovat mittariston rakennuspalikoita. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa voit lisätä erilaisia widgetejä suorittamaan erilaisia
toimintoja, kuten laskemaan keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, suodattaa mittariston tuloksia, visualisoida dataa interaktiivisilla kaavioilla
ja näyttää tietuetason lisätietoja taulukoissa.

Jotkin widgetit vaativat vaiheen. Vaihe palauttaa dataa. Widget määrittää, miten data näytetään. Vaihe voi esimerkiksi laskea
mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Pylväskaavio-widget näyttää tulokset pylväskaaviossa, jossa
jokainen pylväs näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueelta. Jos vaihe on fasetoitu ja valitset kaaviosta pylvään, muut
widgetit suodatetaan näyttämään tuloksia vain valitulta alueelta.

Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia widgetin ja sen perustana olevan vaiheen. Voit myös laatia oman
vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin. Useat widgetit voivat käyttää samaa vaihetta, ellei kyseessä ole päivämäärä- tai arvoalue-widget. Tällöin
muut widgetit eivät voi käyttää kyseistä vaihetta.

Note:  Säiliö-, kuva-, teksti- ja linkki-widgetit eivät vaadi vaihetta, koska ne eivät näytä dataa.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun lisäät widgetejä mittaristoon:

• Kaikki widgetit voivat näyttää oletusarvoisesti enintään 2 000 tietuetta, paitsi arvotaulukot, jotka voivat näyttää enintään 100 tietuetta.
Voit nostaa rajoitusta 10 000 tietueeseen SAQL-kyselyn limit-parametrillä. Lisätietoja SAQL-kyselyn muokkaamisesta on Wave
Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa. Tämä rajoitus ei vaikuta kaikkiin kyselyn tuloksiin — ainoastaan niihin, jotka näytetään
widgetissä.

• Suunnitteluohjelman suunnittelualueella widgetit eivät voi olla päällekkin, pois lukien säiliö-widgetin sisäiset widgetit.

Määritä widgetin ulkoasu Widget-välilehdessä olevilla ominaisuuksilla. Voit esimerkiksi näyttää data-arvoja ja akselin otsikon
kaavio-widgetissä. Voit myös käyttää oletusarvoisia ominaisuuksia varmistaaksesi, että widgeteilläsi on yhtenäinen ulkoasu, esimerkiksi
samanlainen reunus ja taustaväri. Widgetien ominaisuudet on jaettu osioihin. Napsauta nuolta (1) laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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Määritä widgetin toimintatapa Vaihe-välilehdessä olevilla vaiheominaisuuksilla. Voit esimerkiksi valita widgetissä näytettävän mitan, kun
vaihe sisältää useita mittoja. Vaiheominaisuuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin vaiheen widgeteihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Numero-widgetien lisääminen tärkeimpien tilastojen sisällyttämiseksi

Käytä numero-widgetiä seurataksesi yrityksesi kriittisiä avainlukuja, kuten avoimien tapausten määrää tai mahdollisuuksien keskiarvoista
summaa. Voit suodattaa tuloksia keskittyäksesi tiettyyn osa-alueeseen. Voit myös ryhmittää tuloksia verrataksesi niitä ulottuvuudessa.
Voit esimerkiksi näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summa viime vuodelta vaiheittain lajiteltuna.

Kaavio-widgetien lisääminen datan visualisoimiseksi

Käytä kaavio-widgetiä luodaksesi datasta visuaalisia ja helppolukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi rengaskaavio voi näyttää
mahdollisuuksien jakautumisen toimialatyypin perusteella. Kaaviot ovat interaktiivisia, joten mittariston tarkastelijat voivat valita
kaaviosta segmentin suodattaakseen muiden fasetoitujen widgetien tuloksia.

Globaali suodatin -widgetin lisääminen datajoukon tietueiden poissulkemiseksi mittaristosta

Globaalia suodatin-widgetin avulla voit rajoittaa sisältöä, joka on kaikkien Wave-mittariston tarkastelijoiden käytettävissä. Voit
esimerkiksi luoda globaalin suodattimen, jotta mittaristo näyttää vain sinun tiimillesi kuuluvat tukitapaukset. Voit määrittää kullekin
widgetille, käyttääkö se globaalia suodatinta. Toisin kuin valintasuodatin-widgetiä, globaalia suodatinta ei voi muuttaa mittariston
esikatselun tai esitelmän aikana.

Valintasuodatin-widgetien lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi dynaamisesti

Valintasuodatin-widgetit sallivat mittariston tarkastelijoiden valita suodattimia, joita he haluavat soveltaa Wave-mittaristoon. Nämä
widgetit voivat suodattaa mittariston tuloksia mitta-, päivämäärä- ja ulottuvuuskenttien perusteella. Voit esimerkiksi lisätä
luettelo-widgetin salliaksesi tarkastelijoiden valita alueen, jonka perusteella mittariston tulokset suodatetaan.

Taulukko-widgetin lisääminen tietueiden lisätietojen näyttämiseksi ja laskettujen sarakkeiden luomiseksi

Käytä taulukko-widgetiä näyttääksesi tietuetason tietoja Wave-mittaristossa. Mittaristo voi esimerkiksi näyttää tapausten keskimääräisen
ratkaisuajan. Voit lisätä taulukon nähdäksesi, mitkä tapaukset ovat olleet avoinna pisimpään. Voit sisällyttää taulukko-widgetin myös
laskeaksesi arvoja ja näyttääksesi ne uusina sarakkeina.
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Säiliö-widgetin lisääminen osioiden luomiseksi mittaristoon

Käytä osioita ryhmittääksesi toisiinsa liittyviä widgetejä yhteen Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää säiliö-widgetiä luodaksesi
mittariston vasemmalle puolelle suodatinpaneelin, joka sisältää kaikki suodattimien valinta-widgetit. Jos haluat erottaa suodatinpaneelin
muusta mittaristosta, voit käyttää säiliössä taustaväriä ja reunusta. Kun siirrät säiliötä, myös siihen sisältyvät widgetit siirtyvät ja
säilyttävät niiden väliset välit ja tasauksen.

Kuva-widgetin lisääminen grafiikan näyttämiseksi mittaristossa

Käytä kuva-widgetiä lisätäksesi Wave-mittaristoon kuvakkeen, logon tai grafiikkaa. Voit käyttää kuvia brändätäksesi mittaristoasi
yhtiösi logolla tai pilkkoaksesi tekstiä osiin.

Teksti-widgetien lisääminen mittariston osien nimeämiseksi

Lisää Wave-mittaristoosi otsikoita, jotta käyttäjäsi ymmärtävät, mitä he tarkastelevat. Voit myös lisätä tekstiä, jotka kuvaa mittaristoa
tai tarjoaa widgetin käyttöohjeita.

Linkki-widgetin lisääminen Wave-linssin tai -mittariston linkittämiseksi

Lisää linkkejä muihin Wave-mittaristoihin ja -linsseihin luodaksesi käyttäjillesi polkuja tai luo linkkejä asiaankuuluviin analyyseihin.
Sen sijaan, että ahtaisit kaikki mahdolliset keskeiset suorituskykyindikaattorit, kaaviot ja taulukot yhteen mittaristoon, pilko sisältöä
useisiin mittaristoihin. Käytä sitten linkki-widgetejä sitoaksesi ne yhteen. Mittaristojen tarkastelijat arvostavat, kun heidän ei tarvitse
tietää, mihin keskittyä sekavassa mittaristossa.

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Sen lisäksi, että voit leikata kyselyn (tunnetaan myös ”vaiheena”) linssistä, voit luoda vaiheita Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.
Voit luoda vaiheita kahdella eri tavalla: ohjatulla toiminnolla tai manuaalisesti.

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Widgetin ominaisuudet määrittävät, miten widgetit näytetään Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää otsikoita, taustoja ja
reunuksia. Voit varmistaa, että widgetit näyttävät yhtenäiseltä määrittämällä asettelulle oletusarvoiset widget-ominaisuudet. Widgetin
ominaisuudet vaihtelevat widgetin tyypin ja niiden luomiseen käytetyn suunnitteluohjelman perusteella. Tässä kuvatut ominaisuudet
koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja widgetejä.

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheominaisuudet määrittävät kyselyn, joka palauttaa widgetissä näytettäviä tuloksia. Nämä ominaisuudet määrittävät myös, miten
widget käyttäytyy ja toimii muiden Wave-mittariston widgetien kanssa. Ominaisuudet koskevat Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Numero-widgetien lisääminen tärkeimpien tilastojen sisällyttämiseksi
Käytä numero-widgetiä seurataksesi yrityksesi kriittisiä avainlukuja, kuten avoimien tapausten määrää tai mahdollisuuksien keskiarvoista
summaa. Voit suodattaa tuloksia keskittyäksesi tiettyyn osa-alueeseen. Voit myös ryhmittää tuloksia verrataksesi niitä ulottuvuudessa.
Voit esimerkiksi näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summa viime vuodelta vaiheittain lajiteltuna.

Numero-widget vaatii vaiheen, jolla on vähintään yksi mitta. Jos vaiheessa on useita mittoja, voit valita näytettävän mitan — ensimmäinen
mitta näytetään oletusarvoisesti. Jos sisällytät mukaan ryhmityksiä, widget näyttää mitan ensimmäiseksi määritetyn ryhmityksen
ensimmäiselle ryhmälle.

1. Vedä numero-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.
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Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, joka sisältää mitan. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan.

c. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää lasketun mitan.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Kaavio-widgetien lisääminen datan visualisoimiseksi
Käytä kaavio-widgetiä luodaksesi datasta visuaalisia ja helppolukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi rengaskaavio voi näyttää mahdollisuuksien
jakautumisen toimialatyypin perusteella. Kaaviot ovat interaktiivisia, joten mittariston tarkastelijat voivat valita kaaviosta segmentin
suodattaakseen muiden fasetoitujen widgetien tuloksia.

Wave tukee useita eri kaaviotyyppejä. Jokaisella tyypillä on ainutlaatuiset widget- ja vaiheominaisuudet Lisätietoja kaaviotyypeistä on
kohdassa Datan visualisointi kaavioilla.

Note:  Toisin kuin tutkintaohjelma ja klassinen suunnitteluohjelma, Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma ei tue seuraavia
kaaviotyyppejä: Yhdensuuntaiset koordinaatit, Vaakasuora pisteviiva, Pystysuora pisteviiva ja Matriisi. Voit luoda näitä kaaviotyyppejä
sisältävän vaiheen, mutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma muuntaa ne pylväskaavioiksi, kun ne lisätään kaavio-widgetiin.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.
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1. Vedä kaavio-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, jonka pohjalta haluat laatia kaavion.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan

c. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

d. Lisää ryhmityksiä tarvittaessa.

e. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

f. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää tulokset
pylväskaaviossa.
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4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Voit esimerkiksi valita toisen kaaviotyypin widgetin Kaaviotyyppi-ominaisuudesta. Jos kaaviotyyppi ei täytä vaiheen vaatimuksia, et
voi valita sitä widgetille. Esimerkiksi jotkin kaaviotyypit vaativat, että vaiheissa on vain yksi mitta.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .
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Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Globaali suodatin -widgetin lisääminen datajoukon tietueiden poissulkemiseksi mittaristosta
Globaalia suodatin-widgetin avulla voit rajoittaa sisältöä, joka on kaikkien Wave-mittariston tarkastelijoiden käytettävissä. Voit esimerkiksi
luoda globaalin suodattimen, jotta mittaristo näyttää vain sinun tiimillesi kuuluvat tukitapaukset. Voit määrittää kullekin widgetille,
käyttääkö se globaalia suodatinta. Toisin kuin valintasuodatin-widgetiä, globaalia suodatinta ei voi muuttaa mittariston esikatselun tai
esitelmän aikana.

Globaali suodatin -widget vaatii vaiheen, jossa on vähintään yksi suodatin eikä ryhmityksiä. Jokainen suodatin voi perustua mitta-,
ulottuvuus- tai päivämääräkenttään. Globaali suodatin perii kaikki vaiheelle määritetyt suodattimet.

1. Vedä globaali suodatin -widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Napsauta .

d. Valitse mitta-, päivämäärä- tai ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

e. Valitse kentän tietyt arvot luodaksesi suodattimen.
Jos haluat esimerkiksi suodattaa päivämäärien perusteella, valitse alkamis- ja päättymispäivät Absoluuttinen päivämääräalue-
tai Suhteessa tähän hetkeen -välilehdestä.

f. Ota suodatin käyttöön napsauttamalla Lisää.
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Voit tarvittaessa lisätä useita suodattimia.

g. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää suodattimet.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

Sovella globaalia suodatinta widgetiin valitsemalla widgetin vaiheominaisuuksista Sovella globaaleja suodattimia. Globaalia suodatinta
sovelletaan automaattisesti kaikkiin widgeteihin, joiden vaiheet: 1) on laadittu tutkintaohjelmalla; 2) perustuvat samaan datajoukkoon
ja 3) sisältävät ryhmityksiä, jotka perustuvat samaan globaalissa suodattimessa käytettyyn kenttään. Jos haluat soveltaa globaalia suodatinta
widgeteihin, jotka perustuvat SAQL-kyselyistä laadittuihin vaiheisiin, sinun täytyy määrittää autoFilter-attribuutiksi true  mittariston
JSON-tiedoston vaihemääritelmässä. Lisätietoja autoFilter-attribuutin määrittämisestä on kohdassa Query.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Valintasuodatin-widgetien lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi dynaamisesti
Valintasuodatin-widgetit sallivat mittariston tarkastelijoiden valita suodattimia, joita he haluavat soveltaa Wave-mittaristoon. Nämä
widgetit voivat suodattaa mittariston tuloksia mitta-, päivämäärä- ja ulottuvuuskenttien perusteella. Voit esimerkiksi lisätä luettelo-widgetin
salliaksesi tarkastelijoiden valita alueen, jonka perusteella mittariston tulokset suodatetaan.

Voit valita jokaiselle valintasuodatin-widgetille alustavan suodattimen. Voit esimerkiksi määrittää päivämäärä-widgetin näyttämään
oletusarvoisesti vain viime vuoden. Kun mittariston tarkastelija avaa mittariston, siinä näytetään tuloksia vain viime vuodelta. Jos vaihe
on fasetoitu, myös muut widgetit suodatetaan näyttämään tuloksia vain viime vuodelta. Toisin kuin globaalilla suodattimella, mittariston
tarkastelija voi muuttaa valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Jos haluat, että valintasuodatin-widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Päivämäärä-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi päivämäärän perusteella

Käytä päivämäärä-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia valitun ajanjakson perusteella.
Ajanjakso voi käyttää suhteellisia päivämääriä (kuten viime kuukausi) tai absoluuttisia päivämääriä (kuten 15.1.2016). Voit lisätä
päivämäärä-widgetin esimerkiksi suodattaaksesi tapauksia niiden sulkemispäivän perusteella, jotta näet tässä ja viime kuussa suljetut
tapaukset.

Luettelo-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä luettelo-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia ulottuvuuden perusteella.
Luettelo-widget voi esimerkiksi suodattaa tuloksia tapausten tilan tai alueen perusteella.

Arvoalue-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi mitan perusteella

Käytä arvoalue-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia mitan perusteella. Arvoalue-widget
voi esimerkiksi näyttää vain mahdollisuudet, joiden summa on 100 000 ja 900 000 dollarin väliltä.

Vaihtokytkin-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä vaihtokytkin-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia päivämäärän tai ulottuvuuden
perusteella. Vaihtokytkin-widget voi näyttää tuloksia esimerkiksi tietyn tietuetyypin perusteella.

Päivämäärä-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi päivämäärän perusteella

Käytä päivämäärä-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia valitun ajanjakson perusteella. Ajanjakso
voi käyttää suhteellisia päivämääriä (kuten viime kuukausi) tai absoluuttisia päivämääriä (kuten 15.1.2016). Voit lisätä päivämäärä-widgetin
esimerkiksi suodattaaksesi tapauksia niiden sulkemispäivän perusteella, jotta näet tässä ja viime kuussa suljetut tapaukset.

Päivämäärä-widget vaatii vaiheen, jolla on yksi päivämääräkenttään perustuva ryhmitys.
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Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä päivämäärä-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse päivämääräkenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Widget näyttää absoluuttisen ajanjakson, joka kattaa päivämääräkentän minimi- ja maksimiarvot.
Wave ei sovella widgetiin mitään valintoja.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Luettelo-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä luettelo-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia ulottuvuuden perusteella. Luettelo-widget
voi esimerkiksi suodattaa tuloksia tapausten tilan tai alueen perusteella.
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Luettelo-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi ulottuvuuteen perustuva ryhmitys. Ryhmityksen arvot näytetään arvoina luettelossa.

Note:  Voit myös luoda staattisen vaiheen määrittääksesi luettelo-widgetille mukautetun arvojen luettelon. Lisätietoja on kohdassa
Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä luettelo-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Lisäksi luettelo-widget on oletusarvoisesti tiivistetty piiloon eikä Wave sovella widgetiin
mitään muutoksia.

e. Tee widgetistä suurempi laajentaaksesi luetteloa ja näyttääksesi enemmän arvoja.
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Note:  Jos et laajenna luetteloa, käyttäjä voi mittaristoa tarkastellessaan valita alasvetonuolen nähdäkseen luettelon arvot.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia. Voit myös määrittää, näytetäänkö mitta luettelossa kunkin arvon vieressä.
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7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Arvoalue-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi mitan perusteella

Käytä arvoalue-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia mitan perusteella. Arvoalue-widget voi
esimerkiksi näyttää vain mahdollisuudet, joiden summa on 100 000 ja 900 000 dollarin väliltä.

Arvoalue-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi mitta eikä ryhmityksiä. Valittu arvoalue koskee mitan arvoja. Widgetissä näytetty arvoalue
saadaan mitan minimi- ja maksimiarvoista.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä arvoalue-widget mittariston esitysalueelle.
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2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse mittakenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Widgetin arvoalue on päivämääräkentän minimiarvosta ja maksimiarvoon. Wave ei sovella
widgetiin mitään valintoja.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Vaihtokytkin-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä vaihtokytkin-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia päivämäärän tai ulottuvuuden
perusteella. Vaihtokytkin-widget voi näyttää tuloksia esimerkiksi tietyn tietuetyypin perusteella.

Vaihtokytkin-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi ulottuvuuteen perustuva ryhmitys. Ryhmityksen arvot näytetään vaihtokytkimen
vaihtoehtoina.
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Note:  Voit myös luoda staattisen vaiheen määrittääksesi vaihtokytkin-widgetille mukautetun arvojen luettelon. Lisätietoja on
kohdassa Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä vaihtokytkin-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse päivämäärä- tai ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.

Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Wave ei sovella widgetiin mitään valintoja.

f. Tee widgetistä tarvittaessa suurempi näyttääksesi vaihtokytkimen kaikkien vaihtoehtojen näyttönimet.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

307

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi



Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia. Voit myös määrittää, näytetäänkö mitta vaihtokytkimen vaihtoehdoissa.

8. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

9. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

10. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Taulukko-widgetin lisääminen tietueiden lisätietojen näyttämiseksi ja laskettujen sarakkeiden
luomiseksi
Käytä taulukko-widgetiä näyttääksesi tietuetason tietoja Wave-mittaristossa. Mittaristo voi esimerkiksi näyttää tapausten keskimääräisen
ratkaisuajan. Voit lisätä taulukon nähdäksesi, mitkä tapaukset ovat olleet avoinna pisimpään. Voit sisällyttää taulukko-widgetin myös
laskeaksesi arvoja ja näyttääksesi ne uusina sarakkeina.

Taulukko-widget vaatii vaiheen, joka määrittää taulukkoon sisällytettävät sarakkeet. Vaihe vaihtelee riippuen siitä, haluatko luoda
arvotaulukon vai vertailutaulukon. Arvotaulukko näyttää datajoukon kentät sarakkeina. Voit valita näytettävät kentät. Vertailutaulukko
näyttää laskettuja kenttiä, jotka perustuvat taulukossa käytettävissä oleviin sarakkeisiin.

Note:  Taulukko-widget näyttää oletusarvoisesti enintään 100 tietuetta. Voit näyttää enintään 10 000 tietuetta. Voit nostaa tietueiden
määrää muuttamalla SAQL-kyselyn limit-parametriä. Lisätietoja SAQL-kyselyistä on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

1. Vedä taulukko-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, joka sisältää taulukkoon lisättävät sarakkeet.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan.
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c.

Jos haluat nähdä taulukkoon lisäämäsi sarakkeet helpommin, napsauta  ja muuta kaaviotyypiksi arvotaulukko tai
vertailutaulukko.

Käytä vertailutaulukkoa, jos haluat lisätä laskettuja sarakkeita. Voit myös näyttää datajoukon kenttiä vertailutaulukon sarakkeina.
Käytä arvotaulukkoa, jos haluat käyttää taulukon sarakkeina vain datajoukon kenttiä. Et voi lisätä laskettuja sarakkeita arvotaulukkoon.

d. Lisää sarakkeet taulukkoon.

Lisätietoja vertailutaulukon luomisesta on kohdassa Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla.

e. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi taulukkoon sisällytettäviä tietueita.

Voit lisätä useita suodattimia.

f. Napsauta Tallenna.
Widget näyttää tulokset taulukossa. Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

310

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_explorer_compare_table.htm&language=fi


Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Säiliö-widgetin lisääminen osioiden luomiseksi mittaristoon
Käytä osioita ryhmittääksesi toisiinsa liittyviä widgetejä yhteen Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää säiliö-widgetiä luodaksesi
mittariston vasemmalle puolelle suodatinpaneelin, joka sisältää kaikki suodattimien valinta-widgetit. Jos haluat erottaa suodatinpaneelin
muusta mittaristosta, voit käyttää säiliössä taustaväriä ja reunusta. Kun siirrät säiliötä, myös siihen sisältyvät widgetit siirtyvät ja säilyttävät
niiden väliset välit ja tasauksen.

Voit asettaa säiliö-widgetiin minkä tahansa widgetin, paitsi toisen säiliö-widgetin.

1. Vedä säiliö-widget mittariston esitysalueelle.
Tyhjä säiliö avautuu.

2. Vedä säiliöön muita widgetejä.

Voit kasvattaa säiliötä, jotta siihen mahtuu enemmän widgetejä.

3. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

4. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Käytä esimerkiksi taustaväriä tai -kuvaa.

5. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

6. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .
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Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Kuva-widgetin lisääminen grafiikan näyttämiseksi mittaristossa
Käytä kuva-widgetiä lisätäksesi Wave-mittaristoon kuvakkeen, logon tai grafiikkaa. Voit käyttää kuvia brändätäksesi mittaristoasi yhtiösi
logolla tai pilkkoaksesi tekstiä osiin.

Vihje:  Voit lisätä kuvia myös säiliö-widgetien ja asetteluiden taustakuviksi. Jos haluat asettaa kuvia päällekkäin, aseta kuva-widget
säiliö-widgetiin. Jos haluat näyttää taustakuvan koko mittaristolle, lisää taustakuva asetteluun.

1. Vedä kuva-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Määritä esimerkiksi kuvan 15-merkkinen Salesforce-tunnus näyttääksesi kuvan widgetissä.

Note:  Kuvan täytyy olla ladattuna Salesforceen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti käytettävissä -vaihtoehto valittuna. Lisätietoja
kuvien lataamisesta Asiakirjat-välilehteen on kohdassa Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet
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Teksti-widgetien lisääminen mittariston osien nimeämiseksi
Lisää Wave-mittaristoosi otsikoita, jotta käyttäjäsi ymmärtävät, mitä he tarkastelevat. Voit myös lisätä tekstiä, jotka kuvaa mittaristoa tai
tarjoaa widgetin käyttöohjeita.

1. Vedä teksti-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Syötä esimerkiksi teksti, jonka haluat näyttää tässä widgetissä.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Linkki-widgetin lisääminen Wave-linssin tai -mittariston linkittämiseksi
Lisää linkkejä muihin Wave-mittaristoihin ja -linsseihin luodaksesi käyttäjillesi polkuja tai luo linkkejä asiaankuuluviin analyyseihin. Sen
sijaan, että ahtaisit kaikki mahdolliset keskeiset suorituskykyindikaattorit, kaaviot ja taulukot yhteen mittaristoon, pilko sisältöä useisiin
mittaristoihin. Käytä sitten linkki-widgetejä sitoaksesi ne yhteen. Mittaristojen tarkastelijat arvostavat, kun heidän ei tarvitse tietää, mihin
keskittyä sekavassa mittaristossa.

1. Vedä linkki-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Valitse esimerkiksi linkitettävä linssi tai mittaristo. Määritä, periikö linkitetty omaisuus mittaristossa valitut suodattimet. Saatat esimerkiksi
tarkastella mittaristoa, joka näyttää vain avoimet tapaukset. Kun napsautat linkkiä, linkitetty mittaristo käyttää samaa suodatinta ja
näyttää vain avoimet tapaukset.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
Sen lisäksi, että voit leikata kyselyn (tunnetaan myös ”vaiheena”) linssistä, voit luoda vaiheita Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.
Voit luoda vaiheita kahdella eri tavalla: ohjatulla toiminnolla tai manuaalisesti.

Widgetin ohjattu toiminto luoda perusvaiheen, joka täyttää widgetin vähimmäisvaatimukset. Jos tarvitset kestävämmän vaiheen,
esimerkiksi useita mittoja tai mukautetun SAQL-kyselyn sisältävän vaiheen, luo sellainen manuaalisesti. Valitsemasi menetelmä riippuu
siitä, miten paljon joustavuutta tarvitset.

Vihje:  Jos luot kyselyn, mutta Wavella kestää liian kauan suorittaa se, nopeuta kyselyn tuloksia suorittamalla laskenta datakulussa.
Datakulku tallentaa tulokset datajoukkoon, josta ennakkoon lasketut arvot on helppo noutaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vaiheen luominen tutkintaohjelmalla

Sen sijaan, että loisit vaiheen widgetin ohjatulla toiminnolla, voit laatia oman vaiheesi käyttämällä tutkintaohjelmaa. Toisin kuin
widgetin ohjatulla toiminnolla, voit mukauttaa vaihettasi esimerkiksi lisäämällä useita mittoja.
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Vaiheen luominen SAQL-editorilla

Voit mukauttaa vaiheen kyselyä SAQL-editorilla. SAQL-kyselyn vaiheet ovat kestävämpiä kuin widgetin ohjatuilla toiminnoilla tai
tutkintaohjelmalla luodut vaiheet. Voit esimerkiksi kirjoittaa SAQL-kyselyn, joka kyselee kahta datajoukkoa.

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Sen sijaan, että suodattaisit mittaristoa datajoukon kentän arvojen perusteella, voit valita omat arvosi. Voit esimerkiksi luoda
luettelo-widgetin, joka suodattaa tapaustietueita seuraavien vaihtoehtojen perusteella: Korkean prioriteetin tapaukset, Normaalin
prioriteetin tapaukset ja Alhaisen prioriteetin tapaukset. Voit määrittää logiikkaa, jolla tapauksen prioriteetti määritetään.

Vaiheen kloonaaminen

Kloonaa vaihe luodaksesi nopeasti olemassa olevaan vaiheeseen perustuvan vaiheen. Kloonaaminen on hyödyllistä, kun vaiheissasi
on vain pieniä eroavaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa

Vaiheen luominen tutkintaohjelmalla

Sen sijaan, että loisit vaiheen widgetin ohjatulla toiminnolla, voit laatia oman vaiheesi käyttämällä tutkintaohjelmaa. Toisin kuin widgetin
ohjatulla toiminnolla, voit mukauttaa vaihettasi esimerkiksi lisäämällä useita mittoja.

Eräs tapa luoda vaihe tutkintaohjelmalla on leikata tutkinta mittaristoon. Lisätietoja tästä tavasta on kohdassa Linssin leikkaaminen
mittaristoon. Voit luoda vaiheen myös suunnitteluohjelmasta, mikä kuvataan alla.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Napsauta Luo vaihe.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää sinulle datajoukot viimeksi käytetyt ensin.
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3. Valitse datajoukko, joka sisältää vaiheeseen lisättävät tiedot. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma avautuu ja näyttää oletusarvoisesti Rivien määrä -mitan.

4. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

Voit lisätä niin monta mittaa kuin haluat. Jos lisäät useita mittoja, voit valita, mikä niistä näytetään widgetissä määrittämällä vaiheen
ominaisuudet.

5.

Jos haluat ryhmittää mittoja päivämäärän tai ulottuvuuden perusteella, napsauta .

Voit lisätä useita ryhmiä. Vaihda ryhmitystä napsauttamalla sitä ja valitsemalla uusi kenttä. Jos haluat muuttaa ryhmitysten järjestystä,
napsauta ryhmitystä ja valitse Siirrä vasemmalle tai Siirrä oikealle.
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6. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

7.

Jos haluat muuttaa vaiheen kaaviotyyppiä, napsauta .

Tämä asetus on voimassa vain, jos et määritä kaaviotyyppiä widgetin ominaisuuksissa. Widgetin ominaisuudet korvaavat tämän
asetuksen.

8. Jos haluat lajitella tuloksia, näyttää tulokset käyttämällä logaritmista asteikkoa tai näyttää SAQL-kyselyn, napsauta .
Kun tarkastelet SAQL-kyselyä, voit muokata sitä korvataksesi tutkintaohjelman luoman kyselyn. Lisätietoja SAQL-kyselyn vaiheista on
kohdassa Vaiheen luominen SAQL-editorilla.

9. Napsauta Valmis.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

10. Napsauta Tallenna.

11. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Vaiheen luominen SAQL-editorilla

Voit mukauttaa vaiheen kyselyä SAQL-editorilla. SAQL-kyselyn vaiheet ovat kestävämpiä kuin widgetin ohjatuilla toiminnoilla tai
tutkintaohjelmalla luodut vaiheet. Voit esimerkiksi kirjoittaa SAQL-kyselyn, joka kyselee kahta datajoukkoa.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Napsauta Luo vaihe.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää sinulle datajoukot viimeksi käytetyt ensin.
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3. Valitse datajoukko, joka sisältää kyselyysi lisättävät tiedot. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma avautuu ja näyttää Rivien määrä -mitan.

4. Napsauta .

5. Napsauta Näytä SAQL -vaihtoehdolle Käytössä.
Tämänhetkisen vaiheen SAQL-kysely näytetään alalaidassa.

6. Jos haluat muokata SAQL-kyselyä, napsauta .
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7. Muokkaa SAQL-kyselyä tarvittaessa.

SAQL-editori tarjoaa asiayhteyteen liittyviä, älykkäitä ehdotuksia tekstin automaattiseen täyttämiseen. Kun teet muutoksia
SAQL-editorissa, Valmis-painike ei ole käytettävissä ennen kuin valitset Suorita pyyntö ja editori vahvistaa, että kysely on käypä.
Jos kysely ei ole käypä, näet virheen

8. Napsauta Valmis.

9. Vahvista ryhmitysten ja mittojen järjestys tai muuta sitä.

10. Jos haluat piilottaa mitan, napsauta sitä. Napsauta sitä uudelleen näyttääksesi sen.

11. Napsauta Valmis.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

12. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Sen sijaan, että suodattaisit mittaristoa datajoukon kentän arvojen perusteella, voit valita omat arvosi. Voit esimerkiksi luoda
luettelo-widgetin, joka suodattaa tapaustietueita seuraavien vaihtoehtojen perusteella: Korkean prioriteetin tapaukset, Normaalin
prioriteetin tapaukset ja Alhaisen prioriteetin tapaukset. Voit määrittää logiikkaa, jolla tapauksen prioriteetti määritetään.
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1. Napsauta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaihepaneelista Luo vaihe.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

2. Napsauta Ohita tämä vaihe ja luo mukautettu.

3. Lisää arvojen luettelo, mukaan lukien näyttönimi ja arvo jokaiselle.

Note:  Näyttönimi näytetään asiaankuuluvassa widgetissä. Arvot ovat valinnaisia, mutta jos syötät ne, voit sitoa niitä muihin
vaiheisiin suodattaaksesi mittariston muiden widgetien tuloksia.

4. Luo staattinen vaihe napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

5. Tämän staattisen vaiheen soveltaminen luettelo- tai vaihtokytkin-widgetiin:

a. Vedä vaihe tyhjään tilaan esitysalueella.
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Vaihtokytkin-widget lisätään oletusarvoisesti mittaristoon, jossa se näyttää mukautettuja arvoja vaihtokytkimen vaihtoehtoina.

b. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä
jätä niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

c. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Note:  Voit valita arvon widgetin Mitta-ominaisuudessa vasta, kun olet lisännyt mittoja luettelovaihtoehdoille. Lisää mittoja
muokkaamalla mittariston JSON-tiedostoa ja lisäämällä mittoja vastaavaan vaiheeseen.

d. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

e. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

Jos sovelsit staattista vaihetta luettelo- tai vaihtokytkin-widgetiin, näet widgetin mittaristossa. Se ei kuitenkaan ole sidoksissa muihin
widgeteihin. Jos haluat suodattaa mittariston tuloksia luettelo- tai vaihtokytkin-widgetissä tehtyjen valintojen perusteella, sido mukautetut
arvot muiden widgetien vaiheisiin.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheen kloonaaminen

Kloonaa vaihe luodaksesi nopeasti olemassa olevaan vaiheeseen perustuvan vaiheen. Kloonaaminen on hyödyllistä, kun vaiheissasi on
vain pieniä eroavaisuuksia.

Note:  Et voi kloonata staattista vaihetta tai SAQL-kyselyn vaihetta vertailutaulukon yhdelle sarakkeelle.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Valitse Kaikki vaiheet ja valitse kloonattava vaihe.
Avaat tutkintatilan, josta voit löytää sen helposti. Jos vaihe luotiin SAQL:n avulla, klooni avautuu SAQL-editorissa.
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3. Tee klooniin haluamasi muutokset.

4. Napsauta Tallenna.
Klooni tallennetaan ja alkuperäisen vaiheen nimen perään lisätään ”Klooni kohteesta”. Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta
mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

5. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Note:  Kun kloonaat vaiheen ja muokkaat sen SAQL-kyselyä, tuloksena oleva JSON ei aina vastaa mittoihin sovellettua toimintoa.
Kun suoritat ja tallennat SAQL-kyselyn, toiminnoksi muutetaan count. Jos alkuperäinen vaihe sisälsi esimerkiksi tämän
measures-taulukon:

"query": {
"measures": [
["max","DailyActiveUsers"]
]

}

ja SAQL-kyselyä muokattiin, suoritettiin ja tallennettiin, päivitetty JSON sisältää sen sijaan tämän measures-taulukon:

"query": {
"measures": [
["count","*","max_DailyActiveUsers"]
]

}

Eroavaisuus ei vaikuta mittaristossa tarkasteltaviin tietoihin.

Mittaristojen widgetien ominaisuudet
Widgetin ominaisuudet määrittävät, miten widgetit näytetään Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää otsikoita, taustoja ja reunuksia.
Voit varmistaa, että widgetit näyttävät yhtenäiseltä määrittämällä asettelulle oletusarvoiset widget-ominaisuudet. Widgetin ominaisuudet
vaihtelevat widgetin tyypin ja niiden luomiseen käytetyn suunnitteluohjelman perusteella. Tässä kuvatut ominaisuudet koskevat vain
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja widgetejä.

Wave ryhmittää widgetin ominaisuudet osioihin.

Yleistä

KuvausOminaisuus

Valitse kaaviotyyppi visualisoidaksesi dataa.Kaaviotyyppi

Salli mittaristojen tarkastelijoiden napsauttaa widgetissä olevaa
linkkiä avatakseen sen perustana olevan vaiheen
tutkintaohjelmassa.

Näytä Selaa-kuvake

Widgetin otsikko.Otsikko

Kaavion alaotsikko. Näytetään otsikon alla pienemmällä fontilla.Alaotsikko

Otsikon vaakasuora tasaus.Otsikon tasaus

Määritä kaavion väriteema.Teema
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KuvausOminaisuus

Päivitä mittariston tulokset välittömästi valitun suodattimen
perusteella. Muussa tapauksessa sinun täytyy napsauttaa Päivitä
ottaaksesi suodattimen käyttöön.

Päivitä heti

Widgetissä näytettävä mitta. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi
mitan, kun vaiheelle on määritetty useita mittoja. Voit käyttää tätä
vaihtoehtoa myös, jos et halua näyttää widgetissä mitään mittaa.

Mittayksikkö-kenttä

Näytä lyhennettyjä numeroita, kuten 60 K, eikä 60 499. Lyhennetyt
numerot pyöristetään.

Lyhennä numeroa

Widgetin otsikko.Teksti

Linkki mittaristoon, linssiin tai vaiheeseen.Linkki kohteeseen

Sovella kaikkia lähdemittaristossa valittuja suodattimia linkitettyyn
mittaristoon, linssiin tai vaiheeseen.

Käytä valittuja suodattimia

Kuvan 15-merkkinen tunnus. Kuvan täytyy olla ladattuna
Salesforcen Asiakirjat-välilehteen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti
käytettävissä -vaihtoehto valittuna.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan.Kuvan skaala

Kuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Kaavion lisätiedot

KuvausOminaisuus

Laskee kokonaissumman vesiputouskaavion tai pinotun
vesiputouskaavion kaikkien segmenttien perusteella.

Laske kokonaissumma

Näytä kunkin palkin mitta-arvo kaaviossa.Näytä arvot kaaviopalkeissa

Näytä pinotut ryhmät kokonaissumman prosenttiosuutena.Normalisoi arvot

Määritä, miten useat mitat näytetään kaaviossa.Akselitila

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

Yksi akseli
Näytä kaikki mitat samalla akselilla.

Kaksoisakseli
Näytä ensimmäinen mitta omalla akselillaan ja muut mitat
toisella akselilla.

Älykkäät monikerrat
Näytä jokainen mitta erillisessä graafissa.

Sovita koko kaavio widgetin sisään. Vieritä muussa tapauksessa
tarvittaessa alaspäin nähdäksesi koko kaavion.

Sovita automaattisesti

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:
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KuvausOminaisuus

Ei mitään
Skaalausta ei käytetä. Widgetiä suurempiin kaavioihin ilmestyy
vierityspalkki.

Sovita
Skaalaa kaavio sopimaan widgetin sisään.

Säilytä otsikot
Skaalaa kaavio sopimaan widgetiin, mutta estä otsikoiden
limittyminen päällekkäin. Widgetiä suurempiin kaavioihin
ilmestyy vierityspalkki.

Määritä, yhdistetäänkö datapisteet, vaikka dataa puuttuisi.Puuttuvien arvojen käsittely

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

yhdistä
Näytä jatkuva viiva ja jätä puuttuvat arvot huomiotta.

katkaise yhteys
Näytä graafissa aukko puuttuvien arvojen kohdalla.

Aikajanan alapuolella oleva täyttöalue.Täyttöalue

Näytä kaavion datapisteet.Näytä pisteet

Suppilon juuressa näytettyjen arvojen määrä.Juurisegmenttien määrä

Arvostelukaaviossa käytetty kuvake.Kuvake

Kullekin arvostelulle näytetyt kuvakkeet.Kuvakkeiden määrä

Määritä miten arvot näytetään.Näytä arvo muodossa

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Ei mitään
Älä näytä arvoja.

Numero
Näytä numeroina.

Kompakti numero
Näytä numeroiden kompakti muoto, joka saadaan lyhentämällä
numeroa kirjaimilla.

Prosenttia
Näytä kokonaissumman prosenttiosuudet.

Näytä mitan maksimiarvo kussakin arvostelussa.Näytä maksimiarvo

Näytä mitta-arvo kunkin arvostelun vasemmalla puolella. Oletusarvo
on oikealla.

Näytä arvot vasemmalla

Näytä mitan otsikko kaaviossa.Näytä mitan otsikko
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KuvausOminaisuus

Näytä mittojen akselit kaaviossa.Näytä mitan akselit

Näytä kokonaissumma mitan otsikossa.Näytä kokonaissumma otsikossa

Näytä mitan kokonaissumma rengaskaavion keskellä.Näytä kokonaissumma keskellä

Rengas- tai polaarikaavion keskellä olevan aukon prosenttiosuus
kaavion halkaisijasta.

Keskiosan koko

Valitse kartan tyyppi.Kartan tyyppi

Riippuen kaavion tyypistä, määrittää alhaisen ja korkean värin arvot,
tai aloitusarvojen, kokonaisarvojen, positiivisten arvojen ja
negatiivisten arvojen värit.

Värit

X-akseli, Y-akseli, vasen akseli, keskiakseli

KuvausOminaisuus

Aloita akseli 0:sta.Aloita akseli 0:sta

Näytä akseli.Näytä akseli

Näytä akselin otsikko.Näytä otsikko

Syötä akselin otsikko. Oletusarvoinen otsikko on x-akselin ulottuvuus
tai y-akselin mittojen nimet. Useat mitat näytetään luettelossa
pilkuilla erotettuina.

Otsikko

Näytä viiterivi, jota voit käyttää kynnysarvon, raja-arvon tai
viitepisteen esittämiseen kaaviolla. X-akselilla on pystysuora viiva.
Y-akselilla on vaakasuora viiva.

Viiterivi

Selite

KuvausOminaisuus

Näytä kaavion selite.Näytä selite

Näytä selitteen yläpalkki.Näytä selitteen yläpalkki

Näytä selite kaavioalueen sisällä pienentääksesi selitteen vaatimaa
tilaa. Selite saattaa limittyä kaavion kanssa.

Näytä selite kaavioalueen sisällä

Selitteen sijainti kaavio-widgetin sisällä.Sijainti

Taitekohdat

KuvausOminaisuus

Alhaisen värinauhan minimiarvo.Min
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KuvausOminaisuus

Alhaisen ja keskitason värin erottava arvo.Keskitaso

Keskitason ja korkean värin erottava arvo.Korkea

Korkean värinauhan maksimiarvo.Maks

Nauhan värit

KuvausOminaisuus

Alhaisen nauhan väriskaala.Alhainen nauha

Keskitason nauhan väriskaala.Keskitason nauha

Korkean nauhan väriskaala.Korkea nauha

Trellis

KuvausOminaisuus

Luo erilliset graafit ryhmitysten perusteella.Näytä trellis-kaaviona

Valitse trellis-kaavion tyyppi, joka vaikuttaa graafien ulkoasuun.Tyyppi

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

Vaakasuora
Erottele vaakasuorasti ja luo graafi ensimmäisen ryhmityksen
jokaiselle arvolle.

Pystysuora
Erottele pystysuorasti ja luo graafi ensimmäisen ryhmityksen
jokaiselle arvolle.

Matriisi
Näytä graafit taulukossa, ensimmäinen ryhmitys sarakkeissa ja
toinen ryhmitys riveissä.

Wrap
Näytä graafit riveittäin ensimmäisen ryhmityksen jokaiselle
arvolle, ja wrap määräytyy per rivi -asetukselle määritetyn arvon
mukaan.

Kaavioiden määrä per rivi, kun trellis-kaavion wrap toimii useilla
riveillä.

Kaavioiden määrä per rivi

Tekstin tyyli

KuvausOminaisuus

Tekstin väri.Tekstin väri
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KuvausOminaisuus

Tekstin koko.Tekstin koko

Tekstin tasaus.Tekstin tasaus

Numeron väri.Numeron väri

Otsikon väri.Otsikon väri

Numeron koko.Numeroiden koko

Otsikon koko.Otsikon koko

Tekstin vaakasuora tasaus.Tekstin tasaus

Taustakuva

KuvausOminaisuus

Kuvan 15-merkkinen tunnus. Kuvan täytyy olla ladattuna
Salesforcen Asiakirjat-välilehteen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti
käytettävissä -vaihtoehto valittuna.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan.Kuvan skaala

Kuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Widgetin tyyli

KuvausOminaisuus

Käytä oletusarvoisia widget-ominaisuuksia, jotka on määritetty
mittariston ominaisuuksissa.

Käytä oletuksia

Widgetin taustaväri.Taustaväri

Widgetiä ympäröivä reuna.Reuna

Widgetin reunan väri.Reunan väri

Widgetin reunan leveys (pikseleissä).Reunan leveys

Widget-reunojen kulmien pehmeys.Reunan säde

KATSO MYÖS:

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Mittaristojen vaiheominaisuudet
Vaiheominaisuudet määrittävät kyselyn, joka palauttaa widgetissä näytettäviä tuloksia. Nämä ominaisuudet määrittävät myös, miten
widget käyttäytyy ja toimii muiden Wave-mittariston widgetien kanssa. Ominaisuudet koskevat Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
luotuja mittaristoja.

328

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi



KuvausOminaisuus

Yhdistä tämä vaihe muihin fasetoituihin vaiheisiin, jotta yhdessä
widgetissä tehty valinta suodattaa muiden tuloksia muista
widgeteistä, joilla on sama datajoukko.

Fasetti

Sovella globaaleja suodattimia tähän vaiheeseen.Sovella globaaleja suodattimia

Näytä, voivatko mittariston tarkastelijat tehdä yhden vai useita
valintoja asiaankuuluvassa widgetissä. Voit myös määrittää, ovatko

Valinnan tyyppi

valinnat pakollisia. Jos valinta on pakollinen, määritä oletusarvoinen
valinta Alkuperäiset suodattimet -vaiheominaisuudessa. Jos valinta
on pakollinen, mutta ei määritetty, Wave valitsee ensimmäisen
arvon luettelosta.

Näytä suodattimet, joita käytetään aluksi, kun mittaristo avataan.
Sinun täytyy ottaa valinnat käyttöön Valinnan tyyppi

Alkuperäiset suodattimet

-vaiheominaisuudessa, jotta voit määrittää oletussuodattimen. Jos

haluat määrittää oletussuodattimet vaiheille, napsauta  ja
valitse Valitse oletussuodattimet. Widgetissä tekemäsi valinnat
suodattavat sen perustana olevan vaiheen sekä välittömästi muita
fasetoituja vaiheita sisältävät widgetit.

KATSO MYÖS:

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille
Kun olet lisännyt mittaristoon widgetejä, optimoi asettelu kullekin laitteelle, jolla mittaristoa voi tarkastella. Voit esimerkiksi poistaa jonkin
widgeteistä älypuhelimien asettelusta pienentääksesi mittaristoa pienemmälle ruudulle. Voit myös siirrellä widgetejä asettelussa ilman,
että se vaikuttaisi muihin asetteluihin.

Kun luot uuden asettelun, Wave lisää tällä hetkellä valitun asettelun widgetit uuteen asetteluun. Tämä vaihe on tärkeä, koska jokainen
asettelu voi sisältää erilaisia widgetejä. Valitse ennen aloittamista asettelu, joka sisältää widgetit, jotka haluat sisällyttää uuteen asetteluun.

1. Kun asettelu on avoinna Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, valitse Asettelut-valikosta Hallitse asetteluita.

2. Valitse asettelumalli ja syötä yksilöllinen asettelun nimi.
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Jokainen asettelumalli sisältää valmiiksi määritettyjä asetteluominaisuuksia, joita voit muuttaa.

3. Valitse Luo.

Uuden asettelun ominaisuudet tulevat esiin. Napsauta tarvittaessa  avataksesi Asettelu-paneelin.

4. Laajenna seuraavat osiot Asettelu-paneelissa ja muuta oletusarvoisia ominaisuuksia tarvittaessa.

Yleistä
Määritä asettelun nimi, suunnitteluohjelman ruudukon asetukset ja taustaväri.

Laite
Määritä tietoja laitteista, jotka voivat käyttää tätä asettelua. Lisätietoja siitä, miten Wave käyttää näitä ominaisuuksia oikean
asettelun valitsemiseksi, on kohdassa Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle.

Taustakuva
Jos haluat soveltaa taustakuvaa koko mittaristoon tätä asettelua käytettäessä, syötä taustakuvan tiedot. Sinun ei tarvitse lisätä
taustakuvaa.

Suunnitteluohjelma näyttää esikatselun mittaristosta ja asettelusta asettelun ominaisuuksien asetusten perusteella. Suunnitteluohjelma
päivittää esikatselun reaaliajassa, joten näet, miten muutokset vaikuttavat ulkoasuun. Jos kutistat mittariston enimmäisleveyttä,
suunnitteluohjelma näyttää, miten mittaristo sovitetaan tätä asettelua käytettäessä. Suunnitteluohjelma muuttaa widgetien järjestystä
tarvittaessa uuden koon mukaisesti.

330

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi



5. Muuta widgetien järjestystä tarvittaessa.

6. Jos haluat piilottaa widgetin asettelusta, valitse widget ja napsauta .
Jos piilotat widgetin, se näytetään asettelun ominaisuuksien Käyttämättömät widgetit -osiossa.

7. Jos haluat lisätä käyttämättömän widgetin asetteluun, vedä se Käyttämättömät widgetit -osiosta esitysalueelle.

8. Jos haluat lisätä uuden widgetin, vedä se widget-työkalupalkista esitysalueelle.

Note:  Wave lisää widgetin vain avoinna olevaan asetteluun.

9. Tallenna asetteluun ja mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

10. Jos haluat poistaa asettelun, napsauta Asettelut-valikosta Hallitse asetteluita ja napsauta asettelun vierestä .
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Mittaristojen asetteluiden ominaisuudet

Asettelun ominaisuudet määrittävät asettelun nimen, suunnitteluohjelman ruudukkoasetukset, taustan asetukset ja asettelua
käyttävien laitteiden vaatimukset. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle

Jos mittaristolle on määritetty useita asetteluita, Wave valitsee sopivimman asettelun, kun mittaristoa tarkastellaan laitteella. Wave
käyttää kullekin asettelulle määritettyjä laiteominaisuuksia valitakseen sopivimman asettelun. Kun ymmärrät Waven logiikan, voit
määrittää nämä ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Mittaristojen asetteluiden ominaisuudet
Asettelun ominaisuudet määrittävät asettelun nimen, suunnitteluohjelman ruudukkoasetukset, taustan asetukset ja asettelua käyttävien
laitteiden vaatimukset. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Yleiset ominaisuudet

Nämä yleiset ominaisuudet koskevat tiettyä asettelua.

KuvausOminaisuus

Asettelun nimi.Nimi

Mittaristojen suunnitteluohjelma ruudukon sarakkeiden määrä.
Kasvata sarakkeiden määrää tehdäksesi asettelusta tarkemman.

Sarakkeet

Mittaristojen suunnitteluohjelman ruudukon solujen välinen vaaka-
ja pystysuora tila (pikseleissä).

Solujen välinen tila
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KuvausOminaisuus

Mittariston sallittu enimmäisleveys (pikseleissä). Wave muuttaa
olemassa olevien mittaristo-widgetien järjestystä tämän asetuksen
perusteella asettelussa tarvittaessa.

Mittariston enimmäisleveys

Mittariston taustan väri.Taustaväri

Laiteominaisuudet

Wave käyttää näitä arvoja valitakseen mittaristoa tarkastelevalle laitteelle sopivimman asettelun.

KuvausOminaisuus

Tämän asettelun tukemien laitteiden leveys. Määritä minimi- ja
maksimileveys (pikseleissä).

Ruudun leveys

Tämän asettelun tukemien laitteiden suunta.Suunta

Tämän asettelun tukemien laitteiden alusta.Alusta

Taustakuvan ominaisuudet

KuvausOminaisuus

15-merkkinen tunnus kuvalle, joka löytyy Asiakirjat-välilehdestä ja
jolla on Kuva ulkoisesti käytettävissä -vaihtoehto käytössä.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan taustalle.Kuvan skaala

Taustakuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle
Jos mittaristolle on määritetty useita asetteluita, Wave valitsee sopivimman asettelun, kun mittaristoa tarkastellaan laitteella. Wave käyttää
kullekin asettelulle määritettyjä laiteominaisuuksia valitakseen sopivimman asettelun. Kun ymmärrät Waven logiikan, voit määrittää nämä
ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Wave käyttää seuraavia sääntöjä määrittääkseen, mitä asettelua käytetään kullakin laitteella.

1. Asettelua voidaan käyttää, kun mittaristoa käyttävä laite täyttää kaikki Asettelu-paneelissa määritetyt laiteominaisuudet.

2. Jos useampi kuin yksi asettelu täyttää ehdot, käyttöön otetaan se, jolle on määritetty eniten laiteominaisuuksia. Jos tapahtuu tasapeli,
käyttöön otetaan viimeksi määritetty asettelu.

3. Jos yksikään asettelu ei kelpaa laitteelle, käyttöön otetaan ensimmäiseksi määritetty asettelu.

Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa
Voit suorittaa joitakin perustoimintoja näppäimistölläsi. Mittaristojen suunnitteluohjelman pikavalinnat vaihtelevat riippuen siitä, käytätkö
klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa.
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KuvausNäppäimistön pikavalinta linssissä

Leikkaa suunnitteluohjelmaanl

Tallennas

Kloonaa uuteen välilehteenn

Poistad

Avaa asiantuntijan editoritilan (JSON-editorin)Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

KuvausKlassisen suunnitteluohjelman näppäimistön pikavalinta

Siirrä widgetiä 10 pikselin askelmissa.Nuolinäppäimet

Siirrä widgetiä 1 pikselin askelmissa.Ctrl+nuolinäppäimet (Windows)

Cmd+nuolinäppäimet (Mac OS)

Muuta widgetin kokoa 10 pikselin verran.Shift+nuolinäppäimet

Muuta widgetin kokoa 1 pikselin verran.Ctrl+Shift+nuolinäppäimet (Windows)

Cmd+Shift+nuolinäppäimet (Mac OS)

Poista widget esitysalueelta.x

Aseta widget muiden widgetien alle.[

Aseta widget muiden widgetien päälle.]

KuvausWave-mittaristojen suunnitteluohjelman näppäimistön
pikavalinta

Siirrä widgetiä.Nuolinäppäimet

Jaa mittaristo.c

Poista mittaristo.d

Vaihda mittariston esikatselun ja muokkauksen välillä.e

Näytä leikatut linssit tai luo linssi mittaristoon.q

Palauta mittaristo edelliseen tallennettuun tilaan.r

Tallenna mittaristo.s

Tee muutos uudelleen.x

Kumoa edellinen muutos.z
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KuvausWave-mittaristojen suunnitteluohjelman näppäimistön
pikavalinta

Valitse useita widgetejä mittaristossa.Ctrl+napsautus

Poista valitut widgetit mittaristosta.Delete

Siirrä muita widgetejä alas, kun widgetiä vedetään mittariston
esitysalueella.

Shift+vedä

Valitse useita widgetejä yksittäin.Ctrl+napsautus (Windows)

Cmd+napsautus (Mac OS)

Valitse kaikki mittariston esitysalueella olevat widgetit.Ctrl+A (Windows)

Cmd+A (Mac OS)

KuvausJSON-editorin näppäimistön pikavalinta

Siirry runtimeen.Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

Lataa JSON runtimesta uudelleen.Ctrl+3 (Windows)

Cmd+3 (Mac OS)

Hae (RegExp-haut, merkkikokoriippuvaiset haut tai koko sanan
haut ovat käytettävissä).

Ctrl+F (Windows)

Cmd+F (Mac OS)

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen
Noudata suositeltuja käytäntöjä suunnitellaksesi ja rakentaaksesi hyödyllisiä ja tehokkaita Wave-mittaristoja, vähentääksesi toistuvia
työtehtäviä ja havaitaksesi mahdollisia ongelmia.

• Ennen kuin rakennat mittariston, ota huomioon seuraavat rakentamiseen liittyvät suositellut käytännöt:

– Luonnostele mittaristosi paperille tai taululle ennen sen rakentamisen aloittamista.

– Pidä mielessä, että Wave Analytics -kaavio on tarkoitettu ensisijaisesti kysymysten esittämiseen, ei ratkaisujen havainnollistamiseen.
Hyvä mittaristo rohkaisee yleisöä etsimään entistä yksityiskohtaisempia ja hyödyllisempiä tietoja ja keskittymään niihin.

– Priorisoi elementit ylävasemmalta alaoikeaan. Vasemmalta oikealle luettavien kielien käyttäjät katsovat usein ensin vasempaan
yläkulmaan ja jatkavat sitten alaspäin. Ota yleisön kieli huomioon suunnittelussasi. Jos yleisösi aika tai huomiokyky on rajallinen,
aseta tärkeät elementit siten, että ne näkyvät helposti.

– Aseta yleisempiä ja työstettäviä tietoja sisältävät kaaviot lähelle vasenta yläkulmaa ja lisätietoja sisältävät kaaviot alemmaksi.

– Ryhmitä suodattimia yhteen ylös tai vasemmalle, jotta ne löytyvät nopeasti. Voit käyttää säiliö-widgetiä sulkeaksesi ne pois
mittaristosta.

– Aseta nopeasti luettavat tiedot korkealle ja vasemmalle, ja yksityiskohtaisemmat tiedot alemmaksi. Aseta korkealle ja vasemmalle
esimerkiksi numerot, jotka näyttävät vain yhden mitan, kuten tämänhetkisen vuosineljänneksen tuoton.
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Korosta tiedot, jotka yleisö haluaa nähdä yhdellä vilkaisulla.

– Valitse kaaviotyypit datan ominaisuuksien perusteella, älä niiden ulkoasun tai muodon perusteella. Jos esimerkiksi useimmat
kaaviosi näyttävät arvojen muutoksia tietyltä ajalta, ne voivat hyvin olla viivakaavioita.

– Jos kaavio vaikuttaa tarvitsevan pitkän kuvatekstin tai otsikon, harkitse, pystyykö se tekemään työnsä. Hyvin valitut tiedot ovat
usein riittäviä sellaisenaan.

– Käytä säiliö-widgetejä kehystääksesi ja järjestelläksesi toisiinsa liittyviä elementtejä mittaristossa.

• Kun rakennat mittariston:

– Anna osioille ja kaavioille otsikoita selkeyttääksesi mittaristoasi.

– Käytä värejä määrittääksesi osioita.

– Älä tee mittaristosta liian täyttä — jätä jonkin verran tyhjää tilaa. Pilko mittaristo tarvittaessa useiksi mittaristoiksi ja käytä
linkki-widgetejä auttaaksesi käyttäjiä navigoimaan niiden välillä.
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• Kun olet rakentanut mittariston:

– Pyydä käyttäjiä tarkastamaan mittaristo ennen kuin teet siitä lopullisen version. Voit lähettää mittariston Chatteriin saadaksesi
palautetta. Käyttäjät voivat lisätä mittariston widgeteihin annotaatioita keskustellakseen sen sisällöstä.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten widgetien ohjattuja luontitoimintoja, joiden avulla
voit laatia nopeasti interaktiivisia Wave-mittaristoja.

Kun pääkäyttäjä on myöntänyt sinulle suunnitteluohjelman käyttöoikeudet, voit käyttää sitä mittaristojen luomiseen ja muokkaamiseen.
Voit käyttää integroituja työkaluja luodaksesi linssejä uudella suunnitteluohjelmalla. Vois myös muuntaa klassisessa suunnitteluohjelmassa
luotuja mittaristoja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan:

Tällä suunnitteluohjelmalla voit luoda mukautettuja mittaristoasetteluita erityyppisille laitteille, kuten älypuhelimille, tableteilla ja
tietokoneille. Käytä ohjattuja toimintoja luodaksesi widgetejä nopeasti. Käydä vedä ja pudota-, kiinnitä ruudukkoon- ja selaimen siirto
-toimintoja lisätäksesi, siirtääksesi ja tasataksesi mittaristossa olevia widgetejä vaivattomasti. Kun muutat selaimen kokoa tarkastellessasi
mittaristoa, sarakkeiden leveyksiä säädetään automaattisesti siten, että niiden mittasuhteet säilytetään.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Tärkeimmät klassisen suunnitteluohjelman ja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman väliset eroavaisuudet

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Tärkeimmät klassisen suunnitteluohjelman ja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman
väliset eroavaisuudet
Tutustu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä klassisessa suunnitteluohjelmassa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa käyttöliittymän, josta voit luoda asetteluita erityyppisille laitteille. Klassisessa
suunnitteluohjelmassa sinun täytyy määrittää mobiiliasettelut käyttämällä mittariston JSON-tiedostoa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa ohjattuja toimintoja, jotka opastavat sinua luomaan widgetejä, ja luovat widgetien
vaiheet kulissien takana. Klassisessa suunnitteluohjelmassa sinun täytyy luoda linssit manuaalisesti tutkintaohjelmassa, leikata ne ja
soveltaa niitä widgeteihin.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttää snap-to-grid-ominaisuutta, jonka avulla voit siirrellä widgetejä ja muuttaa niiden
kokoa helposti. Klassisessa suunnitteluohjelmassa määrität kunkin widgetin sijainnin ja koon pikseleillä.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa useita tapoja mukautettujen vaiheiden luomiseksi. Klassisessa suunnitteluohjelmassa
sinun täytyy leikata linssi tutkintaohjelmasta suunnitteluohjelmaan.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma sallii sinun piilottaa vaiheita ja ominaisuuksia, jotta sinulla olisi enemmän tilaa mittariston
muokkaamiseen. Tämä ei ole mahdollista klassisessa suunnitteluohjelmassa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa on yksi taulukko-widget, jota voidaan käyttää arvo-, tai vertailutaulukon luomiseksi.
Klassisessa suunnitteluohjelmassa on erillinen widget kullekin taulukkotyypille.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman säiliö-widget tarjoaa enemmän toimintoja kuin klassisen suunnitteluohjelman laatikko-widget,
sillä se sallii sinun ryhmittää säiliön sisäisiä widgetejä ja siirtää niitä kaikkia kerralla.

• Vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tukee annotaatioita ja ilmoituksia. Sekä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma että
klassinen suunnitteluohjelma tukevat esitelmätilaa, toimintovalikoita, jakamista ja latausvaihtoehtoja.

KATSO MYÖS:

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Ennen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan muuntamista huomioitavia asioita
Ota huomioon seuraavat rajoitukset, ennen kuin muunnat mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan.

• Kun muunnat klassisessa suunnitteluohjelmassa luodun mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan:

– YouTube- ja Box-widgetit poistetaan mittaristosta. Voit käyttää säiliö-widgetiä korvataksesi Box-widgetin tarvittaessa.

– Seuraavat kaaviotyypit muunnetaan pylväskaavioiksi, koska Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma ei tue niitä: Kalenterin
lämpökartta, Yhdensuuntaiset koordinaatit, Vaakasuora pisteviiva, Pystysuora pisteviiva ja Matriisi.

– Mobiiliasetteluita ei muunneta. Sinun täytyy luoda mobiiliasettelu uudelleen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.

– Sidonnaisuudet muunnetaan uuteen, Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaatimaan syntaksiin. Useimmat sidonnaisuudet
muunnetaan oikein. Jos sidonnaisuus ei renderöidy, ei renderöidy mittaristokaan. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttää ruudukkoa, joka rajoittaa mittaristoon lisättävien widgetien määrää. Voit kuitenkin
säätää ruudukkoa lisäämään uusia sarakkeita. Mittariston pituutta ei ole rajoitettu.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman widgetit eivät voi olla päällekkin, pois lukien säiliö-widgetin sisäiset widgetit. Jos avaat
olemassa olevan mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, widgetit voivat siirtyä. Voit korjata tämän helposti
snap-to-grid-ominaisuudella.
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• Wave Analytics for iOS sisältää beta-tuen mittaristoille, jotka on luotu tai tallennettu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan
Hyödynnä uusia ominaisuuksia muuntamalla klassisessa suunnitteluohjelmassa luodut mittaristot Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan.

Kun muokkaat mittaristoa, napsauta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma -painiketta muuntaaksesi sen uuteen
suunnitteluohjelmaan.

Kun muunnat mittariston uuteen suunnitteluohjelmaan, Wave luo mittaristosta kopion. Ennen kuin poistat mittariston alkuperäisen
version, muista, ettet voi avata uutta versiota klassisessa suunnitteluohjelmassa. Uudessa suunnitteluohjelmassa tekemiäsi muutoksia ei
voi muuntaa takaisin klassiseen suunnitteluohjelmaan.

KATSO MYÖS:

Ennen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan muuntamista huomioitavia asioita

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Datan trendaaminen Wavessa
Voit ymmärtää kasvavia ja jatkuvasti muuttuvia datajoukkojasi paremmin luomalla trendaavia Wave-mittaristoja, jotka seuraavat tärkeimpiä
tilastoja pitkältä aikaväliltä. Datan trendaaminen Wavessa auttaa sinua löytämään piileviä tiedonjyväsiä ja jakamaan niitä työtovereidesi
kesken.

Trendaaminen viittaa aikajanalla esitettyyn dataan, jolloin tavallisesti vaikeasti havaittavat trendit ja kuviot nousevat esiin. Myyntisyklejä,
suorituskykyä, vertauksia, kausittaisia muutoksia yms. koskeviin kysymyksiin löytyy vastaus yhdellä vilkaisulla, jos asiaankuuluvaa dataa
on tarpeeksi ajanjaksolta Voit trendata mitä tahansa dataa, jota voidaan visualisoida aikajanalla, esimerkiksi mahdollisuuksia ja tapauksia.
Myös maantieteelliset tiedot toimivat, esimerkiksi vuosineljänneksen myynnit tietyltä alueelta. Voit itse asiassa trendata minkä tahansa
päivitetyn datajoukon, johon liittyy päivämäärä (päivämäärä tai aikaleima-attribuutti jokaisella rivillä).
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Wave-mittaristojen trendaaminen

Kun haluat trendata dataa Wavessa, trendaat raportin, joka kerää kyseisen datan.

Trendattujen mittaristojen jakaminen

Voit jakaa trendatun mittariston muiden Wave-mittaristojen tavoin.

Rajoitukset

Tilannekuvien koolle ja käyttäjien luomien trendattujen datajoukkojen määrälle on asetettu tiettyjä rajoituksia, jotta organisaatiosi
suorituskyky ei heikentyisi.

Wave-mittaristojen trendaaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien trendaaminen
Wave Analyticsissa:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

JA

”Trendaa raporttidataa
Wave Analyticsissa”
-oikeus

Kun haluat trendata dataa Wavessa, trendaat raportin, joka kerää kyseisen datan.

1. Valitse vaihtoehto uuden datajoukon luomiseksi.

2. Valitse käytettävissä olevista tietolähteistä Trendaa Salesforce-dataa.

3. Valitse raportti.
Jos raporttia, jonka haluta trendata, ei ole olemassa, sinun täytyy luoda sen ensin.

4. Anna trendattavalle mittaristolle ja uudelle tilannekuvien datajoukolle otsikko.

5. Valitse toinen sovellus, jos et halua tallentaa tilannekuvien datajoukkoa omaan yksityiseen
sovellukseesi.
Jos tallennat datajoukon jaettuun sovellukseen, datajoukko näkyy kaikille käyttäjille, jotka voivat
tarkastella sovellusta.

6. Napsauta Aloita trendaus.
Kun mittariston trendaus on valmis, saat siihen linkin sähköpostitse. Sen jälkeen voit siirtyä mittariston muokkaamiseen muiden
Wave-mittaristojen tavoin.

Note:  Aluksi trendatussa mittaristossa näytetään vain yksi datapiste. Kun tilannekuvia otetaan viikoittain ja lisätään mittariston
perustana olevan uuteen Wave-tilannekuvien datajoukkoon, datapisteitä ilmestyy lisää.

Voit trendata minkä tahansa raportin napsauttamalla siitä Trendaa Wavessa. Kun aloitat trendaamisen, raportin Trendaa Wavessa
-painike muuttuu Näytä trendi -painikkeeksi.

Jos haluat lopettaa raportin trendaamisen Lightning Experiencessa, avaa Näytä trendi -painikkeen viereinen valikko ja valitse Lopeta
trendaus.

Jos haluat lopettaa raportin trendaamisen klassisessa Salesforcessa, napsauta raportista Näytä trendi avataksesi valintaikkunan ja napsauta
sitten Lopeta trendaus.

Note:  Jos lopetat trendaamisen, et voi aloittaa sitä siitä, mihin se jäi (tauko-painiketta ei ole). Saman raportin trendaaminen
uudelleen luo uuden tilannekuvien datajoukon ja uuden trendaavan mittariston.

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi trendauksen onnistumisen:

• Trendattu Wave-raportti päivitetään viikoittain, joten valitse raportit, joissa tapahtuu viikoittain muutoksia.

• Kloonaa lähderaportit aina henkilökohtaisiin kansioihisi. Suosittelemme, ettet muokkaa raportteja trendauksen aloittamisen jälkeen,
jota näkymä olisi yhdenmukainen, Jos aiot jakaa niitä, tallenna ne vain tarkasteluun tarkoitettuihin sovelluksiin. Tämä pitää datan
yhdenmukaisena ja estää epätavallisuuksien ilmestymistä trendattuun Wave-mittaristoon.

• Rajaa lähderaportit tiukasti saadaksesi keskitettyjä, helposti luettavia ja interaktiivisia tietoja. Trendaa esimerkiksi vain tällä
vuosineljänneksellä sulkeutuvat kaupat kaikkien mahdollisuuksien sijaan. Laaja tutkinta-alue tekee trendien havaitsemisesta vaikeaa.

• Ryhmitä raporttejasi ja tee niistä yhteenvetoja raporttien rakennusohjelmassa ennen niiden trendaamisen aloittamista.
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• Älä luo liitettyjä raportteja vain trendausta varten. Trendattavia mittaristoja ei voi luoda liitetyistä raporteista.

Trendattujen mittaristojen jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien trendaaminen
Wave Analyticsissa:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

JA

”Trendaa raporttidataa
Wave Analyticsissa”
-oikeus

Voit jakaa trendatun mittariston muiden Wave-mittaristojen tavoin.

1. Siirry trendattuun mittaristoon, jonka haluat jakaa.

2. Napsauta mittaristosta jakokuvaketta ja lähetä mittariston kuva syötteeseen tai lataa kuva ja jaa
se.

3. Jos haluat jakaa mittariston suoraan käyttämällä sen URL-osoitetta, jaa ensin trendatun mittariston
perustana oleva tilannekuvien datajoukko tallentamalla se Wave-sovellukseen, jota kohdeyleisösi
voi käyttää.

Tärkeää: Trendatun Wave-mittariston tai sen perustana olevan datajoukon jakaminen
saattaa paljastaa tietoja käyttäjille, jotka eivät tavallisesti voisi käyttää niitä

Trendattujen Wave-mittaristojen jakaminen käyttäjille, jotka eivät tavallisesti näkisi sen
tietoja suojausasetusten vuoksi, on mahdollista. Jos tallennat trendatun mittariston
muuhun kuin omaan yksityiseen sovellukseesi, kuka tahansa, jolla on sovelluksen
käyttöoikeus, voi tarkastella Wave-mittariston kaikki tietoja riippumatta määritetyistä
jakorajoituksista tai kenttätason suojauksesta.

Voit myös upottaa trendatun Wave-mittariston muiden mittaristojen tapaan.

Rajoitukset
Tilannekuvien koolle ja käyttäjien luomien trendattujen datajoukkojen määrälle on asetettu tiettyjä rajoituksia, jotta organisaatiosi
suorituskyky ei heikentyisi.

• Trendattujen datajoukkojen enimmäismäärä per käyttäjä: 5

• Rivien enimmäismäärä per tilannekuva: 100 000

• Rivien kuukausittainen enimmäismäärä kaikissa tilannekuvissa per organisaatio: 40 miljoonaa

• Trendatut datajoukot lasketaan Wave-sovellusalustan kokonaisrajoituksiin, mukaan lukien rivien kokonaismäärään.

Kun trendaus alkaa, älä muuta raportin käyttöoikeusasetuksia tai lisää tai poista ulottuvuuksia tai mittoja. Raportin tai käyttöoikeuksien
muuttaminen voi johtaa virheisiin tai epätarkkoihin tietoihin tilannekuvan ottamisen aikana.

Tilannekuvat otetaan joka sunnuntai keskiyöllä (paikallista aikaa). Datan käsittely ja löytäminen vaatii kuitenkin lisää aikaa ja saattaa
aiheuttaa viivästymisiä.

Jos trendaus lopetetaan ja aloitetaan uudelleen, uusi tilannekuvien datajoukko luodaan uuden trendattavan mittariston kera. Aiemmin
trendattua datajoukkoa ei sisällytetä uuteen mittaristoon. Dataa voidaan siirtää uuteen datajoukkoon Salesforce-datan API-rajapintojen
avulla.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä oletusarvoisesti useimmissa organisaatioissa. Varmista, että se on käytössä
organisaatiossasi. Trendaavat mittaristot olettavat replikoinnissa, että Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä.

Julkaise ominaisuudet käyttäjille asteittain ja valvo datan käyttöä ja suorituskykyä. Lopeta datajoukkojen trendaaminen, jos ne eivät ole
enää aktiivisessa käytössä, ja poista trendatut datajoukot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Wave-omaisuuksien organisointi sovelluksilla
Luo Wave-sovelluksia organisoidaksesi dataprojektejasi ja hallitaksesi omaisuuksien jakamista.
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Wave Analytics -sovellukset ovat kansioita, jotka sisältävät datajoukkoja, linssejä ja mittaristoja. Voit luoda niitä pitääksesi Wave-omaisuutesi
organisoituna ja jakaaksesi niitä organisaatiosi muiden ihmisten kanssa.

Salesforce tarjoaa esimerkkinä käyttövalmiita Wave-sovelluksia, kuten Sales Wave Analytics- ja Service Wave Analytics -sovellukset. Niin
kuin itse luomasi sovellukset, nämäkin sovellukset ovat Wave-omaisuuksien kokoelmia — sovellukset sisältävät mittaristoja ja datajoukkoja
molemmissa tapauksissa. Ero on siinä, että Salesforce on luonut omaisuudet tarjotakseen valmiin polun Salesforce-datasi läpi, jotta
käyttäjät pääsevät nopeasti alkuun Waven käytössä. Omat sovelluksesi sisältävät itse luomiasi omaisuuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Jakaminen sovellustasolla

Wave Analytics -sovellukset muistuttavat kansioita, joissa käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita datajoukkojen, linssien ja mittaristojen jakamista.

Sovelluksen luominen

Luo sovellus ja sisällytä siihen mikä tahansa linssien, mittaristojen ja datajoukkojen järjestetty yhdistelmä.

Sovelluksen jakaminen

Jos haluat muiden näkevän linssin, mittariston tai datajoukon, voit tehdä niin jakamalla sen sisältävän sovelluksen.

Sovelluksen poistaminen

Voit poistaa sovelluksen, jos olet sen päällikkö. Sovelluksen poistaminen poistaa pysyvästi kaikki sen linssit, mittaristot ja datajoukot
Wave Analyticsista.

Jakaminen sovellustasolla
Wave Analytics -sovellukset muistuttavat kansioita, joissa käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita datajoukkojen, linssien ja mittaristojen jakamista.

Kaikki Wave Analytics -käyttäjät aloittavat Tarkastelija-käyttöoikeudella oletusarvoiseen jaettuun sovellukseen, joka on saatavilla
käyttövalmiina. Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä oletusasetusta rajoittaakseen tai laajentaakseen käyttöoikeutta. Lisäksi kaikilla käyttäjillä
on käyttöoikeus oletusarvoiseen ja käyttövalmiiseen sovellukseen nimeltään Oma yksityinen sovellus, joka on tarkoitettu kesken oleville
yksityisille projekteille. Käyttäjien omien yksityisten sovellusten sisällöt eivät näy pääkäyttäjille eikä oman yksityisen sovelluksen mittaristoja
tai linssejä voi jakaa.

Kaikki muut yksittäisten käyttäjien luomat sovellukset ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Sovelluksen omistajalla ja pääkäyttäjillä on sen
Päällikkö-käyttöoikeus, ja he voivat laajentaa käyttöoikeutta muille käyttäjille, ryhmille tai rooleille.

Alla on yhteenveto siitä, mitä käyttäjät voivat tehdä Tarkastelija-, Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeuksilla.

PäällikköMuokkaajaTarkastelijaToiminto

XXXTarkastella mittaristoja, linssejä ja datajoukkojasovelluksessa

XXXNähdä kenellä on sovelluksen käyttöoikeus

XXXTallentaa sovelluksen sisältöä toiseen sovellukseen, johon käyttäjällä on
Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus

XXTallentaa muutoksia olemassa oleviin mittaristoihin, linsseihin ja
datajoukkoihinsovelluksessa (mittaristojen tallentaminen vaatii
asiaankuuluvan käyttöoikeusjoukkolisenssin ja käyttöoikeuden)

XMuuttaa sovelluksen jakoasetuksia

XMuuttaa sovelluksen nimeä

342

Wave-omaisuuksien organisointi sovelluksillaAnalysointi



PäällikköMuokkaajaTarkastelijaToiminto

XPoistaa sovelluksen

Sovelluksen luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen luominen:
• “Wave Analytics

-sovellusten luontioikeus

Luo sovellus ja sisällytä siihen mikä tahansa linssien, mittaristojen ja datajoukkojen järjestetty
yhdistelmä.

1. Napsauta aloitussivulta Luo.

2. Napsauta Sovellus.

3. Kirjoita sovelluksesi nimi.

4. Napsauta Luo.
Sovelluksesi luodaan ja näytetään uudessa välilehdessä. Nyt voit lisätä siihen linssejä, mittaristoja
ja datajoukkoja.

5. Lisää kuvaus sovelluksen käyttötarkoituksesta ja sisällöstä, jotta työtoverisi ymmärtävät miten
käyttää sen tietoja.

a. Napsauta sovelluksen nimen alla olevaa kuvauskenttää.

b. Kirjoita kuvaus.

c. Tallenna tiedot napsauttamalla valintamerkkiä .

6. Muuta halutessasi sovelluksen oletuskuvaketta, jotta sen tunnistaa helpommin muista
sovelluksista.

a. Siirrä kursorisi oletuskuvakkeen ylle.

b. Napsauta Muuta kuvaketta.

c. Napsauta kuvaketta galleriasta.
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Sovelluksen jakaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen jakaminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus ja
sovelluksen
Päällikkö-oikeus

Jos haluat muiden näkevän linssin, mittariston tai datajoukon, voit tehdä niin jakamalla sen sisältävän
sovelluksen.

1. Napsauta sovelluksen sivulta Jaa-painiketta.

2. Myönnä käyttöoikeus -välilehdestä:

a. Valitse jaatko sovelluksen käyttäjän, ryhmän vai roolin kanssa.

b. Aloita nimen kirjoittaminen ja valitse se ehdotetuista nimistä.

c. Valitse jako-oikeuden taso: Tarkastelija, Muokkaaja tai Päällikkö.

d. Napsauta Lisää.

e. Napsauta Tallenna ja sitten Valmis.

Sovelluksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen poistaminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus ja
sovelluksen
Päällikkö-oikeus

Voit poistaa sovelluksen, jos olet sen päällikkö. Sovelluksen poistaminen poistaa pysyvästi kaikki sen
linssit, mittaristot ja datajoukot Wave Analyticsista.

1. Avaa sovellus ja napsauta Poista.

Varoitus:  Et voi kumota sovelluksen poistamista.

Wave Analytics näyttää luettelon kaikista sovelluksen ulkopuolisista linsseistä ja mittaristoista,
joihin sovelluksen poistaminen vaikuttaa, mikäli sellaisia on. Kun sovellukseesi kuuluvia
datajoukkoja poistetaan, datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot muuttuvat
käyttökelvottomiksi.
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Tärkeää:  Luettelossa näytetään vain linssit ja mittaristot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Jos sinulla ei ole niiden käyttöoikeutta,
linssejä ja mittaristoja ei näytetä luettelossa, vaikka ne viittaisivat sovelluksessasi olevaan datajoukkoon.

2. Napsauta Poista omaisuuksia.

Laajenna Wave kaikkialle
Liitä Wave Analytics yhtiösi liiketoimintaan. Wave Analytics -visualisoinnit ovat entistä tehokkaampia, kun jaat ne kaikkialla
Salesforce-järjestelmässäsi liittämällä niitä mukautetuille sivuille, Visualforce-sivuille, yhteisöjen sivustoille ja moneen muuhun sijaintiin.
Enemmän tapoja jakaa sisältöä, kuten omaisuuksien pakkaaminen, esitelmätila, annotaatioita ja suodatetun datan lataaminen Wavesta.
Lisäksi linssien ja mittaristojen mukautetut valikot sallivat sinun suorittaa yleisimpiä Salesforce-toimintoja suoraan Wavesta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mittaristojen upottaminen kaikkialle

Upota Wave-mittaristoja kaikkialle Salesforce-käyttöliittymään. Käyttäjät voivat tutkia ja napsauttaa linkitettyjä omaisuuksia upotetuista
mittaristoista. Jos lisäät upotettuihin mittaristoihin Jaa-kuvakkeen, ne tarjoavat Lähetä syötteeseen- ja Lataa-jakovaihtoehdot.

Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen

Voit siirtää Wave-omaisuuksia käyttämällä muutosjoukkoja, pakata niitä yhteen hallittaviin paketteihin, jakaa ja seurata paketteja
AppExchange-palvelun ja License Management -sovelluksen kautta sekä käyttää Metadata API:a hallitaksesi organisaatiosi mukautuksia.

Älykkäiden ilmoitusten määrittäminen yrityksesi tärkeimmille tilastoille

Ilmoitusten avulla Wave toimii toivomustesi mukaisesti missä ja milloin haluat. Liitä ilmoitusten ehtoja mittariston numero-widgeteihin
ja valitse kyselyiden suoritusaika. Voit nähdä ilmoituksia Wavessa, Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa ja
sähköpostitse. Ilmoitukset ovat käytettävissä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla laadituissa mittaristoissa.

Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä kommentteja. Annotaatioiden avulla voit
käydä dataasi ja sen visualisointitapoja koskevia keskusteluita, ja näet mittariston koko ajan.

Live-mittaristojen ja -linssien esitteleminen

Järjestä kokouksia suoraan Wavesta uuden, koko näytön esitelmätilan avulla. Kun esittelet Wave-omaisuuksia diakuvien ja staattisten
kuvien sijaan, sinulla on reaaliaikainen pääsy dataasi ja voit esitellä dynaamisia visualisointeja.

Toimintojen ja linkkien ottaminen käyttöön mukautetuilla toimintovalikoilla linsseissä ja mittaristoissa

Wave Analytics -linssien ja -mittaristojen mukautetut valikot sallivat käyttäjien hyödyntää Salesforce-toimintoja ja avata tietueita
Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta.

Kuvien ja suodatetun datan lataaminen

Lataa suodatettua dataa linssin tutkinnasta ja mittariston widgeteistä. Voit ladata kuvatiedostoja (.png), Microsoft® Excel® -tiedostoja
(.xls) ja pilkuilla erotettujen arvojen tiedostoja (.csv). Tämä ominaisuus lataa näytetyn kyselyn (tai vaiheen) tulokset.

Visualisointien jakaminen Chatter-viesteillä ja linkeillä

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä Chatter-sovellukseen viestin tai tarjoamalla sen yksilöllisen URL-osoitteen.
Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin
linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja.

Mittaristojen upottaminen kaikkialle
Upota Wave-mittaristoja kaikkialle Salesforce-käyttöliittymään. Käyttäjät voivat tutkia ja napsauttaa linkitettyjä omaisuuksia upotetuista
mittaristoista. Jos lisäät upotettuihin mittaristoihin Jaa-kuvakkeen, ne tarjoavat Lähetä syötteeseen- ja Lataa-jakovaihtoehdot.
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Vertaile mittaristojen upottamisen vaihtoehtoja.

KomponenttiMitenMissäKäyttöliittymä

Wave-mittaristoKomponentti Lightning-sovellusrakentajassaAloitussivut, tietuesivut
ja sovellusten
aloitussivu

Vain Lightning Experience

Wave Analytics -omaisuudetKomponentti sivuasettelujen parannetussa
editorissa

Tietueen lisätietosivuVain Salesforce Classic

wave:dashboardVisualforce-sivukomponenttiMikä tahansa sivuLightning Experience ja
Salesforce Classic

Wave-mittaristo tai
wave:dashboard

Lightning-sovellusrakentaja tai
Visualforce-sivukomponentti

Lightning-sovelluksen
aloitussivu tai
Visualforce-välilehti

Salesforce1

wave:dashboardForce.com-yhteisösivulla oleva
Visualforce-komponentti

Visualforce-sivuYhteisöt

Upotetut Wave-mittaristot voivat sisältää seuraavia ominaisuuksia.

• Pikalinkki alkuperäiseen sovellukseen, joko Wave-työpöytäversioon tai Wave Mobileen

• Tietueen toimintovalikko

• Linkit muihin Wave-omaisuuksiin

• Jako- ja latausvaihtoehdot

Upotetuilla Wave-mittaristoilla on seuraavat rajoitukset.

• Eivät sisällä vaihtoehtoa tutkia Wavea.

• Kaaviot eivät sisällä kursorilla näytettäviä tietoja (työkaluvihjeitä).

• Jotkin suodattimet, kuten päivämäärävalitsimet, on vaikea määrittää.

• Annotaatiot, ilmoitukset, esitelmätilat ja JSON-editori eivät ole käytettävissä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Wave-mittaristojen upottaminen Lightning-sivuille

Lisää Lightning-aloitussivulle, tietuesivuille ja sovellusten aloitussivulle Wave Analytics -mittaristokomponentti tarjotaksesi datastasi
interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa ja tutkia mittaristoa Lightning-sivun kehyksessä tai Wave Analytics -ikkunassa.

Wave-mittaristojen upottaminen Salesforce Classic -sivuille

Lisää Wave Analytics -mittaristo lisätietosivun asetteluun. Voit näyttää esimerkiksi tilin lisätietosivulla mittariston, joka sisältää tietoja
tiliin liittyvistä palveluongelmista. Käyttäjät voivat tarkentaa, suodattaa ja tutkia mittaristoa samalla tavalla kuin Wave Analytics
-ikkunasta.
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Wave Analytics -mittariston lisääminen Visualforce-sivulle

Upottamalla Wave-mittaristonVisualforce-sivulle voit tarjota tiedoistasi interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa ja
tutkia mittaristoaVisualforce-sivun kehyksessä tai uudessa Wave Analytics -ikkunassa.

Upotettujen mittaristojen tarkasteleminen mobiililaitteilla

Lisää Wave-mittaristokomponentteja mobiilikäyttäjien käyttämille Visualforce-sivuille Salesforce-verkkosivustoissa, mukaan lukien
yhteisöissä. Voit lisätä Wave-mittaristokomponentteja myös Lightning-sovellusten aloitussivuille. Upotetut Wave-mittaristot voivat
valita laitteille -- kuten älypuhelimille ja tableteille -- sopivimman asettelun.

Waven jakaminen yhteisöjen kanssa

Yhteisöille tarkoitetun Wave Analyticsin avulla ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella heidän kanssaan jaettuja sovelluksia yhteisönsä
Visualforce-sivuille upotetuilla Wave-mittaristoilla.

Wave-mittaristojen upottaminen Lightning-sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-käyttöoikeus

Lisää Lightning-aloitussivulle, tietuesivuille ja sovellusten aloitussivulle Wave Analytics
-mittaristokomponentti tarjotaksesi datastasi interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa
ja tutkia mittaristoa Lightning-sivun kehyksessä tai Wave Analytics -ikkunassa.

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi mittariston Lightning-sivullesi.

1. Valitse Lightning-sovellusrakentajasta Wave-mittaristo-komponentti.

2. Valitse näytettävä mittaristo Mittaristo-alasvetovalikosta.
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3. Määritä upotetun Wave Analytics -mittariston attribuutit:

• Näytä jakokuvake -vaihtoehto sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa sitä
avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.

• Näytä otsikko -valintaruutu sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• Avaa linkit uusissa ikkunoissa -vaihtoehdolla voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

• Piilota virheestä -valintaruutu sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -mittaristo, jos tapahtuu virhe (jos esimerkiksi mittaristoa
ei löydy).

• Suodatin-vaihtoehdolla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Esimerkki:

{'opportunities': {'Id': ['{$Account.Id}']}}

tai

{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }

Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi suodattimien rakennuspalikat.

Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi on
datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi alaviivaa
ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä
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Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää Suodatin-määritteen JSON-tiedostoon.

Lisätietoja Lightning-sovellusrakentajan käytöstä on yleiskatsaussivulla Lightning-sovellusrakentaja.

Wave-mittaristojen upottaminen Salesforce Classic -sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asettelujen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-käyttöoikeus

Lisää Wave Analytics -mittaristo lisätietosivun asetteluun. Voit näyttää esimerkiksi tilin lisätietosivulla
mittariston, joka sisältää tietoja tiliin liittyvistä palveluongelmista. Käyttäjät voivat tarkentaa, suodattaa
ja tutkia mittaristoa samalla tavalla kuin Wave Analytics -ikkunasta.

1. Valitse parannetusta sivuasettelueditorista Wave Analytics -omaisuudet paletin vasemmasta
sarakkeesta.

2. Vedä kohde käytettävissä olevien mittaristojen luettelosta sivuasettelun lisätietojen osioon.

3. Kun mittaristo on asetettu sivuasetteluun, voit muuttaa sen ominaisuuksia, kuten korkeutta, kaksoisnapsauttamalla elementtiä tai

napsauttamalla sen viereistä jakoavain-kuvaketta ( ).

Jos haluat määrittää mittariston näyttämään vain tarkasteltavaan tietueeseen liittyviä tietoja, käytä kenttäkartoitusta. Kenttäkartoitus
linkittää mittariston datakentät objektin kenttiin. Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi kenttäkartoitusten rakennuspalikat.
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Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi
on datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon
järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi
alaviivaa ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

JSON-kenttäkartoituksella on seuraava syntaksi:

{
"dataset1_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

},
"dataset2_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

}
}

Jos mittaristo näyttää tietoja esimerkiksi Service-nimisestä datajoukosta, jonka ulottuvuudet ovat Account ja Industry, kenttäkartoitus
olisi:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää Kenttäkartoitus-JSON-tiedostoon.

Wave Analytics -omaisuuksien lisäominaisuudet:

• Näytä otsikko  -valintaruutu sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• Näytä jakokuvake  -vaihtoehto sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa
sitä avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.

• Piilota virheestä  -valintaruutu sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -omaisuus, jos tapahtuu virhe (jos
esimerkiksi mittaristoa ei löydy).

• Mittaristot sisältävät niiden edellisen päivityksen päivämäärän ja kellonajan.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset:

• Voit lisätä yhden mittariston per sivuasettelu.
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• Wave Analytics -mittaristoja ei tueta alkuperäisessä sivuasettelujen editorissa. Jos avaat ja tallennat Wave-mittariston sisältävän
asettelun sivuasettelujen alkuperäisessä editorissa, mittaristo poistetaan.

Lisätietoja parannetun sivuasettelueditorin käyttämisestä on kohdassa Sivuasettelujen mukauttaminen käyttäen parannettua
sivuasettelujen editoria.

KATSO MYÖS:

Trailhead: Mittaristojen asettaminen käyttäjiesi etsimiin paikkoihin

Wave Analytics -mittariston lisääminen Visualforce-sivulle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
Wave Analyticsin
käyttöoikeudella TAI
Analytics Cloud - Wave
Community Users
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
yhteisöjen Wave
Analyticsin
tarkasteluoikeudella

Upottamalla Wave-mittaristonVisualforce-sivulle voit tarjota tiedoistasi interaktiivisen visualisoinnin.
Käyttäjät voivat suodattaa ja tutkia mittaristoaVisualforce-sivun kehyksessä tai uudessa Wave Analytics
-ikkunassa.

Jos haluat lisätä mittaristonVisualforce-sivullesi, määritä <wave:dashboard>-komponentti.
Voit lisätä yhden mittariston per Visualforce-sivu. Mittaristo voi kuitenkin sisältää linkkejä muihin
mittaristoihin tai Wave Analytics -resursseihin.

Alla on kaksi esimerkkiä. Huomaa, että mittaristot tunnistetaan dashboardId-tunnuksella, joka
on 18-merkkinen koodi ja joka alkaa 0FK. Löydät dashboardId-tunnuksen URL-osoitteen lopusta
tarkastellessasi mittaristoa.

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" />
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</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
showSharing="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
hideOnError="true"
filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry':

['{!Account.Name}']}}" />

</apex:page>

• showTitle-attribuutti sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• showSharing-attribuutti sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa sitä
avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.

• openLinksInNewWindow-attribuutilla voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

• hideOnError-attribuutti sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -omaisuus, jos tapahtuu virhe (jos esimerkiksi mittaristoa
ei löydy).

• Mittaristot sisältävät niiden edellisen päivityksen päivämäärän ja kellonajan.

• filter-attribuutilla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Suodattimet määritetään
JSON-merkkijonoilla, esimerkiksi:

filter="{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2':
{'field1': ['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }"

Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi suodattimien rakennuspalikat.

Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi
on datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon
järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi
alaviivaa ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää filter-attribuutin JSON-tiedostoon.
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Lisätietoja Wave Analytics -mittaristojen upottamisesta on Visualforce Developer Guide Standard Component Reference -oppaan
wave:dashboard-komponentin osiossa.

KATSO MYÖS:

Trailhead: Tärkeimpien mittaristojen näkyvyyden parantaminen

Upotettujen mittaristojen tarkasteleminen mobiililaitteilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analyticsin
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Lisää Wave-mittaristokomponentteja mobiilikäyttäjien käyttämille Visualforce-sivuille
Salesforce-verkkosivustoissa, mukaan lukien yhteisöissä. Voit lisätä Wave-mittaristokomponentteja
myös Lightning-sovellusten aloitussivuille. Upotetut Wave-mittaristot voivat valita laitteille -- kuten
älypuhelimille ja tableteille -- sopivimman asettelun.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa luodut mittaristot soveltuvat kaikenkokoisille ruuduille.
Jos olet luonut asettelun tableteille, älypuhelimille tai älykelloille tai mukautetun asettelun
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, mittaristo muuttuu automaattisesti laitteen ruudun
mukaiseksi. Lisätietoja on kohdassa Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille.

Kun mittaristolla on oikeat asettelut, upota se Visualforcen tai Lightning-sovellusrakentajan kautta.
Huomaa, että Salesforce1-sovelluksessa tuetaan vain Lightning-sovellusten aloitussivuja. Lisätietoja
on kohdassa Lightning-sivut.
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Waven jakaminen yhteisöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös:
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA jäsenenä yhteisössä,
jota yritetään päivittää

Wave Analytics -asetusten
muokkaaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-hallintaoikeus

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen,
selaaminen ja jakaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Community Users
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analyticsin
tarkasteluoikeus
yhteisöjen sivuilla

Yhteisöille tarkoitetun Wave Analyticsin avulla ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella heidän kanssaan
jaettuja sovelluksia yhteisönsä Visualforce-sivuille upotetuilla Wave-mittaristoilla.

Note:  Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on Customer Community Plus-
tai Partner Community -lisenssi. Tätä ominaisuutta tuetaan yhteisöissä, mutta ei portaaleissa.

Yhteisökäyttäjät voivat tarkastella yhteisönsä Visualforce-sivuille upotettuja mittaristoja ja selata
niiden linssejä, fasetteja ja linkkejä. Yhteisökäyttäjät eivät voi käyttää Wave Analytics -aloitussivua
tai luoda, päivittää tai poistaa Wave-omaisuuksia. He eivät myöskään voi ladata palvelimelle dataa.
Tämä taulukko sisältää yhteenvedon sisäisten Wave-käyttäjien ja ulkoisten yhteisökäyttäjien välisistä
eroavaisuuksista.

YhteisökäyttäjätWave-käyttäjät

Mittaristojen ja linssien käyttö,
selaaminen ja fasetointi
(Visualforce-sivuille upotettujen)

Mittaristojen ja linssien luominen,
päivittäminen tai poistaminen

Mittaristojen ja linssien jakaminen

Wave-aloitussivun käyttäminen

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttö (esimerkiksi Sales Wave)

Suurien datajoukkojen analysointi

Suojauspredikaattien hyödyntäminen

Mukautettujen toimintovalikkojen
käyttäminen

Waven käyttö mobiililaitteilta

Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi Wave Analyticsin yhteisöille.

1. Ota Wave Analytics käyttöön yhteisöille ja määritä yhteisöjen jäsenet. Lisätietoja on kohdassa
Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille.

2. Luo Wave-mittaristoja ja tallenna ne Wave-sovellukseen, jonka voit jakaa yhteisösi kanssa.

3. Upota Wave-mittaristojasi yhteisösi Visualforce-sivuille. Lisätietoja on kohdassa Wave Analytics -mittariston lisääminen
Visualforce-sivulle. Jos upotat mittariston uudelle Visualforce-sivulle, luo sivulle välilehti ja lisää se yhteisöösi.

4. Valitse mittaristosi sisältävästä Wave-sovelluksesta Jaa.

5. Valitse Jaa-valintaikkunasta Ota käyttöön jakaminen yhteisöjen kanssa.
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Kun sovellus on jaettavissa ulkoisille käyttäjille, viesti ilmoittaa sinulle asiasta yhdellä vilkaisulla. Voit tarkastaa sovellustesi jaon tilan
ja muuttaa sitä helposti.

6. Kutsu yhteisökumppaneita ja -asiakkaita jakamaan sovellus syöttämällä heidän nimensä ja napsauttamalla Lisää. Yhteisöjen jäsenet
näytetään jakoluettelossa oranssilla korostettuna, jotta heidät erottaa ulkoisiksi käyttäjiksi. Ainoa heille saatavilla oleva käyttöoikeus
on Tarkastelija.

Huomaa, että suojausta käytetään seuraavilla tasoilla.

• Roolin, ryhmän tai käyttäjän tasolla, Jakaminen-valintaikkunan kautta.

• Wave-sovelluksen tasolla, Ota käyttöön jakaminen yhteisöjen kanssa -valintaruudun kautta.

• Organisaation määritysten tasolla, suojauspredikaattien kautta.

Lisätietoja yhteisöjen laatimisesta on Getting Started With Communities -oppaassa.

Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen
Voit siirtää Wave-omaisuuksia käyttämällä muutosjoukkoja, pakata niitä yhteen hallittaviin paketteihin, jakaa ja seurata paketteja
AppExchange-palvelun ja License Management -sovelluksen kautta sekä käyttää Metadata API:a hallitaksesi organisaatiosi mukautuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Wave-omaisuuksien siirtäminen muutosjoukoilla

Käytä muutosjoukkoja siirtääksesi mukautettuja Wave-omaisuuksia organisaatioiden välillä käyttöönottoyhteydellä. Voit esimerkiksi
luoda mittaristoja, linssejä, datajoukkoja ja datakulkuja sisältävän Wave-sovelluksen sandbox-organisaatioosi ja siirtää sen
tuotanto-organisaatioosi, kun testaus on valmis.
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Wave-omaisuuksien pakkaaminen hallittaviin paketteihin

Voit luoda hallittava paketteja, jotka koostuvat Wave-omaisuuksista, kuten Wave-sovelluksista, -mittaristoista, -linsseistä, -datajoukoista
ja -datakuluista. Käytä paketteja jakaaksesi näitä omaisuuksia muille käyttäjille tai organisaatioille, myös yhtiösi ulkopuolisille.

Wave-omaisuuksien jakaminen AppExchangen kautta

Kun hallittava pakettisi on läpäissyt turvatarkastuksemme, voit julkaista sen asiakkaillesi lataamalla sen AppExchange-palveluun. Voit
valita paketin julkaisutyypin, hallita pää- ja sivuversioiden numerointia ja määrittää lisensointivaihtoehdot lisenssinhallintasovelluksen
kautta.

Metadata API:n käyttäminen Waveomaisuuksille

Wave tarjoaa täyden tuen Metadata API:lle, jonka avulla voit noutaa, ottaa käyttöön, luoda, päivittää tai poistaa organisaatiosi
mukautuksia.

Wave-omaisuuksien siirtäminen muutosjoukoilla
Käytä muutosjoukkoja siirtääksesi mukautettuja Wave-omaisuuksia organisaatioiden välillä käyttöönottoyhteydellä. Voit esimerkiksi luoda
mittaristoja, linssejä, datajoukkoja ja datakulkuja sisältävän Wave-sovelluksen sandbox-organisaatioosi ja siirtää sen tuotanto-organisaatioosi,
kun testaus on valmis.

Wave-omaisuuksien siirtäminen:

1. Luo ja testaa Wave-omaisuutesi lähdeorganisaatiossa, kuten sandboxissa.

2. Valitse lähdeorganisaation Määritykset-valikosta Lähtevät muutosjoukot ja luo uusi.

3. Napsauta Muutosjoukon komponentit -osiosta Lisää ja käytä Komponentin tyyppi -alasvetoluetteloa valitaksesi ja lisätäksesi
Wave-omaisuutesi muutosjoukkoon. Huomaa, että sinun täytyy lisätä riippuvaiset datakulun manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että jos
lisäät muutosjoukkoon datajoukon, siihen liittyviä datakulkuja ei oteta mukaan oletusarvoisesti.
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Tärkeää: Wave Analytics -komponentteihin sisältyy Wave-sovellukset, -mittaristot, -datakulut, -datajoukot ja -linssit. Pidä
nämä vihjeet ja suositellut käytännöt mielessäsi, kun pakkaat Wave-komponentteja.

• Paketin luominen vaatii Wave-pääkäyttäjän käyttöoikeudet, mutta paketin käyttöönotto vaatii vain Salesforce-pääkäyttäjän
käyttöoikeudet.

• Datajoukot ja datakulut eivät ole tässä tapauksessa yhteydessä, eli niitä ei lisätä automaattisesti. Kun pakkaat molempia,
ne täytyy lisätä manuaalisesti. Jos näin ei tehdä, käyttöönoton aikana tapahtuu virhe. Sama koskee muutosjoukkoja — kun
pakkaat niihin sekä datajoukkoja että datakulkuja, lisää ne manuaalisesti.

• Kuvat eivät renderöidy mittaristossa, jonka kuva-widgetin viittaama kuvatiedosto ei ole käytettävissä kohdeorganisaatiossa.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua. Lataa kuvat palvelimelle manuaalisesti tai lisää pakettiin kansio, joka sisältää kuvat.
Kuva-widgetissä olevan kuvatiedoston asiakirjatunnuksen täytyy vastata kuvan asiakirjatunnusta. Käyttäjä ei voi tallentaa
virheellisen asiakirjatunnuksen sisältävää mittaristoa kohdeorganisaatiossa, mutta hän voi tarkastella ja muokata sitä.

• Jos käyttöönottamasi mittaristo sisältää linkki-widgetin, joka osoittaa toiseen kohdeorganisaatiossa olevaan mittaristoon,
sinun täytyy päivittää linkin viite osoittamaan oikeaan mittaristoon. Jos linkitettyä mittaristoa ei ole kohdeorganisaatiossa,
näet virheviestin. Siirrä myös linkitetty mittaristo tai luo linkitetty mittaristo uudelleen kohdeorganisaatiossa. Päivitä
linkki-widget osoittamaan linkitettyyn mittaristoon.

• Ole varovainen pakatessasi datakulkuja. Virheelliset skeemakorvaukset ja ei-tuetut tai virheelliset parametrit poistetaan
(esimerkiksi Type = dim  ei ole enää tuettu, se on nyt Type = text). JSON-tiedoston kommentit poistetaan. Noodit
saatetaan näyttää eri järjestyksessä.

4. Napsauta Tarkastele/lisää riippuvuuksia varmistaaksesi, että olet lisäämässä kaikki riippuvaiset omaisuudet ja asiaankuuluvat
käyttöoikeudet ja profiiliasetukset.

5. Napsauta Lataa palvelimelle ja valitse kohdeorganisaatiosi, kuten Tuotanto. Varmista, että kohdeorganisaatiosi sallii saapuvat
yhteydet. Lähde- ja kohdeorganisaatiolla täytyy olla käyttöönottoyhteys.

6. Valitse kohdeorganisaatiosi Määritykset-valikosta Tulevat muutosjoukot ja etsi lähdeorganisaatiosta lataamasi muutosjoukko.

7. Vahvista ja ota muutosjoukko käyttöön ja kohdista sisällyttämäsi käyttöoikeusjoukot ja profiilit oikeille käyttäjille. Wave-omaisuutesi
ovat käytettävissä kohdeorganisaatiossa.

Lisätietoja muutosjoukkojen käyttämisestä kokoonpanojen siirtämiseen organisaatioiden välillä on Release Management: Deploying
Changes Using Change Sets -videolla.

Wave-omaisuuksien pakkaaminen hallittaviin paketteihin
Voit luoda hallittava paketteja, jotka koostuvat Wave-omaisuuksista, kuten Wave-sovelluksista, -mittaristoista, -linsseistä, -datajoukoista
ja -datakuluista. Käytä paketteja jakaaksesi näitä omaisuuksia muille käyttäjille tai organisaatioille, myös yhtiösi ulkopuolisille.

Paketti on säiliö, joka soveltuu pienelle yksittäiselle komponentille tai jopa suurelle joukolle toisiinsa liittyviä sovelluksia. Paketteja voidaan
jakaa muille Salesforce-käyttäjille ja -organisaatioille, myös yrityksesi ulkopuolisille. Paketteja on kahta tyyppiä — ei-hallittavia ja hallittavia
— mutta Wave tukee vain hallittavia paketteja, jotka täytyy luoda Developer Edition -organisaatiossa.

Miksi vain hallittavia paketteja? Tämä tarjoaa joitakin tärkeitä etuja, varsinkin lisensoinnin ja lisenssien hallinnan kannalta. AppExchangen
ja lisenssienhallintasovelluksen avulla kumppanit, itsenäiset ohjelmistovalmistajat ja kehittäjät voivat myydä ja hallita sovelluksen
käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Hallittavia paketteja voi myös päivittää, joten sinun ei tarvitse aloittaa aina alusta: voit päivittää sitä asteittain.

Wave-omaisuuksien pakkaaminen:

1. Valitse Developer Edition -organisaatiosi Määritykset-valikosta Paketit ja napsauta Uusi luodaksesi hallittavan paketin.

2. Napsauta Komponentit-välilehdestä Lisää ja käytä Komponentin tyyppi -alasvetoluetteloa valitaksesi ja lisätäksesi Wave-omaisuutesi
pakettiin. Huomaa, että sinun täytyy lisätä riippuvaiset datakulun manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että jos lisäät pakettiin datajoukon,
siihen liittyviä datakulkuja ei oteta mukaan oletusarvoisesti.
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Tärkeää: Wave Analytics -komponentteihin sisältyy Wave-sovellukset, -mittaristot, -datakulut, -datajoukot ja -linssit. Pidä
nämä vihjeet ja suositellut käytännöt mielessäsi, kun pakkaat Wave-komponentteja.

• Paketin luominen vaatii Wave-pääkäyttäjän käyttöoikeudet, mutta paketin käyttöönotto vaatii vain Salesforce-pääkäyttäjän
käyttöoikeudet.

• Datajoukot ja datakulut eivät ole tässä tapauksessa yhteydessä, eli niitä ei lisätä automaattisesti. Kun pakkaat molempia,
ne täytyy lisätä manuaalisesti. Jos näin ei tehdä, käyttöönoton aikana tapahtuu virhe. Sama koskee muutosjoukkoja — kun
pakkaat niihin sekä datajoukkoja että datakulkuja, lisää ne manuaalisesti.

• Kuvat eivät renderöidy mittaristossa, jonka kuva-widgetin viittaama kuvatiedosto ei ole käytettävissä kohdeorganisaatiossa.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua. Lataa kuvat palvelimelle manuaalisesti tai lisää pakettiin kansio, joka sisältää kuvat.
Kuva-widgetissä olevan kuvatiedoston asiakirjatunnuksen täytyy vastata kuvan asiakirjatunnusta. Käyttäjä ei voi tallentaa
virheellisen asiakirjatunnuksen sisältävää mittaristoa kohdeorganisaatiossa, mutta hän voi tarkastella ja muokata sitä.

• Jos käyttöönottamasi mittaristo sisältää linkki-widgetin, joka osoittaa toiseen kohdeorganisaatiossa olevaan mittaristoon,
sinun täytyy päivittää linkin viite osoittamaan oikeaan mittaristoon. Jos linkitettyä mittaristoa ei ole kohdeorganisaatiossa,
näet virheviestin. Siirrä myös linkitetty mittaristo tai luo linkitetty mittaristo uudelleen kohdeorganisaatiossa. Päivitä
linkki-widget osoittamaan linkitettyyn mittaristoon.

• Ole varovainen pakatessasi datakulkuja. Virheelliset skeemakorvaukset ja ei-tuetut tai virheelliset parametrit poistetaan
(esimerkiksi Type = dim  ei ole enää tuettu, se on nyt Type = text). JSON-tiedoston kommentit poistetaan. Noodit
saatetaan näyttää eri järjestyksessä.

3. Napsauta Näytä riippuvuudet varmistaaksesi, että olet lisäämässä kaikki riippuvaiset omaisuudet ja asiaankuuluvat käyttöoikeudet
ja profiiliasetukset.

4. Kun sovelluksesi on pakattu, valmistele paketti jakamista varten.

KATSO MYÖS:

Lisenssinhallintasovelluksen esittely

Wave-omaisuuksien jakaminen AppExchangen kautta
Kun hallittava pakettisi on läpäissyt turvatarkastuksemme, voit julkaista sen asiakkaillesi lataamalla sen AppExchange-palveluun. Voit
valita paketin julkaisutyypin, hallita pää- ja sivuversioiden numerointia ja määrittää lisensointivaihtoehdot lisenssinhallintasovelluksen
kautta.

Hallittavan Wave-paketin jakaminen:

1. Lähetä pakettisi turvatarkastukseen.

Paketin tulee täyttää määritetyt standardit ennen kuin se voidaan julkaista AppExchangessa. Wave-omaisuuksia sisältävät paketit
voivat sisältää myös Salesforcen vakio-objekteja, joten niiden tulee täyttää kaikki samat turvallisuusvaatimukset kuin muidenkin
AppExchange-julkaisujen.

2. Kun pakettisi on valmis, napsauta Lataa palvelimelle ja täytä pakolliset tiedot.

3. Lisää version tiedot, kuten nimi (tavallisesti kuvaus ja päivämäärä) ja versionumero.

4. Valitse julkaisun tyyppi — Hallittava/beeta tai Hallittava/julkaistu — ja asiaankuuluva versionumero.

Hallittava/beeta-tyyppi on tarkoitettu testausta varten, tavallisesti pienellä määrällä asiakkaita, ja se sallii muutoksia, joita
Hallittava/julkaistu-tyyppi ei salli.

5. Lisää AppExchange-listauksesi kuvaus.

6. Lisää halutessasi URL-osoitteita julkaisuhuomautuksille ja ohjeille, salasana (jos haluat pitää pakettisi yksityisenä) ja muita tarvittavia
kohteita.
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7. Napsauta Lataa palvelimelle.

Note:  Käyttöönotto vaatii Salesforce-pääkäyttäjän oikeudet.

Käytä AppExchangea ja lisenssinhallintasovellusta hallitaksesi käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Voit pyytää sovellusta kumppaniyhteisön
sivustolta.

KATSO MYÖS:

Suojaustarkastuksen yleiskatsaus

Lisenssinhallintasovelluksen esittely

Metadata API:n käyttäminen Waveomaisuuksille
Wave tarjoaa täyden tuen Metadata API:lle, jonka avulla voit noutaa, ottaa käyttöön, luoda, päivittää tai poistaa organisaatiosi mukautuksia.

Joka kerta, kun Salesforce-organisaatiotasi mukautetaan, sen metadata muuttuu. Sivuasetteluiden muokkaaminen, mukautetun kentän
luominen tai Wave-datakulun lisääminen ovat kaikki metadata-muutoksia. Metadata on tietoa, joka kuvaa organisaatiosi tai
Wave-omaisuuksiesi kokoonpanoa. Se on dataasi koskevia tietoja. Esimerkiksi metadata-tyyppi WaveLens sisältää linssiä kuvaavia
ominaisuuksia — mitä datajoukkoa se käyttää, mittariston otsikkoa, mitä visualisointi-widgetin tyyppiä se käyttää (pivottable, stackvbar,
heatmap jne.).

Voit luoda omia mukautettuja metadata-tyyppejäsi, eli voit luoda omia määritysobjektejasi, joiden tietueet ovat metadataa eivätkä dataa.
Sen sijaan, että laatisit sovelluksia mukautettujen objektien datatietueista tai mukautetuista asetuksista, voit luoda mukautettuja
metadata-tyyppejä ja metadata-tietueita, jotka tarjoavat kaikki metadatan hallintatavat: pakkaa, ota käyttöön ja päivitä.

Metadata API on muutosjoukkojen ja pakettien perusta, mutta kehittäjät voivat käyttää Metadata API:a myös Wave-omaisuuksiensa
manipulointiin. Sovelluksesi voi esimerkiksi noutaa mittaristojasi koskevaa metadataa ja varmuuskopioida sen säilöön (tai palauttaa sen
säilöstä), mikä tekee versioiden hallinnasta tehokasta.

Metadata API tukee seuraavia Wave-metadata-tyyppejä:

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens

• WaveTemplateBundle

KATSO MYÖS:

Metadata API:n ymmärtäminen
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Älykkäiden ilmoitusten määrittäminen yrityksesi tärkeimmille tilastoille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusten määrittäminen
Wave Analytics -mittariston
widgeteihin:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Ilmoitusten avulla Wave toimii toivomustesi mukaisesti missä ja milloin haluat. Liitä ilmoitusten
ehtoja mittariston numero-widgeteihin ja valitse kyselyiden suoritusaika. Voit nähdä ilmoituksia
Wavessa, Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa ja sähköpostitse. Ilmoitukset
ovat käytettävissä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla laadituissa mittaristoissa.

Määritä Wave-ilmoitus alla kuvatulla tavalla.

1. Etsi mittaristostasi numero-widget, joka näyttää keskeisen suorituskykyindikaattorin, josta haluat
ilmoituksia. Voit myös käyttää mittariston suodattimia tarkentaaksesi kyselyäsi datasi perusteella
ja luoda henkilökohtaisia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita.

2. Valitse alasvetoluettelosta Määritä ilmoitus.

3. Määritä Uusi ilmoitus -paneelissa arvo, josta haluat saada ilmoituksen heti, kun widgetin kysely
palauttaa sen.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat tietää, kun tiimisi saavuttaa 75 % kiintiöstään. Napsauttaisit Kiintiön saavutus -numero-widgetistä
Määritä ilmoitus. Uusi ilmoitus -paneelissa valitsisit alasvetoluettelosta Yhtä kuin tai suurempi kuin ja syöttäisit kynnysarvoksi
75.

4. Valitse miten usein ja milloin haluat suorittaa kyselyn.

5. Testaa ilmoitustasi heti napsauttamalla Tallenna ja suorita tai tallentamalla sen. Pääkäyttäjän ei tarvitse tehdä mitään.
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Kun keskeiselle suorituskykyindikaattorille määrittämäsi ehdot täyttyvät, saat ilmoituksen sovelluksessa ja sähköpostitse. Wavessa,

Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa kellokuvake ( ) kertoo, kun saat ilmoituksista.

Wavessa kellon vieressä oleva alasvetoluettelo sisältää vaihtoehdon, jolla voit hallita Wave-ilmoituksia. Voit hallita ilmoituksia myös

mittaristosta. Plus-merkin sisältävä kellokuvake ( ) avaa ilmoitusten luettelon ja näyttää ilmoitusten määrän sinisellä ( ) widgeteissä,
joihin on liitetty ilmoituksia. Kaikki ilmoitukset -paneelissa jokaisella ilmoituksella on toimintojen alasvetoluettelo, josta ilmoituksia voi
muokata tai poistaa.

Ota seuraavat Wave-ilmoituksia koskevat seikat huomioon.

• Voit määrittää enintään viisi ilmoitusta.

• Ilmoitukset ovat käytettävissä vain mittaristoissa, jotka on suunniteltu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.

• Ilmoitukset ovat käytettävissä vain numero-widgeteissä.

• Ryhmityksiä sisältävien kyselyiden kaikkia tuloksia arvioidaan ilmoitusten ehtoja vasten, ei vain ensimmäistä riviä (widgetissä näytetty
arvo).

Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Annotaatioiden lisääminen
Wave Analytics -mittariston
widgeteihin:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä
kommentteja. Annotaatioiden avulla voit käydä dataasi ja sen visualisointitapoja koskevia
keskusteluita, ja näet mittariston koko ajan.

Note:  Annotaatioita tuetaan vain mittaristoissa, jotka on laadittu Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla.

Jos haluat luoda annotaatioita, valitse widgetin alasvetoluettelosta Annotoi tai napsauta mittariston

hallintapalkista puhekuplakuvaketta ( ). Annotaatioita sisältävien widgetien vieressä näytetään
sininen neliö ja annotaatioiden määrä.

Wave tallentaa selkä avoimet että ratkaistut annotaatiot. Jos poistat widgetin, sen avoimet annotaatiot
tallennetaan irrallisia annotaatioina. Voit käyttää irrallisia annotaatioita mittariston alalaidassa olevasta
sinisestä ympyrästä.

Napsauta annotaatiota sinisestä neliöstä tai ympyrästä avataksesi sen kommentoidaksesi sitä.
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Voit @mainita kenet tahansa organisaatiossasi, mutta määrittämäsi suojaus määrittää mittariston käyttöoikeudet.

Wave-mittaristojen annotaatiot on integroitu luonnollisesti Chatteriin, ja mittaristoissa olevat kommentit näytetään myös Chatter-viesteinä.
Annotaatio-paneeli sisältää vaihtoehdon, jolla voit lähettää ruutukaappauksen mittariston tämänhetkisestä tilasta.

Avoimessa annotaatiossa voit päivittää syötteen tai sulkea annotaation.

Mittaristopaneelissa jokaisella annotaatiolla on toimintojen alasvetovalikko, josta voit ratkaista tai poistaa annotaation.

Saat kaikki mittariston viestit, jos napautat sen -painiketta. Kun näet annotaatioita Chatterissa, napsauta mittariston kuvaa
siirtyäksesi suoraan mittariston annotaatioon Waveen.

KATSO MYÖS:

Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä
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Live-mittaristojen ja -linssien esitteleminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esittely Wave Analyticsista:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Järjestä kokouksia suoraan Wavesta uuden, koko näytön esitelmätilan avulla. Kun esittelet
Wave-omaisuuksia diakuvien ja staattisten kuvien sijaan, sinulla on reaaliaikainen pääsy dataasi ja
voit esitellä dynaamisia visualisointeja.

Aloita esitelmä napsauttamalla sovelluksesta Esitä ja valitsemalla ensimmäisenä esitettävä mittaristo
tai linssi.

Voit aloittaa esitelmän myös suoraan mittaristosta tai linssistä.

Voit käyttää esitelmän aikana kaikkia Wave-toimintoja, kuten suodattamista, fasetointia ja linkittämistä muihin omaisuuksiin. Esitelmän
ohjainpalkki tulee esiin, kun siirrät kursorisi ikkunan ylälaitaan.

Valitse esitettävä omaisuus ohjainpalkin keskellä olevasta alasvetovalikosta.
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Koko näytön valitsin ( ) muuttaa ikkunan kokoa poistumatta esitelmästä.

Toimintojen ja linkkien ottaminen käyttöön mukautetuilla toimintovalikoilla linsseissä
ja mittaristoissa

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Datajoukon laajennetun
metadatan tiedoston (XMD)
muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Wave Analytics -linssien ja -mittaristojen mukautetut valikot sallivat käyttäjien hyödyntää
Salesforce-toimintoja ja avata tietueita Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta.

Wave-linssien ja -mittaristojen mukautetut toimintovalikot sallivat tiimisi suorittaa pikatoimintoja
Salesforce-objekteille sekä avata tietueita Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta. Kehittäjät tai
pääkäyttäjät voivat muokata datajoukon laajennetun metadatan tiedostoa (XMD) luodakseen
valikoita, jotka ovat osana seuraavaa Wave-kaaviota ja taulukkokäyttöliittymän elementtejä:
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• Arvojen otsikot kaavioissa (kuten "Opportunity for Sanders" yllä olevassa kuvassa).

• Selitteen arvojen otsikot taulukon soluissa.

• Taulukon soluissa olevat arvot.
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Kursorin siirtäminen otsikoiden päälle näyttää, onko toimintovalikko käytettävissä. Arvon, solun tai selitteen napsauttaminen avaa valikon,
josta käyttäjä voi valita käytettävissä olevan toiminnon tai avata tietueen.

Toimintovalikon toiminnot
Toiminnot saadaan objektikohtaisista toiminnoista ja/tai globaaleista toiminnoista, joita olet lisännyt aiemmin Salesforce-objekteihin.
Salesforce-toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita muihin tietueisiin, muuttaa ja päivittää
tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi tavalla. Voit esimerkiksi lisätä toimintoja, joiden avulla käyttäjät
voivat luoda uusia tapauksia, tapahtumia, tilejä, ryhmiä ja niin edelleen. Lisätietoja tämänhetkisessä julkaisussa tuetuista
Salesforce-objekteista ja -toiminnoista on alla olevassa osiossa "Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille".

Pikatoimintojen valikon Avaa tietue -linkki
Linkit voivat välittää linsseistä tai mittaristoista tietueisiin tiettyjä tietoja, kuten Salesforce-tilitunnuksia. Esimerkiksi mittaristossa oleva
tilin nimen linkki voidaan määrittää välittämään tilin tunnus Salesforceen. Kun käyttäjä napsauttaa Avaa tietue -linkkiä, asiaankuuluva
tilitietue avataan uudessa välilehdessä. Mukautetut linkit voivat hakea tietueita Workday®-työntekijöille tai Concur®-kustannusraporteille.
Linkissä voidaan käyttää mitä tahansa verkkosivustoa, kunhan se käyttää HTTP- tai HTTPS-protokollaa.

Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille
Toimintovalikon tämänhetkinen toteutus tukee Salesforce-objekteja ja -toimintoja rajoitetusti.

Voit tällä hetkellä luoda Wave-pikatoimintovalikoita mukautetuille objekteille, sObject-objekteille sekä seuraaville Salesforcen
vakio-objekteille:

• Tili

• Tapaukset

• Liidi

• Mahdollisuus

Toimintoja ei tueta yhteyshenkilöiden, käyttäjien ja käyttäjäprofiilien sivuasetteluissa.

Toimintovalikkojen tämänhetkinen toteutus tukee Chatter-toimintoja (Viesti, Tiedosto, Kiitos, Linkki, Kysely ja Kysymys), objektikohtaisia
toimintoja ja globaaleja toimintoja. Se ei tue Salesforce1-toimintoja.

Muita objekteja ja toimintoja tuetaan tulevissa julkaisuissa.

Toimintovalikkojen kehittäminen
Kehitystiimisi luo toimintovalikoita muokkaamalla datajoukon laajennetun metadatan tiedostoa (XMD). Lisätietoja on Extended Metadata
(XMD) Reference -asiakirjan Dimensions Section -osiossa.

Jos haluat luoda datajoukon toimintovalikkoon Avaa tietue -linkin käyttämällä useiden Salesforce-organisaatioiden instanssien tietueita,
sinun täytyy lisätä organisaatioiden osio XMD-tiedostoon. Organisaatioiden osio sallii sinun kartoittaa organisaatioiden tunnuksista
datajoukossa viitattujen organisaatioiden instanssien URL-osoitteisiin. Lisätietoja on Extended Metadata (XMD) Reference -asiakirjan
Organizations Section -osiossa.
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Kuvien ja suodatetun datan lataaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ruutukaappausten ja
taulukkomuodossa olevan
datan lataaminen Wave
Analytics -käyttöliittymästä:
• “Wave Analytics -datan

latausoikeus

Lataa suodatettua dataa linssin tutkinnasta ja mittariston widgeteistä. Voit ladata kuvatiedostoja
(.png), Microsoft® Excel® -tiedostoja (.xls) ja pilkuilla erotettujen arvojen tiedostoja (.csv).
Tämä ominaisuus lataa näytetyn kyselyn (tai vaiheen) tulokset.

Valitse mittariston widgetin alasvetoluettelosta Lataa.

Voit myös valita linssistä Jaa ja sitten Lataa.

Kun lataat suodatettua dataa, kysely rajoittaa rivien määrää. Oletusrajoitus per kysely on 10 000 riviä dataa. Jos haluat määrittää muun
arvon, käytä SAQL-lausuntoa limit.

KATSO MYÖS:

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön
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Visualisointien jakaminen Chatter-viesteillä ja linkeillä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä Chatter-sovellukseen viestin tai tarjoamalla
sen yksilöllisen URL-osoitteen. Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin
—linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat
suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja.

1. Napsauta Jaa.

2. Napsauta haluamasi jakomenetelmän välilehteä: Lähetä syötteeseen, joka lähettää
Chatter-sovellukseen linssin, mittariston tai sovelluksen kuvan ja linkin, tai Hanki URL, joka on
resurssin yksilöllinen URL-osoite.

a. Jos lähetät Chatter-viestin, valitse Käyttäjä- tai Ryhmä-syöte, syötä nimi ja kirjoita
kommenttisi. Voit myös poistaa kuvan viestistäsi siirtämällä kursorisi sen ylle ja napsauttamalla
x. Huomaa, että lähetetyt kuvat ovat julkisia.

b. Jos käytät jakamiseen yksilöllistä URL-osoitetta, kopioi linkki ja tarjoa se kenelle haluat.

3. Napsauta Myönnä käyttöoikeus määrittääksesi jako-oikeuden tason.

4. Napsauta Valmis.

Note:  Visualisoinnin jakaminen edellyttää, että myönnät sen sisältävän sovelluksen
käyttöoikeuden. Oletusarvoisen jaetun sovelluksen sisäiset linssit, datajoukot ja mittaristot
ovat kaikkien Wave Analytics -käyttäjien käytettävissä, ellei pääkäyttäjä ole rajoittanut
käyttöoikeuksia. Kaikki muut sovellukset ovat yksityisiä, ellei sovelluksen päällikkö ole
jakanut niitä tietyn käyttäjän, ryhmän tai roolin kanssa.

Wave Analyticsin raja-arvot
Tämä osio kuvaa Wave Analytics -rajoitukset.

Seuraavat rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita. Ota yhteyttä salesforce.com:iin nostaaksesi näitä rajoituksia.

API-kutsujen rajoitukset

ArvoRajoitus

100Samanaikaisten Wave Analytics API -kutsujen enimmäismäärä per organisaatio

5 000Wave Analytics API -kutsujen enimmäismäärä per käyttäjä per tunti

Wave Analytics -lisenssin datan tallennusrajoitukset

Note:  Alla olevassa taulukossa kuvatut datarajoitukset koskevat vain Analytics Cloud - Wave Analytics Platform- ja Analytics
Cloud - Sales Wave Analytics App- ja Service Wave Analytics App -lisenssejä, jotka on ostettu 20. lokakuuta 2015 jälkeen.
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Rajoitus. Wave Analytics -lisenssin datan
tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät
teknisiä. Lisenssin omistaja suostuu valvomaan
datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Lisenssi

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Sales Wave- ja Service Wave -sovelluslisenssien käyttö
ei nosta datarajoitusta sovellusalustalisenssille

Sales Wave- ja Service Wave -sovellukset

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Datajoukkojen tallennusrajoitukset

ArvoRajoitus

250 miljoonaa per Platform-lisenssi, jotka on ostettu ennen 20.
lokakuuta 2015

Rivien enimmäismäärä kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa
yhteensä.

Note:  Suosittelemme, että datajoukot sisältävät noin 100
miljoonaa tietuetta parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
Useat tekijät, kun tietueiden koko ja mittojen
kardinaliteetti, voivat vaikuttaa suorituskykyyn
merkittävästi tai haitallisesti.

5 000 (sisältäen enintään 1 000 päivämääräkenttää)Kenttien enimmäismäärä datajoukossa

36 028 797 018 963 967Datajoukon numerokenttien enimmäisarvo

-36 028 797 018 963 968Datajoukon numerokenttien vähimmäisarvo

Datakulkujen rajoitukset

ArvoRajoitus

24Datakulkujen suorituskertojen enimmäismäärä 24 tunnin aikana

Note:  Wave käyttää Bulk API:a, joka lasketaan Salesforce Bulk API -rajoituksiisi. Datakulku lähettää erillisen Bulk API -kutsun
noutaakseen dataa kustakin Salesforce-objektista. Datakulun erän koko on 100 000 – 250 000, riippuen siitä, pilkkooko datakulku
vai Bulk API datan osiin. Jos objektista haetaan esimerkiksi miljoona riviä, datakulku luo 4–10 erää.

Sales Wave -sovelluksen rajoitukset
Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin ja yhteen datakulkuun
jokaiselle sovellusta käyttävälle organisaatiolle. Nämä rajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä.
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Ulkoisten tietojen rajoitukset

ArvoRajoitus

Jos käytät External Data API:a: 40 Gt.Enimmäiskoko per ulkoisen tiedon lataus

Jos käytät käyttöliittymää: 512 Mt.

50 GtKaikkien palvelimelle ladattavien ulkoisten tietojen enimmäiskoko
24 tunnin aikana

50Palvelimelle ladattavien ulkoisten datatiedostojen
enimmäismäärä 24 tunnin aikana

32 000Merkkien enimmäismäärä kentässä

5 000 (sisältäen enintään 1 000 päivämääräkenttää)Kenttien enimmäismäärä tietueessa

400 000Merkkien enimmäismäärä kaikissa tietueen kentissä yhteensä

Kyselyiden rajoitukset

ArvoRajoitus

50 per Platform-lisenssiSamanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä per organisaatio

10Samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä per käyttäjä

10 000Palautettavien rivien enimmäismäärä per kysely

Oletusarvo on 10 000. Jos haluat määrittää muun arvon, käytä
SAQL-lausuntoa limit.

2 minuuttiaKyselyn aikakatkaisu

Seuraavat rajoitukset koskevat Wavelle käyttöönotettua Developer Edition -organisaatiota.

Developer Edition -rajoitukset

ArvoRajoitus

250 000Datarivien enimmäismäärä

5Samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä

Note:  Wave on laadittu force.com-sovellusalustalla ja se on force.com-sovellusalustan rajoitusten alainen. Esimerkiksi
SOQL-kyselyiden rajoitus (20 000 merkkiä) määrittää kenttien määrän, joista sfdcDigest-transformaatio voi noutaa dataa. Jos ylität
force.com-rajoitukset, tapahtuu virhe. Lisätietoja on force.com platform limits -asiakirjassa.
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Wave Analyticsin rajoitukset
Wave Analytics eroaa muista Salesforce-ominaisuuksista muutamin tavoin.

Julkaisut tapahtuvat kerralla
Kaikki asiakkaat saavat Wave Analytics -päivitykset samaan aikaan instanssista riippumatta. Asiaan liittyvät ydinpäivitykset tapahtuvat
instanssikohtaisesti vaiheittain.

Lokalisointi
Wave Analytics on lokalisoitu seuraavin poikkeuksin.

• Emme tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa.

• Jotkin virheviestit ovat käytettävissä vain englanniksi.

• iOS-mobiilisovellus sisältää esimerkkidatajoukoista ja -mittaristoista vain englanninkieliset versiot.

Rajoitettu kansainvälistämisen tuki
Wave Analytics tarjoaa kansainvälistämisen tukea seuraavin rajoituksin.

• Sinun täytyy määrittää sekä paikkamääritys että kieli nähdäksesi käännetyt otsikot.

• Datajoukkojen sisältämää todellista dataa ei lokalisoida.

• Kullekin datajoukolle voi olla määritetty yksi paikkamääritys metadatassa. Metadata-paikkamääritystä ei korvata yksittäisten käyttäjien
paikkamääritysasetuksilla. Kaikki käyttäjät näkevät samat päivämäärien, kellonaikojen ja numeroiden formaatit sekä ulottuvuuksien
nimet riippumatta omista paikkamääritys- ja kieliasetuksistaan.

• Suodattimien hauissa otetaan huomioon kirjainkoko ja aksenttimerkit. Esimerkiksi suodatin "Andre" ei palauta tulosta "André".

• Useita valuuttoja ei tueta. Kun Wave Analytics hakee organisaatiosi oletusvaluutan, se käyttää sitä raha-arvoille eikä muunna niitä
toiseen valuuttaan.

• Tietojen lajittelu datajoukoissa ei välttämättä toimi odotetulla tavalla.

Helppokäyttötilan ominaisuuksia ei tueta
Wave Analytics ei sisällä helppokäyttötilan ominaisuuksia.

Rajoitettu kenttätason suojaus
Kenttätason suojaus ei ole käytettävissä tiedostojen kautta ladatuille ulkoisille tiedoille. Alkuperäisessä tietokannassa tai Salesforce-objektissa
käyttöönotettua kenttätason suojausta ei säilytetä, kun tiedot ladataan Wave Analytics -datajoukkoon. Lisätietoja on Wave Analytics
Security Implementation Guide -oppaassa.

Sales Wave -datan vaatimukset
Sales Cloud -datan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Sales Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Käytä vakiomuotoisia myyntiobjekteja.

• Liitä mahdollisuuksiin vähintään yksi tapahtuma ja yksi tehtävä.

• Ota historian seuranta käyttöön Mahdollisuudet-objektin Summa-, Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentille.
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• Tapausten täytyy liittyä tileihin, jos päätät tuoda tapaustietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda liiditietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Vähintään yhden liidin täytyy olla muunnettu mahdollisuudeksi.

2. Liidi täytyy yhdistää tiliin.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda kampanjatietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi mahdollisuus.

2. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi kampanjan jäsen.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda mahdollisuuksien tietuetyyppejä Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon
kautta.

1. Sinun täytyy määrittää vähintään yksi mahdollisuuksien tietuetyyppi.

2. Mahdollisuuksien tietuetyypin täytyy olla yhdistettynä vähintään yhteen mahdollisuuteen.

Sales Waven tukemat Salesforce-objektit ja -kentät
Sales Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot sovellusta ensimmäistä kertaa, se
sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät.

Sales Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät Salesforcen seuraavista vakio-objekteista:

• Tilit

• Käyttäjät

• Roolit

• Mahdollisuudet

• Tuotteet (mahdollisuuksien rivikohde)

• Tehtävät

• Tapahtumat

Sales Wave tukee Salesforce-vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Sales
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Sales Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Sales Waven tuki muulle kuin Salesforce-datalle
Sales Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä, paitsi CSV-tiedostoa, joka sisältää kiintiötiedot käyttäjätasolla. Muun ulkoisen datan tuominen
vaatii ylimääräisen lisenssin. Lisätietoja saat Salesforce-edustajaltasi.

Note: Jos haluat lisätä Sales Waveen kiintiötietoja, sinun täytyy ladata ne CSV-tiedostona. Lisätietoja on kohdassa Sales Wave
-sovelluksen Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Service Wave -datan vaatimukset
Service Cloud -datan täytyy sisältää vähintään yksi seuraavista kohteista, jotta Service Wave -mittaristot toimisivat oikein:
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• Tapahtumat

• Tehtävät

• Suljetut tapaukset

• Tapaukseen tai mahdollisuuteen liitetyt julkaistut artikkelit

Tapaukset-objektin mukautetut kaavakenttiä täytyy olla olemassa tai niitä tulee luoda seuraaville kohteille:

• SLA missed (tekstikenttä)

• FCR (totuusarvo)

Service Wave -sovelluksen tukemat Salesforce-objektit ja -kentät
Service Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa,
se sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät. Service Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät seuraavista
Salesforce-objekteista:

• Tili

• Tapaukset

• Yhteyshenkilö

• Tapahtumat

• käyttäjä

• UserRole

• Tehtävä

Service Wave saattaa käyttää kenttiä myös seuraavista objekteista, riippuen ohjatussa määritystoiminnossa valitsemistasi vastauksista:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (mukautettu objekti)

• Ryhmä

• Yksi Knowledge-artikkelityyppi (mukautettu objekti)

• RecordType

• Mahdollisuus

Service Wave tukee Salesforcen vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Service Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Service
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Service Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Service Waven lisärajoitukset
Service Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta datakulusta.

Asiakastyytyväisyyspisteiden sisällyttäminen mittaristoihin/datakulkuun on vapaaehtoista. Sovelluksen ohjattu määritystoiminto sallii
sinun liittää asiakastyytyväisyyspisteet mukautetusta tapauskentästä tai Tapaukset-objektiin liitetystä mukautetusta objektista.

Sinun täytyy lisätä suojauspredikaattisi tai muut datajoukkojen suodattimet manuaalisesti sovelluksen datakulkuun.
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Sovellus ei tue monihierarkiaa (tiimi/päällikkö), kun luot sen. Sinun täytyy lisätä tämä ominaisuus itse.

Knowledge Usage -mittaristo laatii raportteja tällä hetkellä yhden artikkelityypin perusteella, jonka valitset ohjatussa määritystoiminnossa.

Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille
Toimintovalikon tämänhetkinen toteutus tukee Salesforce-objekteja ja -toimintoja rajoitetusti.

Voit tällä hetkellä luoda Wave-pikatoimintovalikoita mukautetuille objekteille, sObject-objekteille sekä seuraaville Salesforcen
vakio-objekteille:

• Tili

• Tapaukset

• Liidi

• Mahdollisuus

Toimintoja ei tueta yhteyshenkilöiden, käyttäjien ja käyttäjäprofiilien sivuasetteluissa.

Toimintovalikkojen tämänhetkinen toteutus tukee Chatter-toimintoja (Viesti, Tiedosto, Kiitos, Linkki, Kysely ja Kysymys), objektikohtaisia
toimintoja ja globaaleja toimintoja. Se ei tue Salesforce1-toimintoja.

Muita objekteja ja toimintoja tuetaan tulevissa julkaisuissa.

Raportit ja mittaristot

Salesforce tarjoaa joukon tehokkaita raportointityökaluja, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja työstämään tietojasi.

Kerää tietoja raporteilla
Raporttien avulla voit käyttää organisaatioosi ajan myötä kertyneitä tietoja, jolloin voit tehdä parempia päätöksiä. Voit tarkastella
organisaatiosi tietoja lähes loputtomilla eri tavoilla, näyttää niitä helposti ymmärrettävissä muodoissa ja jakaa niistä saatuja tuloksia
muiden kanssa mittaristojen avulla.

Jaa syvällisiä tietoja mittaristojen avulla
Mittaristot auttavat sinua ymmärtämään visuaalisesti liiketoimintasi olosuhteita, joten voit tehdä päätöksiä raporteilla keräämiesi
reaaliaikaisten tietojen perusteella. Käytä mittaristoja auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan trendejä, lajittelemaan summia ja mittaamaan
toimintojensa vaikutuksen.
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Raportit ja mittaristot

Raportit

Raportteihin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raportit tarjoavat sinulle parhaan pääsyn Salesforce-tietoihisi. Tutustu raporttien perusteisiin ennen
kuin laadit, luet ja jaat niitä.

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun valmistaudut tekemään raportteja Salesforce-tiedoistasi:

• Hyvin suunnitellut raportit suoritetaan nopeammin.

• Ennen kuin aloitat raportin luomisen, kirjoita ylös kysymykset, joihin raporttisi tulisi vastata. Tällä
tavalla voit varmistaa, että raporttisi palauttaa sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot.

• Raportit jaetaan kansioiden kautta. Kuka tahansa, jolla on raporttisi kansion käyttöoikeus, voi
käyttää myös raporttiasi. Varmista, että tallennat raporttisi oikeaan kansioon.

Tutustu seuraaviin ominaisuuksiin ja käsitteisiin ennen kuin laadit ensimmäisen raporttisi.

Raporttien rakennusohjelma
Raporttien rakennusohjelmaon visuaalinen Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda uusia raportteja ja muokata olemassa
olevia. Raporttien rakennusohjelmassa voit valita raporttisi tyypin, formaatin ja kentät.

Käynnistä raporttien rakennusohjelma napsauttamalla Uusi raportti.

Kentät
Yksi tai useampi kenttä kuvaa kunkin raportin tuloksia. Jos kuvittelet raporttisi olevan taulukko, sen jokainen rivi on tulos ja jokainen
sarake on kenttä.

Oletetaan esimerkiksi, että henkilöstöosaston johtaja luo työntekijöitä koskevan raportin. Jokainen tulos on työntekijä ja jokainen
kenttä on työntekijää koskeva tiedonjyvä: etunimi, sukunimi, työnimike, aloituspäivä jne.

Kun luot raportin tai muokkaat raporttia, valitset siihen sisällytettävät kentät. Sisällytä mukaan vain tarvitsemasi kentät, jotta raporttisi
suoritetaan nopeasti.

Suodattimet
Rajoita raporttisi palauttamia tietoja suodattimilla. Suodattimet ovat hyödyllisiä monista syistä. Niillä voit rajoittaa raporttisi haluamiisi
tietoihin tai varmistaa, että raporttisi suoritetaan nopeasti.

Oletetaan esimerkiksi, että raporttisi palauttaa kaikki yhtiösi tapaukset, mutta haluat nähdä vain avoimet ja sinulle kohdistetut
tapaukset. Valitse raporttisi suodattimiksi Omistaja- ja Tila-kentät.

Lisää suodattimet raporttien rakennusohjelmaan. Lightning Experiencessa voit luoda, muokata tai poistaa suodattimia myös lukiessasi
raporttia.

Raporttityypit
Raporttisi tyyppi määrittää siinä käytettävissä olevat kentät. Esimerkiksi tiedosto- ja sisältöraporteilla voi olla kenttiä kuten Tiedoston
tunnus, Tiedostonimi  ja Latauksia yhteensä. Tiliraporteissa voi olla kenttiä kuten Tilin tunnus, Tilin
nimi  ja Puhelinnumero.

Raporttityypin valitseminen on ensimmäinen vaihe raporttisi luomisessa.

Raportin muoto
Raportin muoto määrittää sen tulosten ulkoasun. Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Liitetyt
raportit eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.
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Laadi raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun sinulla on kysyttävää Salesforce-datastasi, laadi raportti saadaksesi vastauksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Uuden raportin laatiminen

Raporttien rakennusohjelma on vedä ja pudota -työkalu, jonka avulla voit käyttää tietojasi
nopeasti ja johdonmukaisesti. Käytä sitä luodaksesi uusia raportteja ja muokataksesi olemassa
olevia.

2. Historiallisten muutosten raportit

Yrityksesi nykyisen tilan tavanomaisen ja ajankohtaisen raportoinnin lisäksi voit analysoida
mahdollisuuksien, tapausten, ennusteiden ja mukautettujen objektien muutoksia päivien tai viikkojen ajalta.

3. Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai yhteenvetoraporttien tuloksia
mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin
suorittamisen ladatakseen mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin
tietoja samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

4. Luokittele tiedot nopeasti paikannuksien avulla

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää. Kun luot paikannuskentän,
määrität useita luokkia (paikannuksia), joita käytetään raportin arvojen ryhmittämiseen.

5. Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Liitetty raportti -muodon avulla voit tarkastella erityyppisiä tietoja yhdessä raportissa. Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista
vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä.

6. Raporttitietojen esittäminen graafisesti

Näytä tietosi kaaviomuodossa auttaaksesi lukijoita ymmärtämään ne nopeammin ja helpommin. Kaaviot näytetään raporttitaulukon
yläpuolella. Ne voivat auttaa käyttäjiäsi saamaan tiedoista kokonaiskuvan ennen kuin he syventyvät yksityiskohtiin. Käytä viivakaavioita
seurataksesi muutoksia aikaväliltä tai palkki- tai piiraskaaviota verrataksesi arvoja tietystä ajankohdasta. Kaaviot voidaan näyttää myös
mittaristokomponenteissa.

7. Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa

Voit auttaa lukijoita löytämään tietoja helposti piilottamalla lisätietoja ja alueita, rajoittamalla näytettävien tulosten määrää ja
korostamalla tietoja väreillä. Voit myös näyttää taulukkosi mittaristokomponentissa.

8. Salesforce-tietojen raportointi Excelillä

Connect for Office sisältää Excel-lisäosan, joka sallii Salesforce-raporttiesi suojatun käytön Microsoft® Excelissä®. Voit luoda tarvitsemasi
raportit Salesforcessa, josta ne haetaan Excel-laskentataulukkoon. Taulukossa tietoja voidaan puolestaan mukauttaa ja analysoida
käyttämällä Excelin kaavoja, kaavioita ja pivot-taulukkoja. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect
for Officen tuen.

9. Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien luomiseen ja muokkaamiseen.
Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa, sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.
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Uuden raportin laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttien rakennusohjelma on vedä ja pudota -työkalu, jonka avulla voit käyttää tietojasi nopeasti
ja johdonmukaisesti. Käytä sitä luodaksesi uusia raportteja ja muokataksesi olemassa olevia.

Napsauta raportin nimeä ja Mukauta mukauttaaksesi olemassa olevaa raporttia raporttien
rakennusohjelmassa. Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta
optimoidakseen ruudun kiinteistön. Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai
napsauttamalla Salesforce-logoa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raporttityypin valitseminen

Valitsemasi raporttityyppi määrittää raportissasi näytettävät tietueet ja kentät. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä, kuten Summa,
Vaihe ja Tyyppi.

2. Raportin muodon valitseminen

Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Valitse muoto, joka on
tarpeeksi monimutkainen kaapatakseen näytettävät tiedot, mutta tarpeeksi yksinkertainen
esittääkseen ne tehokkaasti.

3. Raportin luominen

Luo raportti nähdäksesi reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnastasi, kuten asiakkaiden
mahdollisuuksien, tukitapausten jne. tämänhetkisen tilan.

4. Mukautetun raportin luominen

Voit mukauttaa vakioraportteja tai luoda kokonaan uusia mukautettuja raportteja, jotka vastaavat
organisaation tarpeita.

5. Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

6. Raporttitietojesi ryhmittäminen

Ryhmitä yhteenveto-, matriisi- ja liitetty-muotoisten raporttien sarakkeiden tai rivien tietoja yhteen näyttääksesi hyödyllisiä tietoja.
Ryhmitä esimerkiksi mahdollisuudet sulkeutumispäivän perusteella nähdäksesi suljetut mahdollisuudet tai ryhmitä tapauksia tuotteen
mukaan nähdäksesi kunkin tuotteen tapausten määrän. Sinulla voi olla ryhmitysten sisäisiä ryhmityksiä.

7. Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Useimmissa toiminnoissa voit jatkaa raporttisi työstämistä, kun esikatselu latautuu. Esimerkiksi muokatessasi raporttia voit vetää
useita kenttiä raporttiin ja luoda ryhmityksen, kun kyseisiä sarakkeita ladataan.

8. Raporttien mukauttaminen

Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori. Raporttien rakennusohjelma sallii sinun työstää raporttikenttiä ja
-suodattimia ja näyttää sinulle jotkin tietosi sisältävän raportin esikatselun.

9. Raporttikentät

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Se sisältää myös luettelon mukautetuista
yhteenvetokaavoista, joita voit luoda, muokata ja poistaa.

10. Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

Yhteenvetokenttä sisältää numeerisia arvoja, joiden summan, keskiarvon, suurimman arvon tai pienimmän arvon haluat tietää.
Yhteenvetokentät näytetään kaikilla ryhmitystasoilla. Yhteenveto- ja matriisiraporteissa näytetään myös kokonaissumman tasolla.
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11. Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raporttien jakaminen joukkoihin sallii sinun analysoida trendejä tiedoissasi. Voit ryhmitellä tietojoukkoja, lajitella ryhmittelyjä ja
vertailla jokaisen ryhmän välisummia kokonaiskustannuksiin. Yhteenvetoraportissa ja liitetyissä raporteissa voit myös jakaa välisummiin
useiden kenttien mukaan, jolloin saat kaskadisia tietojoukkoja.

12. Älykäs laskenta Raporteissa

"Älykäs" laskenta tarkoittaa, että kaksi kertaa esiintyvät tiedot lasketaan vain kerran välisummiin tai kokonaissummaan. Salesforce
käyttää "älykästä" laskentaa, kun suoritat raportteja, joiden yhteenvetoon tai keskiarvoon valituissa sarakkeissa on kaksoiskappaleita
tiedoista.

13. Kaavoilla työskentely raporteissa

Kaavojen avulla voit luoda mukautettuja yhteenvetoja, jotka perustuvat raporttien tiedoilla laskettuihin arvoihin. Näitä kaavoja voidaan
käyttää raporttisi sarakkeina.

14. Raporttisi tallentaminen

Napsauta Tallenna päivittääksesi olemassa olevan raportin uusilla muutoksilla tai Tallenna nimellä kloonataksesi alkuperäisen
raportin muuttamatta sitä. Napsauta Lightning Experiencessa Kloonaa kloonataksesi raportin.

KATSO MYÖS:

Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Raportin luominen

Raportin luominen

Raporttikentät

Raporttityypin valitseminen

Raporttien mukauttaminen

Raportin muodon valitseminen

Mukautetun raportin luominen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Raporttityypin valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Valitsemasi raporttityyppi määrittää raportissasi näytettävät tietueet ja kentät. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä, kuten Summa,
Vaihe ja Tyyppi.

Raporttityyppejä on kahta lajia: vakiomuotoiset raporttityypit ja mukautetut raporttityyppi.

Vakiomuotoiset raporttityypit tarjoavat sinulle pääsyn useimpiin Salesforce-tietoihisi. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä raportissasi. Jos
laadit raportteja mahdollisuuksien summien, todennäköisyyksien tai tyyppien perusteella,
Mahdollisuudet-raporttityyppi sopii sinulle.

Mukautetut raporttityypit sallivat sinun käyttää mukautettuja Salesforce-objekteja tai vakio-objektien
(kuten Mahdollisuudet) mukautettuja näkymiä, jotka pääkäyttäjäsi määrittää. Pääkäyttäjäsi voi
esimerkiksi luoda mukautetun raporttityypin, joka sallii sinun käyttää Mahdollisuudet-objektia sekä
Tuotteet-objektin asiaankuuluvia kenttiä. Tällaisella mukautetulla raporttityypillä voit laatia raportteja
helposti tietyn tuotteen mahdollisuuksista.

1. Valitse Raportit-välilehden Uusi raportti -painike.

2. Valitse raporttityyppi ja napsauta Luo.

Note:  Kun olet luonut raportin, et voi muuttaa sen raporttityyppiä.

Raporttien rakennusohjelma avautuu ja tarjoaa sinulle pääsyn valitsemasi raporttityypin määrittämiin
tietueisiin ja kenttiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vakioraporttityypit

Salesforce tarjoaa kattavan valikoiman vakioraporttityyppejä, joita voit mukauttaa omiin vaatimuksiisi. Sinun tarvitsee luoda täysin
uusi raportti vain harvoissa tilanteissa.

Esisuunnitellut mukautetut raporttityypit

Joihin Salesforce-ominaisuuksiin sisältyy ennalta suunniteltuja mukautettuja raporttityyppejä, jotta sinun ei tarvitsisi luoda uutta
raporttia.

KATSO MYÖS:

Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?
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Vakioraporttityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Salesforce tarjoaa kattavan valikoiman vakioraporttityyppejä, joita voit mukauttaa omiin vaatimuksiisi.
Sinun tarvitsee luoda täysin uusi raportti vain harvoissa tilanteissa.

Vihje:  Jotkin kansiot eivät näy, jos pääkäyttäjä on mukauttanut Raportti-välilehden kansioiden
näkyvyyttä.

Jos et löydä omiin tarpeisiisi mukautettavaa raporttia, voit myös luoda uuden mukautetun raportin
tarvitsemiesi tietojen käyttämiseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tilin ja yhteyshenkilön raportit

Käytä tili- ja yhteyshenkilöraportteja saadaksesi tietoja aktiivisista, laiminlyödyistä ja uusista
tileistä sekä tileistä tilin omistajan tai kumppanin perusteella. Kahden vakioyhteyshenkilöraportin
avulla voit luoda yhteyshenkilöiden postitusluetteloita ja seurata mahdollisuuksia yhteyshenkilön
roolin perusteella.

2. Toimintoraportit

Toimintoraportit ovat hyödyllisiä, kun haluat kerätä tietoja avoimista toiminnoista, valmiista
toiminnoista, monihenkisistä tapahtumista sekä sellaisista odottavista hyväksymispyynnöistä,
joiden valtuutettu hyväksyjä olet.

3. Hallinnon raportit

Hallinnon raporttien avulla voit analysoida Salesforce-käyttäjiäsi, asiakirjojasi ja odottavia
hyväksymispyyntöjäsi. Voit muodostaa raportin aktiivisista Salesforce-käyttäjistä ja nähdä
sisäänkirjautuneet käyttäjät.

4. Kampanjaraportit

Käytä kampanjaraportteja analysoidaksesi markkinoinnin toimivuutta. Voit raportoida
kampanjoiden sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI), seurata kampanjan kohdeyleisöä ja
vastauksia tai analysoida, mitkä mahdollisuudet syntyivät kampanjoiden tuloksena.

5. Tiedosto- ja sisältöraportit

Suorita tiedosto- ja sisältöraportteja analysoidaksesi, miten käyttäjät käyttävät tiedostoja ja
Salesforce CRM Content -sisältöä.

6. Ennusteraportit

Ennusteraportit antavat sinulle tietoja mukautettavista ennustetiedoistasi.

7. Liidiraportit

Liidiraporttien avulla voit tarkastella liidien lähteen ja tilojen tietoja, liideihin vastaamiseen kuluvia aikoja, laiminlyötyjä liidejä sekä
liidikenttien historiaa.

8. Mahdollisuusraportit

Mahdollisuusraportit tarjoavat mahdollisuuksistasi tietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne. Oletusasetukset
näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten
pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu tarjous.

9. Tuote- ja omaisuusraportit

Tuote- ja omaisuusraporttien avulla voit tarkastella käyttäjien asentamien tuotteiden tietoja. Tarkasta, mitä omaisuuksia asiakkailla
on, luetteloi tiettyyn omaisuuteen arkistoidut tapaukset tai tunnista tapaukset, joita ei ole liitetty tuotteeseen.
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10. Itsepalvelun raportit

Itsepalvelu-raporttien avulla voit analysoida itsepalveluportaalisi tehokkuutta. Tarkasta, kuinka montaa tapausta tarkastellaan, kuinka
monta asiakasta on kirjautunut sisään tai mitä mieltä asiakkaat ovat tarjoamistasi ratkaisuista.

11. Tukitoiminnoista raportoiminen

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia, sähköposteja, omistajia ja
yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä
tapauskenttien historiaa.

KATSO MYÖS:

Raportin hakeminen

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

Tilin ja yhteyshenkilön raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Käytä tili- ja yhteyshenkilöraportteja saadaksesi tietoja aktiivisista, laiminlyödyistä ja uusista tileistä
sekä tileistä tilin omistajan tai kumppanin perusteella. Kahden vakioyhteyshenkilöraportin avulla
voit luoda yhteyshenkilöiden postitusluetteloita ja seurata mahdollisuuksia yhteyshenkilön roolin
perusteella.

Vakioraportti: Kentän historiatiedot
Jos organisaatiossa seurataan tilien tai yhteyshenkilöiden kenttähistoriaa, voit raportoida kyseiset
tiedot käyttämällä tilihistoria- tai yhteyshenkilöhistoriaraporttia.

Vakioraportti: Henkilötilit
Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, henkilötileille määritetyt kentät ovat käytettävissä ja ne
on merkitty tiliraporteissa etuliitteellä Henkilötili:  . Lisäksi tili- ja yhteyshenkilöraportteihin
voidaan lisätä On henkilötili  -kenttä. Pääkäyttäjäsi on saattanut muuttaa
Henkilötili-kentän otsikkoa.

Joukkoyhdistäminen
Voit myös luoda raportin omista yhteystiedoistasi, viedä tiedot Microsoft® Excel® -ohjelmaan ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen
Microsoft® Word® -ohjelman avulla.

Edellinen toiminto
Edellisen toiminnon päivämäärä on joko tietueelle viimeksi lokiin lisätyn tapahtuman eräpäivä tai tietueeseen liittyvän, viimeksi
suljetun tehtävän eräpäivä. Edellinen toiminto -päivämäärä voidaan näyttää toimintojen viiteluetteloissa ja raporteissa sekä tietueiden
(kuten tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) lisätietosivuilla.

Tiliraporttien Näkymä-suodatin
Tilin raporttien Näkymä-vakiosuodattimen avulla voit rajoittaa tilin tietoja seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti. Nämä vaihtoehdot
vaihtelevat organisaatiosi Edition-version ja määritysten mukaisesti.

• Omat tilit: Näyttää omistamasi tilit.

• Oman tilitiimin tilit: Näytä tilit, joiden tilitiimiin kuulut.

• Oma tilitiimit ja omat tilit: Näyttää omistamasi tilit ja tilit, joiden tilitiimiin kuulut.

• Oman tiimin tilit: Näyttää omat tilisi sekä roolihierarkian alaisten omistamat tilit.

• Omat alueet: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää tilit, jotka kuuluvat alueisiin, joihin sinut on
kohdistettu.
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• Oman aluetiimin tilit: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää tilit, jotka kuuluvat omiin alueisiisi ja
alueiden perillisiin.

• Oman tiimin tilitiimi ja tiimin jäsenten omat tilit: Roolihierarkiassa sinulle raportoivat käyttäjät näkevät omat tilinsä ja tilit, joiden
tilitiimiin he kuuluvat.

• Kaikki näkyvissä olevat tilit: Näyttää kaikki tilit, joita voit tarkastella. Näkyvissä olevat tilit määräytyvät jakomallisi perusteella.

• Alueet: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, Alueet-lisäsuodattimen  arvoksi voidaan määrittää Kaikki, Useat
alueet tai Ei aluetta. Kun käytät mukautetuissa raporttityypeissä alueita sisältävää Alueet-suodatinta, raporttituloksissa ei
näytetä useita tai puuttuvia alueita.

• Asiakasportaali: Jos organisaatiosi käyttää Salesforce-asiakasportaalia, lisää tiliraportteihin Asiakasportaalitili-kenttä.
Sen avulla voit tarkastella, millä tileillä on yhteyshenkilöitä, jotka voivat käyttää portaalia.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Toimintoraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Toimintoraportit ovat hyödyllisiä, kun haluat kerätä tietoja avoimista toiminnoista, valmiista
toiminnoista, monihenkisistä tapahtumista sekä sellaisista odottavista hyväksymispyynnöistä, joiden
valtuutettu hyväksyjä olet.

Vakiotoimintoraporttien avulla voit valita raporttiin sisältyvien toimintojen päivämääräalueen ja
tilan. Vakiotoimintoraportit luovat luettelon valitun päivämääräalueen tai tapahtuman tehtävistä
ja tapaamisista sekä kaikista kutsun saajista.

Voit myös luoda mukautettuja toimintoraportteja valitsemalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti
ja valitsemalla raportin tietotyypiksi Toiminnot.

Note:  Napsauta Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten
yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri
tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö, tarkastelet
tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät
henkilöille siinä roolissa.

Toimintoraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat toimintoraportteja:

Vakioraportit

• Valitse HTML-sähköpostin tila -raportti, jos HTML-sähköpostien seuranta on otettu käyttöön. Raportti raportoi liidien ja
yhteyshenkilöiden kaikki HTML-sähköpostin tila -luettelon toiminnot.

• Valitse Tapahtumat kutsuvierailla -raportti, jos haluat sisällyttää raporttiin vain monihenkiset tapahtumat. Ryhmätapahtumien
vakiosuodattimia ovat:

– Kohdistettu... — Näyttää ainoastaan omistamasi monihenkiset tapahtumat.

– Kohdistettu tiimille... — Näyttää monihenkiset tapahtumat, jotka joku tiimisi jäsen omistaa.

– Kutsuvieras on... — Näyttää ainoastaan monihenkiset tapahtumat, joihin sinut on kutsuttu.

– Kutsun saaja kuuluu tiimiin... — Näyttää monihenkiset tapahtumat, joissa joku tiimisi jäsenistä on määritetty kutsun saajaksi.

• Omat delegoidut hyväksymispyynnöt -raportissa näkyvät kaikki hyväksymispyynnöt, joiden välittäjä olet. Huomaa, että Kaikki
odottavat hyväksymispyynnöt -raportti näkyy Toimintoraportit-kansiossa.
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• Professional-, Enterprise-, Unlimited-, Performance- ja Developer Edition -organisaatioissa voit tarkastella sinulle raportoivien
käyttäjien toimintoja käyttämällä Tehtävät- ja Tapaamiset-raporttien Hierarkia -linkkejä. Huomaa, että voit tarkastella vain omia
ja roolihierarkiassa sinun alapuolella olevien käyttäjien toimintoja.

• Jos organisaatiosi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta, raportit (sisältäen mukautetut raporttityypit sekä tehtävien ja tapahtumien
raportit) näyttävät erilaisia tuloksia riippuen käyttöoikeuksistasi. Jos vaikka raportoit tapahtumia, ja raportointituloksiisi sisältyy
tapahtuma, joka liittyy kahteen tai useampaan kontaktiin, ja jolla on myös kutsuttuja henkilöitä. Jos olet pääkäyttäjä, raporttisi
sisältää tapahtuman ensisijaiselle kontaktille ja erillisen tapahtuman jokaiselle kutsutulle henkilölle. Jos et ole pääkäyttäjä,
raporttituloksissasi on vain yjsi tapahtuma ensisijaiselle kontaktille.

Raporttityypit

• Raporttien rakennusohjelmaa käyttämällä voit luoda toimintoraportteja, joissa näkyvät muuntyyppisiin tietueisiin liittyvät
toiminnot. Esimerkiksi mukautetussa Toiminnot, joihin liittyy liidejä -raportissa näkyvät liideihin liittyvät toiminnot.

• Toiminnot, joihin liittyy liidejä -raporteissa ei näytetä Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- ja Osoiterivi 3  -kenttien
tietoja.

Toimintoraportteja koskevia vihjeitä

• Voit suodattaa tapahtumat, jotka ovat monihenkisen tapahtuman käyttäjille lähetettyjä kokouskutsuja, määrittämällä hakuehdon
“Tapahtumakutsu on yhtä suuri kuin 0”.

• Arkistoidut toiminnot eivät sisälly raportteihin. Yli vuoden vanhat tapahtumat ja suljetut tehtävät arkistoidaan. Avoimia tehtäviä
ei kuitenkaan arkistoida. Voit silti nähdä tietueen arkistoidut toiminnot valitsemalla tietueen lisätietosivun
Toimintohistoria-osiosta Näytä kaikki.

• Yksityisten yhteyshenkilöiden toiminnot näytetään raporteissa vain yhteyshenkilöiden omistajalle.

• Toimintoraporttien vakiosuodattimet mahdollistavat raportin tulosten rajoittamisen seuraavia vaihtoehtoja käyttämällä. Näkyvissä
olevat vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan version mukaan.

– Omat toiminnot - Näyttää toiminnot, jotka omistat.

– Omat delegoidut toiminnot – Näyttää toiminnot, jotka olet luonut, mutta jotka joku toinen, roolihierarkiassa saman tai
alemman roolin saanut käyttäjä omistaa.

– Oman tiimin toiminnot - Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien toiminnot.

– Kaikki toiminnot - Näyttää kaikki toiminnot, joita voit tarkastella. Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät jakomallin perusteella.

• Jos saat virheviestin liian suuresta toimintoraportin tulosten määrästä, mukauta raporttia siten, että siihen sisältyy valintaluettelo-,
teksti tai päivämääräkentän suodatin. Voit myös suorittaa raportin uudelleen käyttämällä eri toimintotietotyyppiä, kuten “Toiminnot,
joihin liittyy tilejä” tai “Toiminnot, joihin liittyy mahdollisuuksia”.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Hallinnon raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusHallinnon raportit -kansion tarkasteleminen:

Raporttien suoritusoikeus

JA

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttäjäraporttien suorittaminen:

Raporttien luonti ja mukautusoikeus

JA

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttäjäraporttien luominen,
muokkaaminen, tallentaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeusAsiakirjaraporttien suorittaminen:

Raporttien luonti- ja mukautusoikeusAsiakirjaraporttien luominen,
muokkaaminen, tallentaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus

JA

Odottavien hyväksymispyyntöraporttien
suorittaminen:

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Hallinnon raporttien avulla voit analysoida Salesforce-käyttäjiäsi, asiakirjojasi ja odottavia hyväksymispyyntöjäsi. Voit muodostaa raportin
aktiivisista Salesforce-käyttäjistä ja nähdä sisäänkirjautuneet käyttäjät.

Note:  Voit nähdä Hallinnon raportit -kansion Raportit-välilehdessä vain, jos sinulla on asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus.
Et tarvitse tätä käyttöoikeutta tarkastellaksesi hallinnon raporttien raporttityyppiä — kaikki käyttäjät voivat tarkastella sitä ja hallita
kaikkia kyseisen tyypin asiakirjaraportteja. Jotta voit tarkastella muun tyyppisiä kyseiseen tyyppiin liitettyjä raportteja, kuten käyttäjä-
ja hyväksymispyyntöraportteja, sinulla täytyy olla käyttöoikeus.

Hallinnon raporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat hallinnon raportteja:

Vakioraportit

• Kaikki aktiiviset käyttäjät -raportissa näkyvät kaikki organisaation aktiiviset käyttäjät sekä ajat, jolloin käyttäjät ovat viimeksi
kirjautuneet järjestelmään.

• Tällä viikolla kirjautuneet käyttäjät -raportissa näkyvät kaikki käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet Salesforceen seitsemän viime päivän
aikana. Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä, voit lisätä Yhteisö-sarakkeen, jotta näet myös sisäänkirjautuneet yhteisöjen
käyttäjät.

• Asiakirjat-raportissa näkyvät kuinkin asiakirjakansion asiakirjat.

• Kaikki odottavat hyväksymispyynnöt -raportissa näkyvät kunkin hyväksymisprosessin hyväksymistä odottavat hyväksymispyynnöt.
Huomaa, että Omat delegoidut hyväksymispyynnöt -raportti näkyy Toimintoraportit-kansiossa.

• Jos organisaatiossa käytetään alueita, Alueraportit-kansiossa oleva Käyttäjäalueraportti kokoaan yhteen alueet, joihin käyttäjät
on kohdistettu.
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Raporttityypit

• Voit luoda mukautetun raportin, jossa näkyvät organisaation raportit ja raporttien viimeisin käyttöaika. Valitse Hallinnolliset
raportit ja raporttityypiksi Raportit.

• Jos organisaatiosi käyttää Yhteisöt-ominaisuutta, voit laatia raportteja yhteisöjesi ulkoisten jäsenten kirjautumishistoriasta.

1. Luo mukautettu raportti.

2. Valitse Hallinnon raportit.

3. Valitse raporttityypiksi Käyttäjät.

4. Lisää raporttisi sarakkeisiin Yhteisö.

5. Lisää suodatin, joka sisältää yhteisöjen käyttäjien profiilit.

• Jos organisaatiosi käyttää Salesforce-asiakasportaalia, voit laatia raportin Asiakasportaalin käyttäjistä:

1. Luo mukautettu raportti.

2. Valitse Hallinnon raportit.

3. Valitse raporttityypiksi Käyttäjät.

4. Lisää Lisenssityyppi, Profiili  ja Rooli  raporttisi sarakkeisiin. Et voi raportoida rooleista raskaan portaalin
käyttäjille, koska heillä ei ole rooleja.

Note:  Käyttöoikeusjoukkoja ei tueta.

Voit myös lisätä tiliraportteihin Asiakasportaalitili-kentän. Sen avulla voit tarkastella, millä tileillä on yhteyshenkilöitä,
jotka voivat käyttää portaalia.

• Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, joita käyttäjät voivat käyttää organisaation raporttien ja mittaristojen raportointiin. Kun
määrität mukautettua raporttityyppiä, valitse Uusi mukautettu raporttityyppi -sivun Ensisijainen objekti
-alasvetoluettelosta Raportit tai Mittaristot.

Hallinnon raportteja koskevia vihjeitä

• Käyttäjät, joilla on sisäisten käyttäjien hallintaoikeudet, voivat luoda mukautetun käyttäjäraportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja
käyttäjien kirjautumisyrityksistä. Asiaankuuluvat kentät – kuten Kirjautumispäiväys/-aika, Lähteen tunnuksen
osoite  ja Kirjautumistila  – on ryhmitelty Valitse sarakkeet -sivun Kirjautumishistoria-osiossa. Huomaa, että
Asiakastyyppi-kentässä näkyy, kirjautuiko käyttäjä järjestelmään Web-selaimen kautta vai jonkin muun liittymän, kuten
Connect for Lotus Notes tai kumppaniportaalin kautta. Raportin ehdot määrittämällä voit myös tarkastella käyttäjiä, jotka eivät
ole koskaan kirjautuneet järjestelmään: valitse Kirjautusmipäiväys/-aika  -kenttä ja Yhtä suuri kuin -operaattori ja
jätä kolmas kenttä tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Kampanjaraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Käytä kampanjaraportteja analysoidaksesi markkinoinnin toimivuutta. Voit raportoida kampanjoiden
sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI), seurata kampanjan kohdeyleisöä ja vastauksia tai
analysoida, mitkä mahdollisuudet syntyivät kampanjoiden tuloksena.

Kampanjaraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat kampanjan raportteja:

Vakioraportit

• Voit lisätä mukautettuun kampanjan lisätietoraporttiin ja kampanjan ROI-analyysin raporttiin
kampanjahierarkiatilastoja, joista saadaan ylätason kampanjan ja kaikkien sen alapuolella
kampanjahierarkiassa olevien kampanjoiden yhteenvetoarvot. Jos kampanjoissa on
hierarkiatason (esimerkiksi “taktiikka”, “hanke” tai “aloite”) ilmaiseva mukautettu
valintaluettelo, voit suorittaa raportin, jossa on yhteenveto kaikista kampanjoista kaikilla hierarkiatasoilla.

• Kampanjaliidit- tai Kampanjan yhteyshenkilöt -raporttien avulla voit luetteloida kampanjaan liittyvät liidit tai yhteyshenkilöt.

• Käytä kampanjan jäsenen raporttia kampanjakohtaiselle kampanjan jäsenten luettelolle.

• Kampanjan jäsenanalyysin raporttia käyttämällä voit tehdä yhteenvedon niiden henkilöiden tiedoista, jotka ovat vastanneet
kampanjoihin.

• Kampanjan tuottoraportin avulla voit analysoida mahdollisuuksia, jotka ovat syntyneet kampanjoiden ansiosta. Enterprise-,
Unlimited-, Performance- ja Developer Edition -versioissa voit analysoida myös tuotteita, määräaikatauluja ja tuottoaikatauluja
tässä raportissa.

• Kampanjan ROI-analyysin raportti laskee sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) sekä kampanjan keskimääräiset kustannukset.
ROI lasketaan nettotuloksena (Voitettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo  - Todelliset
kustannukset), joka on jaettu todellisilla kustannuksilla. ROI-tulos ilmaistaan prosenttilukuna.

• Käytä kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raporttia sellaisten mahdollisuuksien tarkastelemiseen, jotka ovat
vaikuttaneet useisiin kampanjoihin.

Note:  Kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raportti tukee tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoijen
jakamissääntöjä. Raportissa ei näytetä objekteja, joiden jakamissäännöt on määritetty yksityisiksi.

Raporttityypit

• Kampanjat ja kampanjajäsenet sisältävällä mukautetulla raporttityypillä voit luoda raportin, joka sisältää tietoja useiden
kampanjoiden liideistä ja yhteyshenkilöistä. Voit tarkastella tietyn kampanjan yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjan kutsuraportilla.
Nämä raportit ovat vain sellaisten käyttäjien käytössä, joilla on sekä yhteyshenkilöiden että liidien lukuoikeus.

• Voit tarkastella kampanjan tai kampanjoiden mukaisesti jaoteltujen liidien elinaikatietoja Kampanjat, joihin liittyy liidien ja
muunnettujen liidien tietoja -raportista.

• Käytä kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raporttia sellaisten mahdollisuuksien tarkastelemiseen, jotka ovat
vaikuttaneet useisiin kampanjoihin.

Kampanjaraportteja koskevia vihjeitä

• Joissain raporteissa on mahdollista rajoittaa tiedot yhteen kampanjaan käyttämällä hakukuvaketta kampanjan valitsemisessa.
Jos raporttia suorittavalla käyttäjällä ei ole enää valitun kampanjan tarkasteluoikeuksia, raportissa ei näy mitään tuloksia. Tämä
raporttitoiminta on sama kuin silloin, kun kampanja poistetaan.

• Jäsenen tila  on kampanjaan liittyvän liidin tai yhteyshenkilön tila. Kampanjan omistaja voi luoda jopa 50 tila-arvoa jäsenille.
Jäsenen tila voi olla esimerkiksi Suunniteltu, Lähetetty tai Osallistui. Lisäksi voit nyt lisätä Jäsen liitetty-, Vastattu-
ja Jäsenen ensimmäinen vastauspäivä  -kentät kampanjaraportteihin. Näiden kenttien avulla voit tarkastella jäsenen
kampanjaan lisäämisen päivämäärää, jäsenen mahdollista vastausta kampanjaan ja päivämäärää, jolloin jäsen alun perin vastasi
kampanjaan.
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• Kampanjan Edellinen toiminto  on tietueen toiminnon viimeisin suorituspäivä. Päivämäärä määritetään seuraavien
menneiden tai tulevien toimintojen perusteella:

– Mikä tahansa tapahtuma

– Suljetut tehtävät

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Tiedosto- ja sisältöraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Suorita tiedosto- ja sisältöraportteja analysoidaksesi, miten käyttäjät käyttävät tiedostoja ja Salesforce
CRM Content -sisältöä.

Vakiomuotoiset tiedosto- ja sisältöraportit

Suorita näitä esilaadittuja tiedosto- ja sisältöraportteja.

Sisällön julkaisijat
Katso montako tiedostoa, sisältöpakettia, Google Docs -asiakirjaa ja Web-linkkiä kukin julkaisija
on julkaissut Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

Sisällön julkaisun ajanjakso
Katso kuinka monta tiedostoa, sisältöpakettia, Google Docs -asiakirjaa ja Web-linkkiä tietyssä
kirjastossa on julkaistu tietyn ajanjakson aikana.

Tiedostojen ja sisältöjen lataukset
Katso ketkä käyttäjät ovat ladanneet mitäkin tiedostoja ja milloin.

Tiedoston ja sisällön käyttö
Katso kuinka monta kertaa tiedostoa on ladattu, jaettu, tykätty ja kommentoitu.

Tiedosto- ja sisältölinkit
Katso mitä tiedostoja käyttävät jakavat sisältötoimituksilla tai Jaa linkin avulla -toiminnolla. Näet kunkin linkin luontiajan,
vanhentumisajan, viimeisen käyttöajan, onko se salasanalla suojattu, ja montako kertaa sitä on yhteensä käytetty. Organisaatiosi
ulkopuoliset käyttäjät voivat käyttää tämän raportin kaikkia linkkejä.

Kirjastojen pääkäyttäjät
Tarkasta kunkin kirjaston tiedostojen, sisältöpakettien, Google Docs -asiakirjojen ja Web-linkkien määrä sekä kunkin kirjaston käyttämän
tallennustilan määrä.

Kirjaston sisältö
Tarkasta kunkin kirjaston tiedostojen, sisältöpakettien, Google Docs -asiakirjojen ja Web-linkkien määrä sekä kunkin kirjaston käyttämän
tallennustilan määrä.

Eniten sisällön latauksia
Tarkasta, mitä tiedostoja ja sisältöpaketteja on ladattu eniten ja mitä Web-linkkejä ja Google Docs -asiakirjoja on avattu eniten.

Eniten sisällön tilauksia
Tarkasta millä tiedostoilla, sisältöpaketeilla, Google Docs -asiakirjoilla ja Web-linkeillä on eniten tilaajia.

Harvoin käytetty sisältö
Tarkasta mitä tiedostoja ei ole ladattu tai tarkasteltu äskettäin.

Tiedosto- ja Sisältö-raporttityypit

Laadi vakiomuotoisia tiedosto- ja sisältöraportteja.
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Sisältöraportti
Laadi Salesforce CRM Content -raportti.

KuvausKenttä

Merkintä osoittaa, onko tiedosto arkistoitu. Tiedoston arkistointi poistaa sen kirjastosta, mutta
se ei poista tiedostoa pysyvästi Salesforce CRM Content -sovelluksesta. Arkistoidut tiedostot
voidaan tarvittaessa palauttaa.

Arkistoitu

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin julkaisija.Sisällön luoja

Tunniste, jonka avulla voit ryhmitellä tiedostoittain sen sijaan, että ryhmittelyperusteena olisi
versio. Sisällön otsikko  ei ole välttämättä uniikki tiedostonimi, koska saman tiedoston
eri versioilla voi olla eri otsikkoja.

Sisältötunnus

Päivämäärä, jolloin tiedosto, sisältöpaketti, Google Docs -asiakirja tai Web-linkki julkaistiin
ensimmäisen kerran.

Sisällön julkaisupäivä

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin otsikko.Sisällön otsikko

Tiedostoon, sisältöpakettiin, Google Docs -asiakirjaan tai Web-linkkiin liittyvän tietuetyypin
otsikko.

Tietuetyyppi

Merkintä osoittaa, onko kyseisen osa sisältöä esitelty.Esitetty sisältö

Yksittäisen tiedoston koko, jossa ei oteta huomioon saman tiedoston muita versioita.Yksittäisen sisällön
koko (Mt)

Päivämäärä, jolloin sisältö viimeksi tilattiin.Viimeisen tilauksen
päivämäärä

Tiedoston latauksien määrä tai kirjastojen latauksien kokonaismäärä. Google Docs -asiakirjan
tai Web-linkkien avaamiskertojen määrä sisältyy tähän määrään.

Latausten määrä

Vihje:  Voit nähdä, ketkä käyttäjät ovat ladanneet tietyn tiedoston, kun menet tiedoston
sisällön lisätietosivulle ja napsautat Lataukset-välilehtiä.

Peukalot alaspäin -äänien määrä.Negatiivisten
luokitusten määrä

Peukalot ylöspäin -äänien määrä.Positiivisten
luokitusten määrä

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin tilanneiden käyttäjien määrä,
tai kirjaston tilausten kokonaismäärä.

Tilausten määrä

Tiedostosta julkaistujen uusien versioiden lukumäärä.Versioiden määrä

Positiivisten äänien määrä vähennettynä negatiivisten äänien määrällä. Jos tiedostolla on
esimerkiksi kaksi positiivista ääntä eikä yhtään negatiivista äntä, sen Kokonaisluokitus
on 2.

Kokonaisluokitus

Salesforce CRM Content -tunniste, joka on kohdistettu tiettyyn tiedostoon, sisältöpakettiin,
Google Docs -asiakirjaan tai Web-linkkiin.

Tunniste
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KuvausKenttä

Tiedoston koko, johon sisältyvät kaikki tiedostoversiot.Sisällön yhteiskoko
(Mt)

Tiedoston uuden version julkaisupäivämäärä ja -aika.Version päivityspäivä

Tiedoston uuden version julkaisija.Version päivittäjä

Kirjaston nimi.Kirjaston nimi

Kirjaston luontipäivämäärä- ja aika.Kirjaston luontipäivä

Kirjasto- ja käyttäjäraportti
Luo kirjastoihin kohdistettujen käyttäjien luettelo.

KuvausKenttä

Merkintä, joka osoittaa, onko käyttäjä kirjaston pääkäyttäjä.Pääkäyttäjä

Merkintä, joka osoittaa, onko kirjaston jäsen yksittäinen käyttäjä vai julkinen ryhmä.Group Edition

Kirjaston luontipäivämäärä- ja aika.Kirjasto luotu

Kirjaston nimi.Kirjaston nimi

Kirjaston jäsenen etu- ja sukunimi.Jäsenen nimi

Tiedosto- ja sisältöraportti
Luo raportti organisaatioosi ladatuista tiedostoista.

KuvausKenttä

Merkintä, joka osoittaa, onko tiedosto arkistoitu. Tiedoston arkistointi poistaa sen kirjastosta,
mutta se ei poista tiedostoa pysyvästi Salesforce CRM Content -sovelluksesta. Arkistoidut
tiedostot voidaan tarvittaessa palauttaa.

Arkistoitu

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Doc -asiakirjan tai Web-linkin otsikko.Otsikko

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin ladannut käyttäjä.Luoja

Tiedoston ensimmäinen latauspäivä.Latauspäivä

Tiedoston ladannut käyttäjä.Lataaja

Tiedoston ladanneen käyttäjän käyttäjätyyppi.Lataajan käyttäjätyyppi

Ladatun tiedoston MIME-tyyppi.Tiedostotyyppi

Tunniste, jonka avulla voit ryhmitellä tiedostoittain sen sijaan, että ryhmittelyperusteena olisi
versio. Otsikko  ei ole välttämättä yksilöllinen, koska saman tiedoston eri versioilla voi olla
eri otsikkoja.

Tunnus

Käyttäjä, joka viimeksi muokkasi tiedostoa tai lähetti siitä uuden version.Edellinen muokkaaja
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KuvausKenttä

Tiedoston edellisen muokkauskerran päivämäärä.Viimeksi muokattu

Tiedoston viestin saamien tykkäysten määrä. Tämä luku ei sisällä tiedostoviestin kommenttien
tykkäyksiä.

Tykkäykset

Luotujen ulkoisten tiedostolinkkien määrä. Ulkoisia linkkejä luodaan, kun käyttäjä jakaa
tiedoston käyttämällä Jaa linkin kautta -toimintoa tai kun käyttäjä jakaa sisältöä kirjastosta
käyttämällä sisältötoimitusta.

Linkit

Syötteissä oleviin tiedostoviesteihin tehdyt kommentit.Viestien kommentit

Montako kertaa tiedosto on lähetetty syötteeseen. Tämä luku ei sisällä niitä kertoja, kun
tiedosto liitettiin viesteissä oleviin kommentteihin.

Viestit

Päivämäärä, jolloin tiedosto, sisältöpaketti, Google Docs -asiakirja tai Web-linkki julkaistiin tai
lähetettiin ensimmäisen kerran.

Julkaisupäivämäärä

Montako kertaa tiedosto on lähetetty käyttäjän syötteeseen tai jaettu Jaa ihmisten kanssa-
tai Jaa ryhmien kanssa -toiminnolla.

Jaot

Uusimman tiedostoversion koko megatavuina.Koko (Mt)

Tiedoston latauskerrat.Latauksia yhteensä

Kaikkien lähetettyjen tiedostoversioiden koko yhteensä.Koko yhteensä (Mt)

Ladattujen tiedostoversioiden määrä.Versiot

Vihjeitä tiedosto- ja sisältöraporttien käyttämiseen

• Salesforce CRM Content -käyttäjät, joilla on Sisältöjen hallintaoikeus  -vaihtoehto valittuna kirjastojen käyttöoikeuksissaan,
voivat lajitella raporttitietoja niiden kirjastojen mukaisesti, joihin heillä on oikeus ("Omat kirjastot") tai kaikkien organisaation kirjastojen
mukaisesti ("Kaikki kirjastot"). Käyttäjät, joilla ei ole Sisältöjen hallintaoikeus  -vaihtoehtoa valittuna, voivat lajitella
tietoja ainoastaan niiden kirjastojen mukaisesti, joihin heillä on käyttöoikeus.

• Voit tarkastella yksittäisten tiedostojen tietoja tai esimerkiksi kirjastojen käyttämän tallennustilan ja latausten kokonaismäärän
yhteenvetoja lajittelemalla mukautettuja raportteja Kirjaston nimi  -kentän perusteella.

• Laita lajitteluperusteeksi Sisältötunnus, kun haluat tarkastella tietyn asiakirjan tietoja.

• Jos sinulla on Asiakasportaali- tai kumppaniportaali-käyttäjiä, joilla on oikeudet kirjastojen luomiseen, suorita Kirjaston pääkäyttäjät
-raportti nähdäksesi portaalikäyttäjien luomat uudet kirjastot.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Ennusteraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ennusteraportit antavat sinulle tietoja mukautettavista ennustetiedoistasi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Note:  Jos et näe Ennusteraportit-kansiota, organisaatiosi ei välttämättä ole ottanut
mukautettavaa ennustamista käyttöön. Mukautettava ennustaminen -ominaisuus sisältää
viisi vakioraporttityyppiä. Et voi luoda mukautettuja raporttityyppejä Mukautettava
ennustaminen -ominaisuudella.

Mukautettavien ennusteraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat mukautettavia ennusteraportteja:

Vakioraportit
Luo ennustehistoriaraportti, jos haluat sisällyttää raporttiin aikaisemmin lähettämiesi ennusteiden tiedot. Voit tarkastella ennusteiden
tilaa päivitysten jälkeen valitsemalla Kaikki ennusteet. Valitse Edelliset ennusteet, jos haluat tarkastella vain
ennusteiden uusimpia tiloja.

Raporttityypit

• Kun luot mukautettua ennusteraporttia, valitse Mukautettava ennuste: mahdollisuuden ennusteet -raporttityyppi, jos haluat
sisällyttää raporttiin tiedot ennusteeseen vaikuttavista mahdollisuuksista.

• Voit sisällyttää mukautettuihin mahdollisuuksien ennusteraportteihin mukautettuja käyttäjäkenttiä sarakkeina ja sarakearvoina.
Mukautetut käyttäjäkentät ovat käytettävissä joko mahdollisuuden omistajan ja tilin omistajan mukautettuina tietoina. Mukautettua
kentän otsikkoa käytetään sekä mahdollisuuden omistajan että tilin omistajan tiedoille, mikä saattaa aiheuttaa sekaannuksia, jos
molempia käytetään samassa raportissa.

• Jos sinulla on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, ennusteyhteenveto- ja ennustehistoriaraportit sisältävät valitun
ennustehierarkian kaikkien käyttäjien tiedot, mukaan lukien niiden ennustehierarkiatasojen käyttäjät, joissa ei ole ennustepäällikköä.

Mukautettavia ennusteraportteja koskevia vihjeitä

• Raportteja varten on määritettävä raportointiväli, joka voi olla tilivuosi tai päivämäärä.

• Ennusteraportit sisältävät yksityiset mahdollisuudet.

• Mahdollisuuden summat sisältyvät ennusteraportteihin, jos mahdollisuus on asetettu päättymään ennustejakson aikana.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Luo ennusteyhteenvetoraportti, jos haluat tarkastella ennusteen summia ilman summaan vaikuttavien mahdollisuuksien lisätietoja.

• Jos organisaatiossa käytetään alueita, voit luoda mukautettuja ennusteraportteja, joissa tiedot vedetään yhteen alueen nimen
perusteella.

• Voit tarkastella ennustehierarkiaan perustuvaa mahdollisuuden ennusteraporttia porautumalla ennustehierarkiaan.

1. Valitse haluamasi rooli tai alue Hierarkia-linkeistä.

2. Valitse ennusteiden käyttäjät tai tiimit raportin yläreunassa olevilta Näytä omistajan mahdollisuudet- tai Näytä omistajan
ennusteet -alueilta.

3. Kun haluat päivittää raportin tiedot valitsemillasi parametreilla, valitse Raporttiajo.

Jos haluat esimerkiksi tarkastella mahdollisuuden tietoja, joihin sisältyvät mahdollisuuden summien tai määrien korvaukset sekä
alapuolellasi ennustehierarkiassa olevien henkilöiden korvaukset, aseta hierarkiaroolille Hierarkia-linkki. Jos haluat tarkastella
ennustehierarkiassa alapuolellasi olevan henkilön mahdollisuuden tietoja, poraudu rooliin.
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Varoitus:  Omat tiimit -näkymässä näkyy useiden hierarkiatasojen ennusteet. Näin ollen arvot voidaan sisällyttää sekä
alaisen ennusteen kokonaissummaan että ennustepäällikön ennusteen kokonaissummaan. Tämä saattaa aiheuttaa odotettua
suurempia arvoja kokonaissumman sarakkeessa, koska alaisten kokonaissummat sisältyvät useaan kertaan kokonaissummaan.

Note:  Napsauta  Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa
raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö,
tarkastelet tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät henkilöille siinä roolissa.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Liidiraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liidiraporttien avulla voit tarkastella liidien lähteen ja tilojen tietoja, liideihin vastaamiseen kuluvia
aikoja, laiminlyötyjä liidejä sekä liidikenttien historiaa.

Liidiraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat liidiraportteja:

Vakioraportit

Valitsemalla Liidihistoria-raporttityypin voit seurata vakiokenttien ja mukautettujen kenttien historiaa
liideissä, joissa kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Tämän raportin avulla voit tarkastella
seurattavien kenttien vanhoja ja uusia arvoja.

Vihje:  Jos sinulla on raporttien luonti- ja mukautusoikeus, voit käyttää liidihistoriaraportin
avattavaa Näytä-luetteloa liidin historiatietojen tarkastelemiseen omien liidien, oman tiimin
liidien, käyttäjän omistamien liidien, jonon omistamien liidien ja kaikkien liidin perusteella.

Liidiraportteja koskevia vihjeitä

• Kun rajaat raporttinäkymäksi Oman tiimin liidit, voit tarkastella roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omistamia liidejä.

• Liidiraporteissa voidaan näyttää kaikki liidit - niin muunnetut kuin muuntamattomatkin liidit. Voit rajoittaa raportin koskemaan vain
muuntamattomia liidejä määrittämällä suodatusehdoksi “Muunnettu on yhtä suuri kuin 0”.

• Liidin Edellinen toiminto  on tietueen toiminnon viimeisin suorituspäivä. Päivämäärä määritetään seuraavien menneiden
tai tulevien toimintojen perusteella:

– Mikä tahansa tapahtuma

– Suljetut tehtävät

• Voit luoda raportin omista liiditiedoistasi, viedä tiedot Exceliin ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen Microsoft® Wordin avulla.

Liidiraporttien rajoitukset

• Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

• Et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos suodatusehtosi Kenttä/Tapahtuma.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Mahdollisuusraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Mahdollisuusraportit tarjoavat mahdollisuuksistasi tietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet,
summat, jne. Oletusasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit
mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja
synkronoitu tarjous.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuusraportit voivat sisältää kaikki mahdollisuuskentät sekä joitakin ylimääräisiä sarakkeita
lisätietojen esittämiseen.

2. Mahdollisuuksien vakioraportit

Mahdollisuuksien vakioraportit auttavat sinua laatimaan raportteja mahdollisuuden potentiaalista ja historiasta, mahdollisuuden
lähteistä, mahdollisuustyypeistä, jne.

3. Mahdollisuuksien raporttityypit

Raporttityypit tarjoavat raporttimallin, jota voit mukauttaa kerätäksesi haluamiasi ainutlaatuisia tietoja luomatta raporttia tyhjältä
pöydältä. Monet mahdollisuuksien mukautetuista raporttityypeistä sisältävät tietoa niihin liittyvistä objekteista, kuten tuotteista,
kumppaneista ja tarjouksista.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Mahdollisuusraportit voivat sisältää kaikki mahdollisuuskentät sekä joitakin ylimääräisiä sarakkeita
lisätietojen esittämiseen.

• Voit käyttää seuraavia sarakkeita tarjotaksesi lisätietoja:

– Ikä  — Avoimen mahdollisuuden luonnista kuluneiden päivien määrä. Suljettujen
mahdollisuuksien ikä on mahdollisuuden luonnin ja sulkemisen välisten päivien lukumäärä.

– Vaiheen kesto  — Päivien lukumäärä, jonka ajan mahdollisuus oli Vaihe-sarakkeen
vaiheessa. Voit suorittaa Mahdollisuuden vaiheen kesto -raportin nähdäksesi, kuinka kauan
mahdollisuus viipyi eri vaiheissa.

– Edellinen toiminto  — Mahdollisuustietueen viimeisimmän toiminnon
suorituspäivä, sisältäen kaikki mahdollisuustapahtumat ja suljetut tehtävät.

• Jos organisaatiosi käyttää Ennusteet- tai Mukautettavat ennusteet -tuotetta, näet vakioraporttien kansiossa ja mukautettujen raporttien
ohjatussa toiminnossa mahdollisuusraportti-vaihtoehtojen lisäksi myös ennusteraportti-vaihtoehdot. Jos mahdollisuuden omistaa
käyttäjä, jolla ei ole roolia organisaation hierarkiassa, mahdollisuudet ohitetaan mahdollisuus-, ennuste- ja myyntiraporteissa. Tämä
rajoitus ei koske Personal Edition- ja Group Edition -organisaatioita, joilla ei ole roolihierarkiaa. Jos raporttiin sisältyy Kumppani-sarake
(ei koske Mahdollisuuden kumppaniraporttia), vain mahdollisuuden ensisijainen kumppani on näkyvissä.

• Kaikki Mahdollisuuden tuote -kentät eivät ole käytettävissä raporttisuodattimissa. Esimerkiksi Tuoteperhe-kenttä ei ole käytettävissä
Mahdollisuuden tuote -raporttisuodattimissa, koska se liittyy objektiin Hintakirjan merkintä -objektin kautta. Jos haluat tehdä
Tuoteperhe-kentän käytettäväksi Mahdollisuuden tuote -raporttisuodattimissa — ristiinmyynnin tai lisämyynnin raportoinnille
— luo sen sisällölle mukautettu kaavakenttä ja käytä sitä suodattimessasi. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten
Kentät-osioon ja luo mukautettu kaavakenttä. Valitse kaavasi palautuksen tyypiksi Teksti  ja kaavaksesi
TEXT(PricebookEntry.Product2.Family).
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• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition -organisaatioissa olevien
Hierarkia-linkkien avulla voit selata rooli- tai aluehierarkioihin perustuvia raporttien tuloksia.

• Jos organisaatiossa käytetään aluehallintaa, mahdollisuusraporttien Hierarkia-suodattimen avulla voit tarkastella tietoja joko rooli-
tai aluehierarkioiden mukaisesti. Alueet-suodattimen avulla voit lisäksi tarkastella joko kaikkien alueiden mahdollisuuksia tai
mahdollisuuksia, joihin ei ole liitetty aluetta.

• Voit sisällyttää Pääkampanjan lähde  -kentän kaikkiin vakiomahdollisuusraportteihin. Tätä kenttää hallitaan kenttätason
suojauksella.

• Näkymä-suodattimen avulla voit rajoittaa mahdollisuusraporttien tuloksia. Näkymävaihtoehdot vaihtelevat organisaation version ja
määritysten mukaisesti.

– Omat mahdollisuudet —Näyttää vain omat mahdollisuutesi.

– Omat tiimimyynnin mahdollisuudet — Näyttää mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin kuulut.

– Oma tiimimyynti ja omat mahdollisuudet — Näyttää omat mahdollisuutesi sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin
kuulut.

– Oman tiimin mahdollisuudet — Näyttää omat mahdollisuutesi sekä kaikkien roolihierarkian alaisten omistamat mahdollisuudet.

Jos organisaatiossasi on käytössä aluehallinta, tämän vaihtoehdon vaikutus riippuu yllä mainitun Hierarkia-suodattimen arvosta.
Jos valitset Rooli, näet kaikki omat mahdollisuutesi sekä kaikkien roolihierarkian alaistesi mahdollisuudet. Jos valitset Alue,
näet omistamasi mahdollisuudet ja kaikki alueittesi perillisten omistamat mahdollisuudet.

– Oman tiimin tiimimyynti ja heidän mahdollisuutensa — Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omat
mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin käyttäjät kuuluvat.

– Omat alueet — Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää mahdollisuudet, jotka kuuluvat alueisiin,
joihin sinut on kohdistettu.

– Kaikki mahdollisuudet — Näyttää kaikki mahdollisuudet, joita voit tarkastella.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuuksien raporttityypit

Mahdollisuuksien vakioraportit

Mahdollisuuksien vakioraportit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mahdollisuuksien vakioraportit auttavat sinua laatimaan raportteja mahdollisuuden potentiaalista
ja historiasta, mahdollisuuden lähteistä, mahdollisuustyypeistä, jne.

1. Valitse Raportit-välilehden Kansiot-ikkunassa Mahdollisuusraportit.

2. Napsauta haluamaasi raporttia.

KuvausRaportin nimi

Voitetut mahdollisuudetSuljetut mahdollisuudet

Käytettävissä olevien mahdollisuuksien tyypit.Mahdollisuudet tyypin mukaan

Mahdollisuuksien kenttähistoria. Käytettävissä
vain, jos organisaatiosi seuraa näitä tietoja.

Mahdollisuuden kenttähistoria

Mahdollisuuksien tilojen muutokset.
Käytettävissä vain, jos organisaatiosi seuraa
näitä tietoja.

Mahdollisuushistoria

Mahdollisuuksiesi historiavedos.
Mahdollisuuksien summat on ryhmitetty
määritettyjen kuukausien historiavaiheiden
mukaan. Tämä raportti on käytettävissä vain
Professional-, Enterprise-, Unlimited-,
Performance- ja Developer Edition
-organisaatioissa.

Mahdollisuuden potentiaalitrendi

Mahdollisuudet vaiheittain.Mahdollisuuden potentiaali

Mahdollisuudet yhteenvetona osuustietojen
mukaan, esimerkiksi kohdistettu käyttäjä ja
prosenttiosuus.

Mahdollisuuspotentiaali ja osuudet

Mahdollisuudet kuukausittain ja tuotteittain.Mahdollisuuden tuote

Osuuksien kohdistuminen ja prosenttiosuudet
tuotekohtaisesti. Voit myös tehdä
yhteenvedon tiedoista näillä kentillä:

Mahdollisuuden tuoteraportti ja osuudet

• Osuuden
kokonaishinta–Osuuden
prosenttiosuus kerrottuna
kokonaishinnalla.

• Osuuden odotettu tuotteen
määrä–Osuuden kokonaishinta
kerrottuna todennäköisyydellä.

Mahdollisuudet kuukausittain, mukaan lukien
osuusprosentit mahdollisuustiimille. Jotta voit

Mahdollisuuden aikatauluraportti ja osuudet

käyttää raporttia, tuoteaikataulujen tulee olla
käytössä organisaatiossasi.

Voit myös tehdä yhteenvedon tiedoista näillä
kentillä:
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KuvausRaportin nimi

• Osuuden kokonaishinta–Osuuden prosenttiosuus
kerrottuna kokonaishinnalla.

• Osuuden aikataulun määrä–Osuuden
prosenttiosuus kerrottuna aikataulun määrällä.

• Osuuden odotettu tuotteen määrä–Osuuden
kokonaishinta kerrottuna todennäköisyydellä.

• Osuuden odotettu aikataulun
määrä–Osuuden aikataulun määrä kerrottuna
todennäköisyydellä.

Mahdollisuuksiesi lähteet.Mahdollisuuksien lähteet

Mahdollisuuden kesto jokaisessa vaiheessa.Mahdollisuuden vaiheen kesto

Tietoja mahdollisuuksista ja mahdollisuustiimeistä, joihin kuulut.Mahdollisuustiimit

Kaikki mahdollisuuteen liittyvät kumppanit tai vain ensisijaiset
kumppanit. Voit rajata tuloksesi ainoastaan ensisijaisiin

Kumppanin mahdollisuudet

kumppaneihin mukauttamalla raporttia ja määrittämällä ohjatun
raporttitoiminnon Ehdot-sivulle Ensisijainen on Tosi.

Avoimet mahdollisuudet, jotka on ryhmitetty vaiheen ja lajiteltu
iän mukaan.

Pysähtyneet mahdollisuudet

3. Suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuuksien raporttityypit

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuuksien raporttityypit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttityypit tarjoavat raporttimallin, jota voit mukauttaa kerätäksesi haluamiasi ainutlaatuisia
tietoja luomatta raporttia tyhjältä pöydältä. Monet mahdollisuuksien mukautetuista raporttityypeistä
sisältävät tietoa niihin liittyvistä objekteista, kuten tuotteista, kumppaneista ja tarjouksista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mahdollisuudet-raportit

Tarkastele mahdollisuuksiesi vakiotietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne.
Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa
raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu
tarjous.

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien yhteyshenkilöiden tietoja, mukaan lukien nimi, työnimike
ja rooli.

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla -raportti

Tarkastele valittuun tuotteeseen liittyvien yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien tietoja. Sinun
täytyy valita tuote suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Mahdollisuudet kilpailijoilla -raportti

Tarkastele tietoja yrityksesi mahdollisuuksien kilpailijoista, mukaan lukien vahvuudet ja
heikkoudet.

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti on mukautettu raporttityyppi, joka on suunniteltu
auttamaan sinua analysoimaan myyntipotentiaalin historiallisia trendejä.

Mahdollisuuskenttien historiaraportti

Tarkastele tärkeimpien mahdollisuuskenttien muutoshistorian tietoja, mukaan lukien vanhat ja
uudet arvot sekä muokkausten päivämäärät.

Mahdollisuushistoriaraportti

Tarkastele mahdollisuuksiesi historiatietoja, mukaan lukien vaiheet ja sulkemispäivä.

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä -raportti

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän rooleistaan mahdollisuuden mukaisessa järjestyksessä.

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla -raportti

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän tuotteistaan mahdollisuuden mukaisessa järjestyksessä. Sinun täytyy määrittää
joko tuote- tai mahdollisuustiimin jäsen suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Mahdollisuudet kumppaneilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuskumppaniesi tietoja, mukaan lukien mahdollisuuden nimi, summa ja kumppanin rooli.

Mahdollisuudet tuotteilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien tuotteiden tietoja, mukaan lukien tuotteen nimi ja mahdollisuuden vaihe.

Mahdollisuustrendiraportti

Tarkastele mahdollisuuksiesi jakamien trendien tietoja kanavassasi.

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti

Tarkastele mahdollisuuteen liittyville tarjouksille luotujen tarjous-PFD:ien tietoja. Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin
usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten kuka loi tai muokkasi viimeksi luetteloituja
tarjous-PDF:iä.
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Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiin liittyvien tarjousten tietoja sekä tarjousten rivikohteita. Vakioasetukset tarjoavat sinulle kunkin objektin
usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi nähdäksesi minkä tahansa mahdollisuuden, tarjouksen tai tarjouksen rivikohteen
kentän.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin valitseminen

Mahdollisuusraportit

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuudet-raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiesi vakiotietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne.
Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi
tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu tarjous.

Note:  Napsauta  Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten
yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri
tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö, tarkastelet
tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät
henkilöille siinä roolissa.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Vaihe

• Ikä

• Tyyppi

• Todennäköisyys (%)

• Liidin lähde

• Tilivuosi

• Seuraava vaihe

• Luontipäivä

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

• Omistajan rooli
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Tilin tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien yhteyshenkilöiden tietoja, mukaan lukien nimi, työnimike ja
rooli.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

Yhteyshenkilön rooli: Yleiset tiedot • Otsikko

• Etunimi

• Sukunimi

Yhteyshenkilön rooli: Puhelin/faksi/sähköposti • Puhelin

• Sähköposti

Yhteyshenkilön rooli: Osoite • Postiosoite: katu

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite:
osavaltio/provinssi

• Postiosoite: postinumero
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Postiosoite: maa

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele valittuun tuotteeseen liittyvien yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien tietoja. Sinun
täytyy valita tuote suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuus: Tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

Yhteyshenkilön rooli: Yleistä • Otsikko

• Etunimi

• Sukunimi

Yhteyshenkilön rooli: Puhelin/faksi/sähköposti • Puhelin

• Sähköposti

Yhteyshenkilön rooli: Osoite • Postiosoite: katu

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite:
osavaltio/provinssi

• Postiosoite: postinumero
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Postiosoite: maa

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet kilpailijoilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja yrityksesi mahdollisuuksien kilpailijoista, mukaan lukien vahvuudet ja heikkoudet.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Sulkemispäivä

• Summa

Kilpailijan tiedot • Kilpailijan nimi

• Vahvuudet

• Heikkoudet

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

401

RaportitAnalysointi



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

JA

Mukautettujen
raporttityyppien
hallintaoikeus

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti on mukautettu raporttityyppi, joka on suunniteltu
auttamaan sinua analysoimaan myyntipotentiaalin historiallisia trendejä.

Oletusraporttiin olemme valinneet puolestasi muutaman hyödyllisimmän mahdollisuuskentän:

Summa
Myyntien arvioitu kokonaissumma Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa näytetään
oletusarvoisesti henkilökohtaisena valuuttanasi. Muuta Mahdollisuuden valuutta
-valintaluetteloa, jos haluat seurata summaa jonain toisena valuuttana.

Sulkemispäivä
Päivä, jolloin mahdollisuus aiotaan sulkea. Voit syöttää päivämäärän tai valita päivämäärän
kalenterista, joka avautuu, kun asetat hiiren osoittimen kentän ylle.

vaihe
Mahdollisuuden nykyinen vaihe, perustuen esimääritetyssä luettelossa tekemiin valintoihisi,
esimerkiksi Mahdollinen asiakas tai Ehdotus.

Todennäköisyys
Prosentuaalinen arvio mahdollisuuden sulkemisen todennäköisyydestä.

Ennusteen luokka
Ennusteen luokan nimi, joka näytetään raporteissa, mahdollisuuden tieto- ja muokkaussivuilla,
mahdollisuuden hauissa ja mahdollisuuden luettelonäkymissä. Mahdollisuuden asetus riippuu
sen Vaihe-kentästä.

Note:  Jos muokkaat tätä raporttityyppiä, sitä ei enää automaattisesti päivitetä. Jos poistat
tämän raporttityypin, sitä ei enää luoda uudelleen.

Mahdollisuuskenttien historiaraportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tärkeimpien mahdollisuuskenttien muutoshistorian tietoja, mukaan lukien vanhat ja
uudet arvot sekä muokkausten päivämäärät.

Note:  Sinun täytyy ottaa käyttöön ja määrittää kenttähistorian seuranta ja valita kenttiä
käyttääksesi Kenttähistorian seuranta -raporttia.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Historiatiedot • Muokkauspäivä

• Uusi arvo

• Muokkaaja

• Kenttä/Tapahtuma

• Vanha arvo

Mahdollisuuskentät • Mahdollisuuden nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuushistoriaraportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tarkastele mahdollisuuksiesi historiatietoja, mukaan lukien vaiheet ja sulkemispäivä.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Omistaja

Mahdollisuuden historiatiedot • Vaiheesta

• Summa

• Viimeksi muokattu

• Vaiheeseen

• Todennäköisyys (%)

• Edellinen muokkaaja

• Sulkemispäivä

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä -raportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän rooleistaan mahdollisuuden mukaisessa
järjestyksessä.

Note: Sinun täytyy ottaa käyttöön ja määrittää tiimimyynti käyttääksesi Mahdollisuudet
mahdollisuustiimeillä -raporttia.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tiimin jäsenen tiedot • Tiimin jäsenen nimi

• Tiimirooli

Note:  Jos pääkäyttäjäsi on luonut mukautettuja mahdollisuustiimikenttiä, niitä voidaan sisällyttää Mahdollisuudet
mahdollisuustiimeillä -raporttiin.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän tuotteistaan mahdollisuuden mukaisessa
järjestyksessä. Sinun täytyy määrittää joko tuote- tai mahdollisuustiimin jäsen suodattaaksesi tulokset
raportin suoritusajan mukaan.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

Tiimin jäsenen tiedot • Tiimin jäsenen nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Tiimirooli

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet kumppaneilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuskumppaniesi tietoja, mukaan lukien mahdollisuuden nimi, summa ja
kumppanin rooli.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Sulkemispäivä

• Summa

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Kumppanin tiedot • Kumppanin omistaja

• Kumppanin rooli

• Kumppani

Tilin tiedot • Tilin omistaja

• Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tuotteilla -raportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien tuotteiden tietoja, mukaan lukien tuotteen nimi ja
mahdollisuuden vaihe.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Matriisi

Yhteenvetokentät
Hinta yhteensä  (summa)

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Vaihe

• Ikä

• Tyyppi

• Todennäköisyys

• Luontipäivä

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

• Tuotekoodi

• Määrä

• Aktiivinen tuote

• Myyntihinta

• Tuotteen päivämäärä

• Tuotteen kuvaus

• Kokonaishinta

• Tuote: Kuukausi

• Luettelohinta

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

• Omistajan rooli

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuustrendiraportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiesi jakamien trendien tietoja kanavassasi.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Matriisi

Ryhmitykset
Oletusraportti näyttää kohdan Historiallinen vaihe  mukaan ryhmitetyt rivit ja kohdan
Aloituspäivä  mukaan ryhmitetyt sarakkeet.

Yhteenvetokentät
Historiallinen summa  (summa)

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden trenditiedot • Mahdollisuuden summa

• Aloituspäivä

• Historiallinen vaihe

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistajan alias

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tarkastele mahdollisuuteen liittyville tarjouksille luotujen tarjous-PFD:ien tietoja. Vakioasetukset
näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi
muita tietoja, kuten kuka loi tai muokkasi viimeksi luetteloituja tarjous-PDF:iä.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Ryhmitys
Oletusraportti näyttää tarjoukset ja tarjous-PDF:t ryhmitettynä kohdan Mahdollisuuden
nimi  mukaan.

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tarjouksen tiedot • Tarjouksen nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Synkronoidaan

Tarjous-PDF:n tiedot • Tarjous-PDF: Luontipäivä

• Tarjous-PDF: Nimi

• Tarjous-PDF: Alennus

• Tarjous-PDF: Kokonaissumma

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tarkastele mahdollisuuksiin liittyvien tarjousten tietoja sekä tarjousten rivikohteita. Vakioasetukset
tarjoavat sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi nähdäksesi
minkä tahansa mahdollisuuden, tarjouksen tai tarjouksen rivikohteen kentän.

Jos organisaatiossa käytetään useita valuuttoja tai laajennettua valuutanhallintaa, raportin
mukauttamiseen tarjotaan lisäasetuksia. Kun valitset raporttisarakkeet, voit valita summa- tai
kokonaissumma-sarakkeen "muunnetun" version nähdäksesi sen arvot eri valuutalla. Valitse
raporttiehtoja valitessasi Lisäasetukset-kohdasta valuutta, johon haluat muuntaa.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Yhteenvetokentät
Summa  (summa)

Tarjouksen alennus  (summa)

Ryhmitykset
Oletusraportti näyttää sinulle tulokset ryhmitettynä kohtien Mahdollisuuden nimi  ja Tarjouksen nimi  mukaan.
Tarjouksen rivikohteet on luetteloitu niihin liittyvien tarjousten alla.

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

Tarjouksen tiedot • Tarjouksen nimi

• Alennus

• Synkronoidaan

• Tila
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Tarjouksen rivikohteen tiedot • Tarjouksen rivikohde: Alennus

• Tuote: Tuotteen nimi

• Rivikohteen numero

• Myyntihinta

• Luettelohinta

• Tarjouksen rivikohde: Välisumma

• Tarjouksen rivikohde: Kokonaishinta

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Tuote- ja omaisuusraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tuote- ja omaisuusraporttien avulla voit tarkastella käyttäjien asentamien tuotteiden tietoja. Tarkasta,
mitä omaisuuksia asiakkailla on, luetteloi tiettyyn omaisuuteen arkistoidut tapaukset tai tunnista
tapaukset, joita ei ole liitetty tuotteeseen.

Tuote- ja omaisuusraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat tuote- ja omaisuusraportteja:

Vakioraportit
Kun käytät Tuote- ja omaisuusraportit -kansiossa olevaa Omaisuudet-raporttia ilman
Tuotteet-raporttia, saat luettelon omaisuuksista, jotka eivät liity tuotteeseen. Omaisuuksien
käyttötavan mukaan nämä omaisuudet saattavat edustaa kilpailijoiden tuotteita.

Raporttityypit

• Voit luoda mukautetun raportin asiakkaiden omaisuuksista napsauttamalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti ja valitsemalla
Tilit ja yhteyshenkilöt -raporttityyppiluokasta raporttityypiksi Tilit, joihin liittyy omaisuuksia tai Yhteyshenkilöt, joihin liittyy
omaisuuksia.

• Voit tarkastella tietylle omaisuudelle tallennettujen tapausten luetteloa valitsemalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti ja
valitsemalla Hintakirjat, tuotteet ja omaisuudet -kohdasta raporttityypiksi Omaisuudet, joihin liittyy tapauksia.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Itsepalvelun raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Itsepalvelu-raporttien avulla voit analysoida itsepalveluportaalisi tehokkuutta. Tarkasta, kuinka
montaa tapausta tarkastellaan, kuinka monta asiakasta on kirjautunut sisään tai mitä mieltä asiakkaat
ovat tarjoamistasi ratkaisuista.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Vakioraportit

• Itsepalvelukäyttö-raportin avulla saat tietoja siitä, kuinka monta tapausta on tarkasteltu ja
kuinka moneen tapaukseen on kirjauduttu. Lisäksi näet lisättyjen huomautusten määrän
sekä itsepalvelukäyttäjien suorittamien hakujen määrän.

• Itsepalvelukäyttäjät-raportti sisältää tietoja itsepalveluportaaliin kirjautuneista asiakkaista, asiakkaaseen liittyvästä tilistä sekä
viimeisimmästä kirjautumispäivämäärästä. Voit sisällyttää itsepalvelukenttiä mihin tahansa mukautettuun yhteyshenkilöraporttiin.

• Hyödylliset ratkaisut -raporttiin sisältyvät sellaisten itsepalveluportaaleiden tilastot, joissa näytetään ratkaisuja. Asiakkaat voivat
ilmoittaa kullakin itsepalveluratkaisun sivulla, onko ratkaisu hyödyllinen. Tämän tutkimuksen tuloksia voit käyttää valitessasi viittä
pääratkaisua itsepalvelun aloitussivulle ja arvioidessasi sitä, ovatko asiakkaat löytäneet etsimänsä ratkaisut.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Tukitoiminnoista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia,
sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen
tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien historiaa.

Voit myös raportoida organisaation ratkaisut, mukaan lukien ratkaisuhistorian, kielet, joilla ratkaisuja
on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisen vanhenemisen. Jos organisaatiossa on
käytössä itsepalveluportaali, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raportin avulla.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Esisuunnitellut mukautetut raporttityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Joihin Salesforce-ominaisuuksiin sisältyy ennalta suunniteltuja mukautettuja raporttityyppejä, jotta
sinun ei tarvitsisi luoda uutta raporttia.

Note:  Esisuunnitellut mukautetut raporttityyppi eivät ole sama asia kuin vakioraporttityypit.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Alueraportit

Käytä alueraportteja analysoidaksesi myyntialueitasi. Tarkasta, ketkä käyttäjät on kohdistettu
mihinkin alueisiin, ketkä käyttäjät on kohdistettu useampaan kuin yhteen alueeseen ja keillä
käyttäjillä ei ole ollenkaan alueita.

2. Vastaukset-ominaisuuden raportit

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjäsi voivat analysoida kysymyksiä, vastauksia ja
äänestyksiä.

3. Salesforce CRM Call Center -raportit

Puhelukeskus-raporttien avulla voit analysoida Salesforce CRM Call Center -puheluja, joita sinä
ja tiimisi olette käsitelleet.

4. Luo mukautettu raporttityyppi hyväksymishistorialle

Ennen kuin voit tehdä suoritetuista ja keskeneräisistä hyväksymisprosesseista ja niiden erillisistä
vaiheista raportteja, sinun täytyy luoda mukautettu raporttityyppi hyväksymisprosessien
esiintymiä varten.

5. Toiminnoille suoritettavat raportit

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä
yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

6. Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen asiakkaiden kanssa myyntiedustajat
viettävät aikaa.

7. Mukautetun raporttityypin luominen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Pääkäyttäjien täytyy luoda mukautettu raporttityyppi tehdäkseen ennusteraportit käyttäjien käytettäväksi. Raporttityyppi määrittää
raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa
näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

8. Mukautetut raporttityypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien
välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

9. Idearaportit

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda raportteja ideoista sekä ideoiden kommenteista ja äänistä.

10. Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

Käytä mukautettuja Salesforce Knowledge -raportteja seurataksesi artikkelien luomista, ylläpitoa ja toimitusta.

11. Live Agent -istuntojen raportit

Käytä Live Agent -istuntojen raportteja kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he keskustelevat asiakkaiden kanssa, esimerkiksi
kuinka kauan agentit ovat online-tilassa ja kuinka monta keskustelupyyntöä heille on kohdistettu.
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12. Kumppaneista raportoiminen

Jotkin mahdollisuudet sisältävät kumppanisuhteita. Käytä tätä raporttia tunnistaaksesi näiden suhteiden tunnistamiseen ja
analysoimiseen.

13. Suhderyhmistä raportointi

Voit raportoida suhderyhmistä ja suhderyhmien jäsenistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut mukautetut raporttityypit käyttöön kyseisille
mukautetuille objekteille.

14. Tilin omistajan raportin ottaminen käyttöön

Tilin omistaja -raportti luo luettelon kaikista tileistä ja niiden omistajista.

15. Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

Käytä raporttia määrittääksesi tiedostohakujen 300 suosituinta hakutermiä ja tunnistaaksesi, mitä sisältöä puuttuu tai mitä täytyy
nimetä uudelleen käyttäjiesi hakutermien ja napsautusten perusteella.

Alueraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud.

Käytä alueraportteja analysoidaksesi myyntialueitasi. Tarkasta, ketkä käyttäjät on kohdistettu mihinkin
alueisiin, ketkä käyttäjät on kohdistettu useampaan kuin yhteen alueeseen ja keillä käyttäjillä ei ole
ollenkaan alueita.

Alueraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat alueraportteja:

Vakioraportit

• Alueraportti sisältää luettelon kaikista organisaatiosi alueista. Valitse
Käyttäjät-alasvetoluettelosta Ei käyttäjiä ja napsauta Suorita raportti nähdäksesi
organisaatiosi alueet, joihin ei ole kohdistettu yhtään käyttäjää.

• Käyttäjäalue-, Käyttäjät, joilla on useita alueita- sekä Käyttäjällä ei ole aluetta -raporteissa on
yhteenveto käyttäjistä, jotka on kohdistettu mihin tahansa alueeseen, käyttäjistä, jotka on
kohdistettu useaan alueeseen, sekä käyttäjistä, joita ei ole kohdistettu mihinkään alueeseen.

• Tilialue-, Tilissä useita alueita- sekä Tilissä ei ole aluetta -raporteissa on yhteenveto tileistä,
jotka on kohdistettu mihin tahansa alueeseen, tileistä, jotka on kohdistettu useaan alueeseen, sekä tileistä, joita ei ole kohdistettu
mihinkään alueeseen.

• Mahdollisuuden alueraportti sisältää alueisiin sisältyvät mahdollisuudet. Voit tarkastella sellaisten käyttäjien omistamia
mahdollisuuksia, jotka eivät ole aktiivisia mahdollisuuden alueella, mukauttamalla mahdollisuuden alueraporttia seuraavien
suodatuksen lisäehtojen avulla: Aktiivinen alueella  on yhtä suuri kuin “Epätosi.” Mahdollisuudessa ei ole aluetta
-raportissa on yhteenveto mahdollisuuksista, jotka liittyvät tileihin, joilla ei ole aluetta.

• Mukautetuista, alueita sisältävistä raporttityypeistä suoritetut raportit saattavat näyttää tulokset eri tavalla kuin alueita sisältävät
vakioraportit. Tämä johtuu siitä, että mukautetuista raporttityypeistä suoritetut raportit näyttävät tulokset vain alueiden kanssa
(esimerkiksi tilit ja alueet), kun taas alueita sisältävät vakioraportit saattavat näyttää tulokset ilman alueita. Jos valitset esimerkiksi
tilialueraportin, tuloksissa näytetään tilit ilman alueita. Kun käytät mukautetuissa raporttityypeissä alueita sisältävää
Alueet-suodatinta, raporttituloksissa ei näytetä useita tai puuttuvia alueita.
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Alueraportteja koskevia vihjeitä

• Alueraporteissa on käytettävissä vakioaluekentät sekä mukautetut aluekentät. Ne ovat käytettävissä myös tiliraporteissa, tilejä
sisältävissä toimintoraporteissa, mahdollisuusraporteissa sekä käyttäjäraporteissa.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Vastaukset-ominaisuuden raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjäsi voivat analysoida kysymyksiä, vastauksia ja
äänestyksiä.

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Pääkäyttäjänä voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda mukautettuja
raportteja kysymyksistä, vastauksista ja äänistä. Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, jolla
käyttäjät voivat käyttää raportteja vastaukset-yhteisöstäsi —Salesforcessa ei ole vastaukset-yhteisöjen
malliraportteja tai vakioraporttikansioita vastauksille.

Vastausraporttikansion luominen käyttäjille:

1. Määritä mukautettu raporttityyppi vastauksille.

• Raporttisi ensisijainen objekti ovat kysymykset.

• Vastauksille ei ole erityistä raporttiluokkaa, joten todennäköisesti haluat tallentaa raporttisi
Muut raportit - tai Hallinnon raportit -luokkaan.

• Kun objektin suhteita määritetään, kysymyksillä voi olla suhteita vastauksiin ja vastauksilla
voi olla suhteita ääniin.

2. Luo uusi julkinen kansio vastausraporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien
hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti vastauksia varten. Kohdista raportit luomaasi uuteen
vastausraporttikansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, vastausraporttikansio on käyttäjiesi käytettävissä Raportit-aloitussivulta.

KATSO MYÖS:

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi
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Salesforce CRM Call Center -raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttiin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

Puhelukeskus-raporttien avulla voit analysoida Salesforce CRM Call Center -puheluja, joita sinä ja
tiimisi olette käsitelleet.

Puhelukeskusraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun teet puhelukeskusraportteja:

Vakioraportit

• Oman tiimin puhelut tällä viikolla -kohdassa on tietoja puheluista, joita tiimiisi kuuluvat
puhelukeskuksen käyttäjät ovat kuluneen viikon aikana käsitelleet, mukaan lukien kuhunkin
puheluun liittyvät tietueet ja tulokset.

• Omat puhelut tänään -raportissa on tietoja puheluista, joita sinä olet soittanut tai
vastaanottanut kuluneen päivän aikana, mukaan lukien kuhunkin puheluun liittyvät tietueet
ja tulokset.

• Omat puhelut tällä viikolla -raportissa on tietoja puheluista, joita sinä olet soittanut tai
vastaanottanut kuluneen viikon aikana, mukaan lukien kuhunkin puheluun liittyvät tietueet
ja tulokset.

Luo mukautettu raporttityyppi hyväksymishistorialle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ennen kuin voit tehdä suoritetuista ja keskeneräisistä hyväksymisprosesseista ja niiden erillisistä
vaiheista raportteja, sinun täytyy luoda mukautettu raporttityyppi hyväksymisprosessien esiintymiä
varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse
Raporttityypit.

2. Napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

3. Täytä kentät.

Näin...Tee tälle kentälle...

Valitse Prosessin esiintymä.

Prosessin esiintymä esittää yhtä
hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi
prosessin esiintymä luodaan joka kerta, kun
tietue lähetetään hyväksyttäväksi.

Ensisijainen objekti

Kirjoita otsikko. Käyttäjät näkevät tämän
otsikon luodessaan raportteja.

Esimerkki: Hyväksymisprosessin
esiintymät

Raporttityypin otsikko

Kirjoita raporttityypille yksilöllinen nimi.Raporttityypin nimi
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Näin...Tee tälle kentälle...

Anna kuvaus. Käyttäjät näkevät tämän otsikon luodessaan
raportteja.

Kuvaus

Valitse Hallinnalliset raportit.

Voit halutessasi valita jonkin toisen luokan. Tämä määrittää, mistä
kansiosta käyttäjäsi löytävät mukautetun raporttityypin
luodessaan hyväksymishistorian raportteja.

Tallenna luokkaan

Kun olet valmis sallimaan tämän raporttityypin käytön kaikille
käyttäjille, valitse Otettu käyttöön.

Käyttöönoton tila

4. Napsauta Seuraava.

5. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.

6. Valitse Prosessin esiintymän noodi.

Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun
tietue siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai
jos hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

7. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista A- ja B-tietueen suhteelle.

KuvausVaihtoehto

Raportti sisältää vain prosessin esiintymät, jotka siirtyvät vähintään yhteen
hyväksymisvaiheeseen luodakseen prosessin esiintymän noodin.

Raportti ei sisällä prosessin esiintymiä tietueille, jotka lähetettiin hyväksyttäväksi,
mutta jotka eivät täyttäneet vaiheen mitään ehtoja.

Jokaisella "A"-tietueella pitää olla vähintään yksi
asiaan liittyvä "B"-tietue.

Raportti sisältää kaikki prosessin esiintymät."A"-tietueilla voi olla tai olematta asiaan liittyviä
"B"-tietueita.

8. Napsauta Tallenna.

Kun raporttityyppi on otettu käyttöön, ilmoita asiaankuuluville käyttäjille luokkakansion ja mukautetun raporttityypin nimet, jotta he
voivat aloittaa hyväksymishistorian raporttien luomisen ja suorittamisen.
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Toiminnoille suoritettavat raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Käytä tätä raporttiaJos haluat
tarkastella näitä
tietoja

Valitse Raportit-välilehdestä Luo uusi mukautettu raportti ja valitse
raportin tyypiksi Toiminnot.

Toiseen tietuetyyppiin,
kuten mahdollisuuksiin,
liittyviä toimintoja

Toimintoraportteja. Lisää Suhteiden määrä  -sarake raportteihisi.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla viisi yhteyshenkilöä sisältävä tehtävä.
Kun suoritat Tehtävät ja tapahtumat -raportin, se näyttää arvon “5”
osoittaakseen tehtävään liittyvien yhteyshenkilöiden määrän.

Toimintoon liittyvien
yhteyshenkilöiden
määrä

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raporttia. Valitse vähintään yksi kenttä
Yhteyshenkilö-objektista.

Raporttisi saattaa esimerkiksi sisältää tehtävän, jossa on viisi
yhteyshenkilöä. Jos sisällytät Sukunimi-kentän

Yhden rivin per
yhteyshenkilö kullekin
toiminnolle

yhteyshenkilö-objektista tähän raporttiin, näet viisi toimintoon liittyvää
riviä (yksi kutakin yhteyshenkilöä kohti). Jos et lisää yhtään kenttää
yhteyshenkilöobjektista, näet toiminolle vain yhden rivin.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti on ainoa raportti, joka:

• Näyttää kaikki toiminnon yhteyshenkilöt

• Voidaan suodattaa muiden kuin ensisijaisen yhteyshenkilön
määritteiden perusteella

Muut raportit näyttävät toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön ja
yhteyshenkilöiden kokonaismäärän, mutta eivät muiden
yhteyshenkilöiden lisätietoja.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti ei osoita, ketkä yhteyshenkilöistä
ovat ensisijaisia ja ketkä toissijaisia.

Joko Tehtävät ja tapahtumat -raporttia tai Tapaukselliset toiminnot
-raporttia.

Jos ensisijaisen yhteyshenkilön nimi on esimerkiksi Roope Laitela, nämä
raportit näyttävät hänen nimensä Yhteyshenkilö-kentässä.

Toiminnon ensisijainen
yhteyshenkilö kahdessa
raportissa: Tehtävät ja
tapahtumat sekä
Toiminnot, jotka
sisältävät tapauksia Ensisijainen yhteyshenkilö näytetään myös tehtävän tai tapahtuman

lisätietosivun Nimi-kentässä.
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Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käyttäjän ja käyttäjää
alempana roolihiearkiassa
olevien käyttäjien
omistamien toimintojen
tarkasteleminen:
• Ei tarvittavia

käyttöoikeuksia.

Kaikkien toimintojen
tarkasteleminen:
• Kaikkien tietojen

tarkasteluoikeus

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.

1. Luo mukautettu raporttityyppi.

a. Valitse ensisijaiseksi objektiksi Käyttäjät.

b. Täytä muut pakolliset kentät: otsikko, kuvaus ja luokka.

c. Napsauta Seuraava.

2. Määritä toimintojen ja käyttäjien välinen suhde.

a. Liitä Toimintosuhteet-objekti Käyttäjät-objektiin.

b. Napsauta Tallenna.

3. Määritä tässä raporttityypissä näytettävät kentät.

a. Napsauta Raporteissa käytettävät kentät -kohdasta Muokkaa asettelua.

b. Lisää asetteluun seuraavat Aktiviteettisuhteet-kentät: Päiväys, Aihe, Nimi, Liittyy
tietueeseen, Suhdelaskuri.

c. Muuta Nimi-kentän otsikoksi Yhteyshenkilö  ja Liittyy tietueeseen
-kentän otsikoksi Mahdollisuus.

d. Valitse kullekin kentälle vaihtoehto, joka näyttää kentän oletusarvoisesti.

e. Napsauta Tallenna.

4. Luo raportti.

a. Hae ja valitse Raportit-välilehdestä raporttityyppi, jonka loit kohdissa 1-3.

b. Valitse Yhteenvetoformaatti ja luo ryhmitys Koko nimi.

c. Suorita ja tallenna raportti.

Nyt sinulla on raportti, jota voit käyttää auttaaksesi myyntitiimejäsi priorisoimaan ajankäyttönsä
asiakkaiden kanssa.

Note: Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat
mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä tapahtumiin kutsuttujen lomassa,
eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.
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Mukautetun raporttityypin luominen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Pääkäyttäjien täytyy luoda mukautettu raporttityyppi tehdäkseen ennusteraportit käyttäjien
käytettäväksi. Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen
ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan
tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, mutta eivät Mukautettavat
ennusteet -ominaisuutta. Ota Yhteistyöennusteet-ominaisuus käyttöön luodaksesi ennusteille
mukautetun raporttityypin.

1. Aloita mukautetun raporttityypin luominen kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitsemalla Raporttityypit ja napsauttamalla
Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse ensisijaiselle objektille Ennustaminen-objekti, kuten Ennustuskohteet tai Ennustekiintiöt.

3. Jos haluat tallentaa luokkaan, valitse Ennusteet.

4. Kerro myyntiedustajille raporttityyppien sijainnit ja nimet.
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Mukautetut raporttityypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin
ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka
vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, mutta eivät Mukautettavat
ennusteet -ominaisuutta. Ota Yhteistyöennusteet-ominaisuus käyttöön luodaksesi ennusteille
mukautetun raporttityypin.

Käytä alla olevaa taulukkoa ymmärtääksesi mitä ennustamisen mukautettuja raporttityyppejä voit
luoda.

Käytä luodaksesi raportti...Ensisijainen
objekti

tarkastellaksesi tietoja ennustesummista, mukaan lukien summan
säätötiedot. Suosittelemme parhaana käytäntönä käyttämään
raporttityypissä näitä oletuskenttiä, jos ennusteesi perustuu tuottoon:

Ennustekohteet

• Vain omistajan summa — Henkilön tuottomahdollisuuksien summa
ilman säätöjä. Jos esimerkiksi omistat kaksi mahdollisuutta, joiden
molempien arvo on 10 000 euroa, Vain omistaja summa on 20 000
euroa.

• Summa ilman säätöjä — Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien
sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin
sisältyvät kaikki, jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä
summa on näkyvissä vain raporteissa. Jos esimerkiksi kaikkien
omistamiesi mahdollisuuksien summa on 20 000 euroa ja alaistesi
mahdollisuuksien summa on 55 000 euroa, Summa ilman säätöjä on
75 000 euroa.

• Summa ilman ennustepäällikön säätöjä — Ennusteen numero, niin
kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan
tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien
summa, mukaan lukien säädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt
omiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin. Se ei sisällä säätöjä,
joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt
ovat tehneet. Oletetaan esimerkiksi, että Annen Summa ilman säätöjä
on 75 000 euroa, josta 20 000 euroa on hänen omia mahdollisuuksiaan
ja 55 000 euroa on hänen alaisensa Pentin mahdollisuuksia. Anne sääti
Pentin summan 65 000 euroon, joten yhteisarvo on 85 000 euroa. Jos
säädät Annen summaa 85 000 eurosta 100 000 euroon, näet Summa
ilman ennustepäällikön säätöjä -kentässä 85 000 euroa, koska Anne
näkee tämän summan (ja Anne ei näe säätöjäsi, koska olet hänen
esimiehensä). Jos haluat nähdä summan, joka sisältää sinun tekemäsi
säädön 100 000 euroon, katso se kohdasta Ennusteen summa.

• Ennusteen summa — Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta
ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki
ennustesäädöt. Oletetaan esimerkiksi, että olet ennustepäällikkö ja
sinulle raportoi toinen ennustepäällikkö , jonka Summa ilman
ennustepäällikön säätöjä on yhteensä 85 000 euroa. Jos säädät
ennusteen 100 000 euroon, Ennusteen summa on 100 000 euroa.
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Käytä luodaksesi raportti...Ensisijainen objekti

Jos ennusteesi perustuu määrään, käytä raporttityypissä näitä oletuskenttiä:

• Vain omistajan summa, Summa ilman säätöjä, Summa ilman ennustepäällikön säätöjä ja Ennusteen
määrä

Riippumatta siitä, perustuuko ennusteesi tuottoon vai määrään, lisää nämä kentät:

• Sisältää säätöjä — Valintaruutu, joka osoittaa, onko päällikkö säätänyt ennusteen omistajan summaa.

• Sisältää omistajan säädön — Valintaruutu, joka osoittaa, onko ennusteen omistaja säätänyt oman
ennusteensa summaa.

Jos organisaatiosi käyttää kumulatiivisia ennusteyhteenvetoja, lisää tämä kenttä raporttiisi:

• ForecastingItemCategory— Tämä kenttä osoittaa, mille yhteenvedolle kukin ennustesumma
on: Avoin pipeline, Paras tapaus -ennuste, Vähimmäissumma-ennuste, Vain suljettu, Pipeline, Paras
tapaus, Vähimmäissumma tai Suljettu. Jos organisaatiosi on muuttanut ennusteluokkien nimiä,
muutokset näytetään myös ForecastingItemCategory-arvoissa.

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden mahdollisuustietoja. Haluat ehkä esimerkiksi luoda
kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää mahdollisuuksien nimet, alaisten ennustekohteiden
viimeisimpien toimintojen päivämäärät, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, jossa
Mahdollisuudet  on
liittyvä objekti

Note:  Jos mahdollisuudelle ei ole määritetty mahdollisuuden tuotteita, tämä raporttityyppi
sisältää 2 ennustekohdetta – yksi Mahdollisuus - Tuotto -ennustetyypille ja toinen
Tuoteperhe-ennustetyypille. Nämä tuoteperhe-ennusteiden kohteet siirretään
Tuoteperhe-ennusteen Määrittämättömät tuotteet -riville.

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden mahdollisuuksien osuuksien tietoja. Haluat ehkä
esimerkiksi luoda kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää heidän ennustekohteidensa
mahdollisuuksien osuuksien summat, prosenttiosuudet, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, joissa
Mahdollisuuksien
osuudet  on liittyvä objekti

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden tuoteperhetietoja. Haluat ehkä esimerkiksi luoda
kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää heidän ennustekohteidensa tuoteperheet,
kokonaissumman, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, joissa
Mahdollisuuden
tuote  on liittyvä objekti

Note:  Tämä raporttityyppi näyttää ennustekohteet vain Tuoteperhe—Tuotto- ja
Tuoteperhe—Määrä-ennustetyypeistä. Se sisältää mahdollisuudet, joille on tai ei ole määritetty
mahdollisuuden tuotteita.

tarkastellaksesi tietoja yksittäisistä kiintiöistä tai tiimien kiintiöistä. Sisällytä raporttityyppiin kaikki
oletuskentät parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. Voit esimerkiksi sisällyttää hakukenttiä, kuten omistajan

Ennustekiintiöt

koko nimen. Kun suoritat raporttia, voit suodattaa oman nimesi perusteella nähdäksesi luomasi kiintiöt
ja niihin liittyvät tilit ja omistajat.

tarkastellaksesi kiintiön täyttymistä. Voit esimerkiksi käyttää sekä Ennustekiintiöt- että
Ennustekohteet-objekteja luodaksesi mukautetun raporttityypin. Sisällytä sitten raporttia luodessasi

Ennustekiintiöt, jossa
Ennustekohteet  on
liittyvä objekti tiimin kiintiöt ja suljettujen ennusteiden ennustetuotto ja luo kaavakenttä, joka näyttää kiintiön täytetyn

prosenttiosuuden.
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Idearaportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda raportteja ideoista sekä ideoiden
kommenteista ja äänistä.

Pääkäyttäjänä voi luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät tutkia, mitä ideoille tapahtuu.
Mukautetut raportit ovat ainoa tapa, jolla käyttäjät voivat käyttää idearaportteja. Salesforcessa ei
ole ideoiden malliraportteja tai vakioraporttikansioita ideoille.

Idearaporttikansion luominen käyttäjille:

1. Luo mukautettu raporttityyppi ideoille.

Mikäli luot mukautetun raporttityypin, jonka ensisijainen objekti on Ideat ja toissijainen objekti
on Äänet, (yhdistetyt) ali-ideat eivät näy raportissa, ellet valitse kohtaa A-tietueilla
saattaa olla tai ei saata olla niihin liittyviä B-tietueita.
Ali-ideoilla ei ole ääniä, koska niiden äänet siirtyvät pääidealle. Ali-ideat eivät siis näy raportissa,
mikäli Äänet-objekti vaaditaan.

2. Luo uusi julkinen kansio idearaporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti ideoita varten.
Liitä raportit luomaasi uuteen idearaporttikansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, Raportit-aloitussivulla on idearaporttikansio käyttäjiesi käyttöön.
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Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Käytä mukautettuja Salesforce Knowledge -raportteja seurataksesi artikkelien luomista, ylläpitoa ja
toimitusta.

Pääkäyttäjänä voi luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta agentit voivat luoda raportteja Salesforce
Knowledge -artikkeleista. Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, joilla voit sallia lukijoidesi käyttää
artikkeleita koskevia raportteja. Salesforce ei tarjoa artikkeleille esimerkkiraportteja tai vakiomuotoista
raporttikansiota.

Vihje: AppExchange-paketti Knowledge Base Dashboards and Reports tarjoaa yli kaksikymmentä
raporttia, jotka auttavat sinua valvomaan tietämyskantaa ja analysoimaan käyttötilastoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Luo kansio artikkeliraporteille

Luo julkinen kansio, johon voit tallentaa artikkeliraportteja käyttäjillesi.

2. Artikkeliraportit

Luo mukautettu raporttityyppi luodaksesi raportteja Salesforce Knowledge -artikkelien tiedoista.

3. Luo artikkeliraportti

Suorita mukautettu raportti Salesforce Knowledge -artikkeleistasi ja tallenna ne artikkeliraporttien
kansioon.

4. Salesforce Knowledge -artikkeleissa käytettävät kentät

Tietämysraportissa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat tiedoista, joista raportoit.

Luo kansio artikkeliraporteille
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo julkinen kansio, johon voit tallentaa artikkeliraportteja käyttäjillesi.

1. Valitse Raportit-välilehden Raporttikansio-osiosta Luo uusi kansio.

2. Syötä Artikkeliraportit Kansion otsikko  -kenttään.

3. Vaihtoehtoisesti, muokkaa Ryhmän yksilöivä nimi  -kenttää.

4. Valitse Julkisen kansion käyttöoikeus  -vaihtoehto.

Valitse luku/kirjoitus, jos haluat, että käyttäjät voivat lisätä ja poistaa raportteja.

5. Valitse kansion näkyvyysasetus.

6. Napsauta Tallenna.

Tähän kansioon tallentamasi raportit ovat käytettävissä Raportit-välilehdestä.

Artikkeliraportit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo mukautettu raporttityyppi luodaksesi raportteja Salesforce Knowledge -artikkelien tiedoista.

Mukautetun raportin luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitse Raporttityypit
ja napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

Lisätietoja on kohdassa Mukautetun raporttityypin luominen

2. Valitse Ensisijainen objekti -alasvetoluettelosta artikkeliin liittyvä objekti, josta haluat raportoida:

KuvausEnsisijainen objekti

Vertaa tietoja, kuten luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja
mukautettuun artikkelityyppiisi (esimerkiksi kysymysosioon)
liitettyjen tapausten määrää. Jos haluat käyttää mukautetun
artikkelityypin historiakenttiä ja mukautettuja kenttiä, lisää
artikkelityypin versio toissijaiseksi objektiksi.

Artikkelityypit

Vertaa yksittäisten artikkelien tietoja, kuten niiden luontipäiviä,
julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten määrää. Jos
valitset tämän mukautetun raporttityypin, voit myös sisällyttää
artikkelin tarkastelu- ja äänestystilastot. Ensisijaista
Knowledge-artikkelit-objektia käyttävissä raporteissa kullakin
artikkelilla on viisi tietuetta (riviä): yksi kullekin kanavalle (Kaikki
kanavat, Sisäinen sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali
ja Julkinen tietämyskanta).

Knowledge-artikkelit

Analysoi hakukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelihaut

Vertaa yksittäisten käännösten tietoja, kuten niiden
luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten
määrää. Jos valitset tämän mukautetun raporttityypin, voit
myös sisällyttää artikkelin tarkastelu- ja äänestystilastot.

Knowledge-artikkelin versio

Vertaa yksittäisten artikkeliversioiden tietoja, kuten niiden
luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten
määrää.

Artikkelin versiohistoria

Analysoi tarkastelukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelin
tarkastelukerrat

Analysoi äänien määrää päivää, kuukautta tai vuotta kohti
kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelin äänet

Katso mitä avainsanoja käyttäjät ovat käyttäneet
tietämyskantasi hakuihin.

Knowledge-avainsanahaku

Knowledge-haun käyttö • Analysoi hakukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja kielelle.

• Näet kullekin haulle seuraavat kohteet:

– Päiväys

– Napsautetun artikkelin tunnus ja otsikko

424

RaportitAnalysointi



• Katso mitä avainsanoja käyttäjät ovat käyttäneet tietämyskantasi hakuihin.

• Näet kullekin avainsanalle seuraavien kohteiden keskiarvoisen määrän:

– Tulokset

– Hakutuloksissa näytettävät artikkelit

• Näet kullekin artikkelille seuraavien kohteiden keskiarvoisen määrän:

– Napsautukset

– Sitä napsauttaneet yksilölliset käyttäjät

3. Täytä pakolliset kentät ja napsauta Tallenna.

Suosittelemme valitsemaan Tallenna luokkaan -alasvetoluettelosta Asiakastuen raportit tai Muut raportit. Tämä on luokka, josta
käyttäjät löytävät mukautetun raporttityypin Raportit-välilehdestä.

4. Tee valintasi Määritä raporttitietueiden joukko -sivulla.

Käytettävissä olevat toissijaiset objektitEnsisijainen objekti

Artikkelityypin versiotArtikkelityypit

Artikkelin tarkastelukertojen tilastot, artikkelin äänestystilastot,
tapausartikkeli

Knowledge-artikkelit

Ei mitäänKnowledge-artikkelihaut

Artikkelin tarkastelukertojen tilastot, artikkelin äänestystilastotKnowledge-artikkelin versio

Ei mitäänArtikkelin versiohistoria

Ei mitäänKnowledge-artikkelin tarkastelukerrat

Ei mitäänKnowledge-artikkelin äänet

Ei mitäänKnowledge-avainsanahaku

Ei mitäänKnowledge-haun käyttö

5. Napsauta Tallenna.

6. Poista ja järjestä raportin asettelun kenttiä tarvittaessa.

Katso kussakin ensisijaisessa objektissa käytettävissä olevat kentät kohdasta Salesforce Knowledge -raporteissa käytettävät kentät
sivulla 426.

Luo artikkeliraportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Suorita mukautettu raportti Salesforce Knowledge -artikkeleistasi ja tallenna ne artikkeliraporttien
kansioon.

Käytä mukautettuja raporttityyppejäsi luodaksesi artikkeliraportteja ja tallentaaksesi niitä
artikkeliraporttien kansioon.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Valitse luokka, jonne mukautetut raporttityypit tallennetaan, esimerkiksi Asiakastuen raportit
tai Muut raportit.

Artikkeleita sisältävät tapaukset -raportti on käytettävissä oletusarvoisesti Asiakastuen raportit
-kansiossa.

3. Etsi raporttityyppisi ja napsauta Luo.

4. Napsauta Tallenna nimellä tarkastellessasi raporttia ja tallenna se uuteen
Artikkeliraportit-kansioon tehdäksesi raportin kaikkien käyttäjien käytettäväksi.

Note:

• Raportit, jotka käyttävät mukautettua raporttityyppiä Knowledge-artikkeli, sisältävät
vähintään viisi riviä artikkelia kohti (yksi kullekin kanavalle, mukaan lukien “Kaikki kanavat”).

• Päivittäiset arvot raportoidaan itsenäisesti viimeisen 90 päivän ajalta ja kuukausittaiset
arvot viimeisen 18 kuukauden ajalta. Käytä näiden ajanjakson jälkeen kuukausittaisia tai
vuosittaisia aggregaattiarvoja.

• Mukautettuja raporttityyppejä “Knowledge-artikkelin äänet”, “Knowledge-artikkelin
tarkastelukerrat” ja “Knowledge-artikkelihaut” käyttävien raporttien kukin rivi esittää päivän,
kanavan ja roolin yhdistelmää. Jos Kingmaker-roolin omistava käyttäjä esimerkiksi
tarkastelee artikkeleita sisäisessä sovelluksessa ja seuraavana päivänä sama lukija tarkastelee
lisää artikkeleita sisäisessä sovelluksessa, Artikkelin tarkastelukerrat -raportissa on kaksi
riviä: yksi kullekin yksilölliselle päivämäärälle.

• Raporteissa, jotka käyttävät Knowledge Article Versiota (KAV), paitsi Knowledge Article
Version History, voit suodattaa tietokategorioittain. Voit lisätä enintään neljä suodatinta
ja asettaa niiden arvoiksi AT, ABOVE, BELOW, tai ABOVE OR BELOW. Logiikka suodattimien
välillä on OR. Voit käyttää samaa kategoriaryhmää useita kertoja, mutta sinun on kuitenkin
käytettävä joka kerta samaa operaattoria.

• Jos haluat laatia raportteja Knowledge-artikkelien hyväksymisprosesseista, valitse
Prosessiesiintymä ja Prosessiesiintymän solmu, kun luot mukautettua raporttityyppiä.
Suodata raportti sitten objektityypin perusteella, eli artikkelityypillä.

Salesforce Knowledge -artikkeleissa käytettävät kentät
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Tietämysraportissa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat tiedoista, joista raportoit.

Seuraavat taulukot kuvaavat Salesforce Knowledge -raporteissa käytettävät kentät ensisijaisen
objektin mukaan.

Artikkelityypit-raporteissa käytettävät kentät

Ensisijainen Artikkelityyppi-objekti sallii sinun lisätä artikkelityypin version toissijaisen objektin.

Taulukko 16: Artikkelityyppi-raportin ensisijaisen objektin kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Päivämäärä, jolloin artikkeli arkistoitiin.Arkistointipäivämäärä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkelityyppiin liitetty tunnus.Artikkelityypin
tunnus

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien
määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu
useammin kuin kerran, tämä on viimeisin luonnospäivä. Jos haluat
luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja, luo
ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin
Knowledge-artikkelin (__ka) ja Knowledge-artikkeliversion (__kav)
objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän käytön
Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Luontipäivä

Kaikki artikkelityyppeihin luodut mukautetut kentät. Lisää
artikkelityypin versio toissijaiseksi objektiksi käyttämään mukautetun
artikkelintyypin kaikkia mukautettuja kenttiä.

Mukautetut kentät

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Artikkelin versionumero.Knowledge-artikkelin
versio

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen
muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin
edellinen muokkauspäivä on aika, jolloin luonnos tallennettiin..

Edellinen
muokkauspäivä

Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika, jolloin
artikkeli julkaistiin viimeksi.

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Viimeinen
julkaisupäivä

Artikkelin alkuperäinen kieli.Pääkieli
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Note:  Tällä hetkellä et voi käyttää Knowledge-artikkelin versio- ja Edellinen muokkauspäivä  -kenttiä
samassa raportissa.

Taulukko 17: Artikkelityyppi-raportin toissijaisen objektin kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Kaikki artikkelityyppeihin luodut mukautetut kentät. Lisää artikkelityypin versio toissijaiseksi
objektiksi käyttämään mukautetun artikkelintyypin kaikkia mukautettuja kenttiä.

Mukautetut kentät

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Osoittaa, että artikkeli ei ole käännös, vaan alkuperäinen artikkeli.On pääkieli

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Artikkelin kieli.Kieli

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Osoittaa, että pääartikkeli on päivitetty tämän käännöksen julkaisun jälkeen.Vanhentunut

Osoittaa, onko artikkeli tai käännös kesken (luonnos), julkaistu vai arkistoitu.Julkaisun tila

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Päivämäärä, jolloin käännös valmistui.Käännöksen
valmistumispäivämäärä

Päivämäärä, jolloin artikkeli vietiin käännettäväksi.Käännöksen
vientipäivämäärä

Päivämäärä, jolloin käännös tuotiin.Käännöksen
tuontipäivämäärä

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila

Artikkelin versionumero.Version numero
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KuvausKenttä

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelit-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Viimeinen julkaisupäivä

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila
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KuvausKenttä

Artikkelin versionumero.Version numero

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelihaut-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi tai vuosi) liittyvien artikkelihakujen määrä.Määrä

Tietueen historian artikkelihakujen kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueelle suoritettiin artikkelihaku. Kaikki rivit esittävät päivämäärän,
kanavan ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi. Raportin jokainen rivi esittää hakuja per kanava per rooli.Liittyvä rooli

Knowledge-artikkelin versio -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Päivämäärä, jolloin artikkeli arkistoitiin.Arkistointipäivämäärä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

430

RaportitAnalysointi



KuvausKenttä

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Osoittaa, että artikkeli ei ole käännös, vaan alkuperäinen artikkeli.On pääkieli

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Artikkelin kieli.Kieli

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi
julkaistiin.

Artikkelin alkuperäinen kieli.Pääkieli

Osoittaa, että pääartikkeli on päivitetty tämän käännöksen julkaisun jälkeen.Vanhentunut

Osoittaa, onko artikkeli tai käännös kesken (luonnos), julkaistu vai arkistoitu.Julkaisun tila

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Päivämäärä, jolloin käännös valmistui.Käännöksen
valmistumispäivämäärä

Päivämäärä, jolloin artikkeli vietiin käännettäväksi.Käännöksen
vientipäivämäärä

Päivämäärä, jolloin käännös tuotiin.Käännöksen
tuontipäivämäärä

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila

Artikkelin versionumero.Version numero

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa
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KuvausKenttä

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelin tarkastelukerrat -raporteissa käytettävät kentät

Voit lisätä enintään 6 alla olevasta 8 kentästä.

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien artikkelin tarkastelukertojen määrä.Määrä

Tietueen historian artikkelin tarkastelukertojen kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueessa tarkasteltiin artikkelia. Kaikki rivit esittävät päivämäärän, kanavan
ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi.Liittyvä rooli

Artikkelin keskiarvoinen arvosana tarkastelun perusteella. Pistemäärät ottavat puoliintumisajan
laskennan huomioon. Jos kukaan ei ole tarkastellut artikkelia 15 päivään, sen keskiarvoinen

Pistemäärä

arvosana laskee tai nousee. Tämä laskenta takaa, että ajan myötä vanhojen tai vanhentuneiden
artikkelien arvosanat eivät ole keinotekoisesti parempia tai huonompia verrattaessa uusiin ja
tarkastellumpiin artikkeleihin.

Julkaisu artikkelin tarkastelukertojen lukumäärä.Tarkasteluja yhteensä

Knowledge-artikkelin äänet -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien artikkeliäänien määrä.Määrä
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KuvausKenttä

Tietueen historian artikkelin äänien kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin artikkeliääni tapahtui tietueessa. Kaikki rivit esittävät päivämäärän, kanavan
ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi.Liittyvä rooli

Knowledge-avainsanahaku-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien avainsanahakujen määrä.Määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueelle suoritettiin avainsanahaku. Kaikki rivit esittävät päivämäärän,
kanavan ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Osoittaa, löydettiinkö näytettävä avainsana tietämyskannan haun aikana.Löytyi

Hakusana, jota käytettiin julkaistujen artikkelien hakemiseen tietämyskannassa.Avainsana

Knowledge-haun käyttö -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Järjestys, jossa artikkeli näytettiin hakutuloksissa, kun tulokset on lajiteltu relevanttiuden
perusteella ja kun lukijat napsauttivat sitä tulosten luettelosta.

Sijoitus napsautusten
keskiarvoisen määrän
perusteella

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Napsautetun artikkelin otsikko, joka saadaan, kun lukija lajittelee hakutulokset relevanttiuden
perusteella.

Napsautetun artikkelin
otsikko
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KuvausKenttä

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Note:  Toimintojen kokonaismäärät kerätään öisin, joten ne eivät ole reaaliaikaisia.

Lukijan hakuun sovellettu kielisuodatin.Kieli

Hakusanan palauttamien hakutulosten määrä. Jos myös Kesto on sisällytetty mukaan, sen arvo
kerätään määritetyltä ajanjaksolta.

Tulosten määrä

Hakujen määrä näytetyltä ajanjaksolta (päivä, kuukausi tai vuosi).Hakujen määrä

Artikkelia napsauttaneiden yksittäisten käyttäjien määrä.Käyttäjien määrä

Haun päivämäärä.Haun päivämäärä

Ensimmäiset 100 merkkiä hakusanasta, jota käytettiin julkaistujen artikkelien hakemiseen
tietämyskannassa.

Hakusana

Mukautetun raporttityypin luominen Salesforce Knowledge -hakutoiminnoille: Ohjeistus
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Tämä ohjeistus auttaa sinua laatimaan mukautetun raporttityypin, joka tukee
Knowledge-hakutoimintojen objektia. Nämä tiedot auttavat Knowledge-päälliköitä tunnistamaan
tapoja, joilla he voivat valvoa sisällön suorituskykyä, sekä tarjoamaan loppukäyttäjille heille olennaista
sisältöä.

Raporttityypin luominen Knowledge-hakutoiminnoille

Tämä sallii käyttäjien luoda Knowledge-hakukentistä raportteja, joita he tarvitsevat valvoakseen
sisältönsä suorituskykyä.

Ohjeistus: Knowledge-hakutoimintojen mukautettu raporttityyppi

1. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse Knowledge Search Activity.

3. Anna raporttityypille nimi.

Käyttäjäsi valitsevat raporttityypin tämän nimen perusteella, kun he käyttävät sitä uuden raportin
luomiseen.

4. Anna kuvaus.

Tämä auttaa käyttäjiäsi tunnistamaan tämän uuden raporttityypin tarkoituksen liiketoiminnan
kannalta. Syötä esimerkiksi "Valvo Knowledge-artikkeliesi sisällön suorituskykyä hakutuloksissa".

5. Valitse luokka.

Tällä käyttäjäsi löytävät uuden raporttityypin, kun he luovat uusia raportteja.

6. Valitse Otettu käyttöön.

Aktivoimme sen heti.

7. Napsauta Seuraava.

Älä huoli, kaikki on melkein valmista.

8. Napsauta Tallenna.

9. Napsauta Muokkaa asettelua.

Mukauta tällä raporttityypillä luoduissa raporteissa käytettävissä olevia kenttiä.
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Live Agent -istuntojen raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytä Live Agent -istuntojen raportteja kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he
keskustelevat asiakkaiden kanssa, esimerkiksi kuinka kauan agentit ovat online-tilassa ja kuinka
monta keskustelupyyntöä heille on kohdistettu.

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen
objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet,
jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja. Voit luoda mukautetun raporttityypin Live Agent
-istunnoille kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he käyvät tukikeskusteluita asiakkaiden
kanssa. Nämä raportit sisältävät tietoja kaikista keskusteluista, jotka tapahtuivat tietyn Live Agent
-istunnon aikana.

Mukauta Live Agent -istuntojen raportteja sisältämään sarakkeita, joissa on tietoja seuraavista
luokista, sekä Live Agent -istuntoihin liittyviä mukautettuja kenttiä:

KuvausSarakkeen nimi

Istuntoon liitetyn agentin nimi.Agentti: Koko nimi

Montako kertaa agentti laski avunpyyntölipun Live Agent -istunnon
aikana.

Lasketut avunpyyntöliput
(agentti)

Montako kertaa valvoja laski avunpyyntölipun agentin Live Agent
-istunnon aikana.

Lasketut avunpyyntöliput
(valvoja)

Montako kertaa agentti nosti avunpyyntölipun Live Agent
-istunnon aikana.

Nostetut avunpyyntöliput

Agentille kohdistettujen keskustelupyyntöjen määrä.Kohdistetut
keskustelupyynnöt

Agentin manuaalisesti hylkäämien keskustelupyyntöjen määrä.Hylätyt keskustelupyynnöt
(manuaalisesti)

Agentille kohdistettujen aikakatkaistujen keskustelupyyntöjen
määrä.

Hylätyt keskustelupyynnöt
(aikakatkaisu)

Sellaisten keskusteluiden määrä, joihin agentti osallistui istunnon
aikana.

Osallistunut
keskustelupyyntöihin

Istuntotietueen luojan koko nimi.Luoja: Koko nimi

Istuntotietueen luontipäivä.Luontipäivä

Istuntotietueen edellisen muokkaajan koko nimi.Edellinen muokkaaja: Koko
nimi

Istuntotietueen edellinen muokkauspäivä.Edellinen muokkauspäivä

Live Agent -istuntotietueen tunnus.Live Agent -istunnon tunnus

Live Agent -istunnon automaattisesti luotu tunnus.Live Agent -istunnon nimi

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautui istuntoon.Kirjautumisaika

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautui ulos istunnosta.Uloskirjautumisen aika
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Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti ei-osallistuvana istunnon aikana. Seuraava
kaava osoittaa miten agentin joutoaika lasketaan: (Verkossa käytetty aika + muualla käytetty
aika) - Keskusteluissa käytetty aika = Joutoaika.

Ei-aktiivisena vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka ajan agentin jono oli täynnä.Kapasiteetin rajalla vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti "Poissa"-tilassa.Poissa vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti keskusteluihin osallistuessaan.Keskusteluissa vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti online-tilassa.Online-tilassa vietetty aika

Kumppaneista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaneista
raportoiminen:
• Tilien, sopimusten tai

mahdollisuuksien
lukuoikeus

JA

Raporttien
suoritusoikeus

Jotkin mahdollisuudet sisältävät kumppanisuhteita. Käytä tätä raporttia tunnistaaksesi näiden
suhteiden tunnistamiseen ja analysoimiseen.

Raportoi kaikista kumppaneista tai mahdollisuuksien ensisijaisista kumppaneista seuraavasti:

1. Valitse Raportit-välilehdestä Kumppanimahdollisuudet-raportti.

2. Voit muuttaa raporttia ja saada näkyviin vain ensisijaisen kumppanin suhteet valitsemalla
Mukauta. Lisää kenttäsuodatin sinne, missä Ensisijainen on yhtä kuin 1.

Jos mukautat mitä tahansa mahdollisuusraporttia niin, että sisällytät raporttiin Kumppani-sarakkeen,
raportissa näkyy vain ensisijainen kumppani.

Kumppanitilit-raportin avulla voit analysoida tiliin liittyviä kumppaneita.
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Suhderyhmistä raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Salesforce
varojenhallinnalle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit raportoida suhderyhmistä ja suhderyhmien jäsenistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut mukautetut
raporttityypit käyttöön kyseisille mukautetuille objekteille.

Mukautetut raportit ovat ainoa tapa, jolla käyttäjät voivat käyttää suhderyhmien raportteja. Salesforce
ei tarjoa suhderyhmien malliraportteja tai vakioraporttikansioita suhderyhmille.

Pääkäyttäjät voivat luoda julkisen kansion suhderyhmien raporteille seuraavalla tavalla:

1. Luo mukautettu raporttityyppi suhderyhmä-objekteille.

Vihje:  Jos haluat luoda suhderyhmien jäseniä koskevan raporttityypin, valitse ensisijaiseksi
raporttityyppi-objektiksi Suhderyhmä  ja lisää Suhderyhmän jäsenet
objektisuhteeksi. Voit myös luoda suhderyhmän ensisijaisia raportteja koskevan
raporttityypin valitsemalla ensisijaiseksi raporttityyppi-objektiksi Tilit  ja lisäämällä
Suhderyhmät (ensisijainen tili)  objektisuhteeksi.

2. Luo uusi julkinen kansio suhderyhmien raporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien
hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti suhderyhmiä
varten. Liitä raportit luomaasi suhderyhmien raporttien kansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, Raportit-aloitussivulla on suhderyhmien raporttien kansio
käyttäjien käytettävissä.

Tilin omistajan raportin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin omistajan raportti
saadaan näkyviin ja pois
näkyvistä kohdassa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilin omistaja -raportti luo luettelon kaikista tileistä ja niiden omistajista.

Organisaatioissa, joissa organisaationlaajuiseksi käyttöoikeustasoksi on asetettu tilien osalta Yksityinen,
halutaan ehkä rajoittaa käyttäjien oikeuksia suorittaa Tilin omistaja -raporttia.

Raportti saadaan näkyviin ja pois näkyvistä seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilin omistajan raportti  ja
valitse Tilin omistajan raportti. Tämä vaihtoehto on valittavissa ainoastaan organisaatioissa,
joissa on yksityinen tilien jakomalli.

2. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia käyttäjille tämän raportin käytön. Jos jätät valintaruudun
valitsematta, ainoastaan pääkäyttäjät ja sellaiset käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen lukuoikeus,
voivat käyttää raporttia.

3. Valitse Tallenna.
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Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Files on
käytettävissä: kaikissa
versioissa, paitsi
asiakasportaaleissa

Käytä raporttia määrittääksesi tiedostohakujen 300 suosituinta hakutermiä ja tunnistaaksesi, mitä
sisältöä puuttuu tai mitä täytyy nimetä uudelleen käyttäjiesi hakutermien ja napsautusten perusteella.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeusMukautettujen raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisen raporttikansion luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus TAI sisältöpäällikkö Käyttäjät,
joilla on kirjaston hallintaoikeus, eivät tarvitse

Tehtyjen tiedostohakujen raportin
suorittaminen:

kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta tai
sisältöpäällikön käyttöoikeuksia raportin
suorittamiseen.

Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, jolla voit tarjota käyttäjillesi tiedostohakuja koskevia raportteja — Salesforcessa ei ole valmiita
esimerkkiraportteja tai raporttikansiota tiedostohakujen raporteille.

Note:  Toimintojen kokonaismäärät kerätään öisin, joten ne eivät ole reaaliaikaisia.

Opastus: Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

Tehtyjen tiedostohakujen raportin ensisijainen objekti

Kun luot mukautetun raporttityypin, valitse Ensisijainen objekti -asetukseksi File Search Activity.

Tehtyjen tiedostohakujen raportissa käytettävissä olevat kentät

Seuraava taulukko kuvaa tehtyjen tiedostohakujen raporteissa käytettävissä olevat kentät.

KuvausKenttä

Järjestys, jossa tiedosto näytettiin hakutuloksissa, kun käyttäjät
napsauttivat sitä tulosten luettelosta.

Sijoitus napsautusten keskiarvoisen määrän perusteella

Hakusanan palauttamien hakutulosten määrä. Jos myös Kesto on
sisällytetty mukaan, sen arvo kerätään määritetyltä ajanjaksolta.

Tulosten keskiarvoinen määrä

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat
Päivittäin, Kuukausittain ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka

Kesto

Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus on Kuukausittain, osoittaa, että
edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen
vuoden edellisen täyden kuukauden ajalta ja vuosittain sitä
aiemmalta ajalta.

Käyttäjän hakuun sovellettu kielisuodatin.Kieli

Hakujen määrä näytetyltä ajanjaksolta (päivä, kuukausi tai vuosi).Hakujen määrä

Tiedostoa napsauttaneiden yksittäisten käyttäjien määrä.Käyttäjien määrä
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KuvausKenttä

Haun päivämäärä.Haun päivämäärä

Ensimmäiset 100 merkkiä hakusanasta, jota käytettiin julkaistujen
tiedostojen hakemiseen.

Hakutermit

KATSO MYÖS:

Raporttikansioiden käyttöoikeudet

Raportin luominen

Raportin muodon valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Valitse muoto, joka on
tarpeeksi monimutkainen kaapatakseen näytettävät tiedot, mutta tarpeeksi yksinkertainen
esittääkseen ne tehokkaasti.

Valitse jokin seuraavista raporttimuodoista raporttien rakennusohjelman Muoto-valikosta. Oletusarvo
on taulukkomuoto.

KuvausMuoto

Taulukkoraportit ovat yksinkertaisin ja nopein tapa tietojen tarkastelemiseen.
Kuten laskentataulukot, ne sisältävät sarakkeissa järjestykseen määritetyt kentät
ja kullekin vastaavan tietueen luetteloituna rivissä. Taulukkoraportit ovat parhaita
tietueluetteloiden tai sellaisten luetteloiden luomiseen, joissa on yksi
kokonaissumma. Niitä ei voida käyttää tietoryhmien tai kaavioiden luomiseen,
eikä niitä voi käyttää mittaristoihin, ellei rivejä ole rajoitettu. Esimerkit sisältävät
yhteyshenkilöiden postituslistan ja toimintoraportit.

Taulukko

Yhteenvetoraportit ovat samanlaisia kuin taulukkoraportit, paitsi että niissä käyttäjä
voi myös ryhmittää tietorivejä, tarkastella välisummia ja luoda kaavioita. Niitä
voidaan käyttää mittariston komponenttien lähderaporttina. Käytä tämän tyyppistä
raporttia osoittamaan tietyn kentän arvon perusteella laskettuja välisummia, kun
haluat luoda hierarkkisen luettelon, kuten kaikki tiimisi mahdollisuudet, joissa on
laskettu välisumma Vaiheen  ja Omistajan  mukaan. Yhteenvetoraportit,
joissa ei ole ryhmityksiä, näytetään taulukkoraportteina raporttien suoritussivulla.

Yhteenveto

Matriisiraportit ovat samanlaisia kuin yhteenvetoraportit, paitsi että niissä käyttäjä
voi myös ryhmittää ja tehdä yhteenvetoja sekä tietoriveistä että sarakkeista. Niitä

Matriisi

voidaan käyttää mittariston komponenttien lähderaporttina. Käytä tätä tyyppiä
ruudukkoa vertaamaan liittyvien tietueiden kokonaismäärää, erityisesti jos
yhteenvedettäviä tietoja on paljon ja sinun täytyy vertailla usean eri kentän tietoja,
tai jos haluat katsoa tietoja päivämäärän ja tuotteen, henkilön tai maantieteellisen
tiedon mukaan. Matriisiraportit, joissa on vähintään yksi rivi- ja yksi sarakeryhmitys,
näytetään yhteenvetoraportteina raporttien suoritussivulta.
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KuvausMuoto

Liitetyt raportit sallivat sinun luoda useita raporttilohkoja, jotka tarjoavat tiedoistasi erilaisia näkymiä. Lohkot
toimivat “alaraportteina”, joissa on omat kentät, sarakkeet, lajittelut ja suodattimet. Liitetty raportti voi sisältää
tietoja jopa eri raporttityypeistä.

Liitetyt raportit ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Liitetty

Raportin muodon muuttaminen

Muodon muuttaminen vaikuttaa suodattimiin ja ryhmityksiin seuraavin tavoin:

Mitä tapahtuu?Kun muutat...

Näytettävät rivit  -suodatin poistetaan.Taulukkoraportista yhteenveto- tai
matriisiraportiksi

Kaikki ryhmitykset, kaaviot ja mukautetut yhteenvetokaavat poistetaan raportista.
Ryhmityskenttiä ei muunneta sarakkeiksi taulukkoraportissa. Jos liitetty raportti sisälsi
useita lohkoja, vain ensimmäisen lohkon sarakkeet sisällytetään taulukkoraporttiin.

Yhteenvetoraportista, matriisiraportista tai
liitetystä raportista taulukkoraportiksi

Ensimmäisestä yhteenvetoryhmityksestä tulee ensimmäinen riviryhmitys. Toisesta tulee
ensimmäinen sarakeryhmitys. Kolmannesta tulee toinen riviryhmitys.

Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, kolmas yhteenvetoryhmitys poistetaan.

Yhteenvetoraportista matriisiraportiksi

Ensimmäisestä riviryhmityksestä tulee ensimmäinen yhteenvetoryhmitys. Toisesta
riviryhmityksestä tulee kolmas yhteenvetoryhmitys. Ensimmäisestä sarakeryhmityksestä
tulee toinen yhteenvetoryhmitys. Toinen sarakeryhmitys poistetaan.

Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, toinen riviryhmitys ja toinen sarakeryhmitys
poistetaan.

Matriisiraportista yhteenvetoraportiksi

Olemassa olevasta lohkosta tehdään liitetyn raportin ensimmäinen lohko ja sen
raporttityypistä tulee liitetyn raportin ensisijainen raporttityyppi.

Taulukko- yhteenveto- tai matriisiraportista
liitetyksi raportiksi

Liitetyn raportin lohkoja muotoillaan yhteenvetoraportteina, joten jos vaihdat
yhteenvetoraportista liitettyyn raporttiin, ryhmityksesi pysyvät samana. Jos vaihdat
matriisiraportista liitettyyn raporttiin, ryhmitykset muunnetaan samalla tavalla kuin jos
vaihtaisit matriisiraportista yhteenvetoraporttiin.

Seuraavia kohteita ei tueta liitetyissä raporteissa eikä niitä muunneta:

• Keräys-kentät

• Ristisuodattimet

• Näytettävät rivit  -suodatin

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen
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Raportin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo raportti nähdäksesi reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnastasi, kuten asiakkaiden mahdollisuuksien,
tukitapausten jne. tämänhetkisen tilan.

Uuden raportin luominen:

1. Valitse Raportit-välilehden Uusi raportti -painike.

2. Valitse raportille raporttityyppi ja napsauta Luo.

3. Mukauta raporttiasi ja tallenna tai suorita se.

KATSO MYÖS:

Raporttien mukauttaminen
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Mukautetun raportin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Aikatauluraportit

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit mukauttaa vakioraportteja tai luoda kokonaan uusia mukautettuja raportteja, jotka vastaavat
organisaation tarpeita.

Käyttäjät, joilla on mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus, voivat määrittää mukautettuja
raporttityyppejä. Niillä voidaan laajentaa raporttityyppivalikoimaa, josta kaikki organisaation käyttäjät
voivat luoda tai päivittää mukautettuja raportteja. Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat
tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin.
Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.
Salesforce tarjoaa useita esimääritettyjä vakioraporttityyppejä. Lisäksi pääkäyttäjät voivat luoda
mukautettuja raporttityyppejä.

Käytä raportointivedosten käyttöoikeutta luodaksesi ja ajoittaaksesi vedoksia. Raportointivedos sallii
sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai
yhteenvetoraporttien tuloksia mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin
vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin suorittamisen ladatakseen mukautetun
objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin tietoja
samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Note:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä raporttien rakennusohjelmaa. Raporttien
rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori.

Uuden mukautetun raportin luominen ohjatun mukautetun raportin luontitoiminnon avulla:

1. Valitse Raportit-välilehden Luo uusi mukautettu raportti -painike.

2. Valitse raportin tietotyyppi ja valitse sitten Seuraava.

Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut raportit -raporttityypin
kategorian, ellei mukautettu objekti ole suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla
on päätiedot–lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu objekti on vakio-objektin
hakuobjekti, valitse vakio-objekti raporttityypin kategoriaksi.

Jos haluat luoda raportteja ulkoisista objekteista, valitse Muut raportit -kategoria. Jos haluat
luoda raportteja ulkoisista objekteista, joilla on alitason vakiomuotoinen tai mukautettu objekti,
valitse kategoria, joka sisältää suhteelle luomasi mukautetun raporttityypin.

3. Valitse raportin muoto.

4. Seuraa ohjatun toiminnon vaiheita käyttämällä Seuraava-painiketta. Kaikissa raporttityypeissä
voit mukauttaa seuraavat tiedot:
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• Rivin ja sarakkeiden otsikoiden määrittäminen: Valitse yhteenveto- ja matriisiraporttien Valitse jaottelu -osiossa kentät,
joiden perusteella haluat jaotella tiedot ja muodostaa välisummat. Jos valitset yhteenvetoraportissa useita lajittelukenttiä, voit
lajitella tiedot alaluokkiin. Valitse matriisiraportissa yhteenvetokentät rivien ja sarakkeiden otsikoita varten. Kun jaottelu tehdään
päivämääräkentän perusteella, voit jaotella tietoja edelleen tiettyjen aikojen, kuten päivien, viikkojen ja kuukausien, perusteella.

Note:  Jos määrität Valitse ryhmitys -sivulla Ryhmitä päivämäärät  arvoon "Vuoden kalenterikuukausi" tai "Kuukauden
kalenteripäivä," et pysty tarkentamaan alaspäin kyseisiin tietoryhmittelyihin raporteissa tai mittaristoissa. Käyttäjät viedään
sen sijaan suodattamattomaan raporttiin.

• Yhteenvedon tekeminen tiedoista: Valitse numeerisissa kentissä olevien yhteenvetotietojen tyypit Valitse yhteenvedon
sarakkeet -sivulla.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen muodostaminen: Luo yhteenveto- ja matriisiraporttien Valitse yhteenvedon sarakkeet
-sivulla mukautetut yhteenvetokaavat, jotka laskevat olemassa oleviin raporttiyhteenvetoihin perustuvat lisäsummat. Kaava on
algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun yhteenvetokaavan
muodostaminen sivulla 453.

• Kenttien valitseminen: Valitse raportissa näytettävät kentät Valitse sarakkeet -sivulla. Raportissa voidaan näyttää vain sivun
asettelussa ja kenttätason suojausasetuksissa näkyvät kentät. Jos valitset Kuvaus-kentän tai pitkän tekstikentän, vain 255
ensimmäistä merkkiä näkyvät.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Sarakkeiden järjestäminen: Valitse Järjestä sarakkeet -sivulla järjestys, jossa haluat valittujen kenttien näkyvän.

• Raportin tulosten rajaaminen: Valitse haluamasi asetukset Valitse ehdot -sivun alasvetoluetteloista ja rajaa sitten raporttia
suodatusasetusten avulla niin, että raporttiin tulee vain tiettyjä tietoja sisältäviä tietueita.

Raporttien ohjattu toiminto tukee jopa 10 suodatinta. Jos raportissa on yli 10 suodatinta, ylimääräiset suodattimet hylätään ja
raportti näyttää virheen mille tahansa suodatinlogiikalle.

Vihje: Jos haluat käyttää taulukkoraporttia mittaristossa, rajaa ensin rivien määrä asettamallaNäytettävien rivien
määrä, järjestyssarake ja raportin Valitse ehdot -sivun järjestys. Et voi käyttää mittaria tai metrisiä komponentteja
mittaristoissa käyttämällä taulukkoraportteja.

• Kaavioasetukset: Voit näyttää raportin tiedot kaaviossa valitsemalla kaavion ominaisuudet ohjatun raporttitoiminnon vaiheessa
Valitse kaaviotyyppi ja raportoi tärkeät kohteet. Kaavioita voi käyttää vain yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

5. Voit tarkastella raporttia valitsemalla Raporttiajo. Voit myös tallentaa raportin Excel-tiedostona tai muussa muodossa valitsemalla
Vie tiedot.

Vihje:  Raporttien mukauttaminen pitää suorittaa ehkä muutaman kerran ennen oikeiden ehtojen ja asetusten löytymistä.
Suosittelemme, että käytät mukautuskokeilujen ajan suodattimia, jotka rajaavat mallitietojen määrää.
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Raporttitietojesi ryhmittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ryhmitä yhteenveto-, matriisi- ja liitetty-muotoisten raporttien sarakkeiden tai rivien tietoja yhteen
näyttääksesi hyödyllisiä tietoja. Ryhmitä esimerkiksi mahdollisuudet sulkeutumispäivän perusteella
nähdäksesi suljetut mahdollisuudet tai ryhmitä tapauksia tuotteen mukaan nähdäksesi kunkin
tuotteen tapausten määrän. Sinulla voi olla ryhmitysten sisäisiä ryhmityksiä.

Ryhmitettävät tiedot

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Ennen kuin ryhmität
yhteenvetoraportin tietoja, vedä ja pudota ainakin muutama kenttä esikatselupaneeliin.

Lisää ryhmitys

Lisää ryhmällä vetämällä kenttä tiputusalueelle.

Napsauta Näytä > Pudotusalueet tehdäksesi niistä näkyviä. Voit myös napsauttaa raportin kentän
sarakevalikkoa ja valita Ryhmitä tämän kentän mukaan.

Vihje:  Jos ryhmität raporttisi päivämääräkentän mukaan, voit napsauttaa ryhmävalikkoa,
valita Päivämäärien ryhmitysehto ja määrittää ryhmityksen aikavälin: päivä, viikko, kuukausi,
neljännesvuosi, vuosi, jne.

Eri raporttimuotojen tietojen ryhmittäminen

Yhteenvetoraporteissa ja liitetyissä raporteissa voi olla enintään kolme ryhmitystasoa. Matriisiraporteissa voi olla kaksi riviryhmitystä ja
kaksi sarakeryhmitystä. Et voi käyttää matriisiraporteissa samaa kenttää sekä rivi- että sarakeryhmityksille. Liitetyissä raporteissa voit käyttää
Kentät-ikkunassa olevan Yhteiset kentät -luokan kenttiä ryhmittääksesi kaikki raporttilohkot.

Poista ryhmitys

Poista ryhmä napsauttamalla ryhmän valikkoa ja valitsemalla Poista ryhmä. Voit myös ottaa ryhmästä kiinni ja:

• vetää sen sarakepalkkiin poistaaksesi ryhmän, mutta pitääksesi kentän rapotissa sarakkeena.

• vetää sen takaisin Kentät-ikkunaan poistaaksesi ryhmän ja kentän rapotista.

Muuta ryhmityksen järjestystä

Vedä ryhmiä muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauta ryhmän valikkoa ja valitse Siirrä ryhmää ylös tai Siirrä ryhmää alas
sarakeryhmityksille tai Siirrä ryhmää vasempaan tai Siirrä ryhmää oikealle riviryhmityksille.

KATSO MYÖS:

Raporttikentät

Raportin tulosten jakaminen välisummiin
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Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Useimmissa toiminnoissa voit jatkaa raporttisi työstämistä, kun esikatselu latautuu. Esimerkiksi muokatessasi raporttia voit vetää useita
kenttiä raporttiin ja luoda ryhmityksen, kun kyseisiä sarakkeita ladataan.

Esikatselu-paneelissa näkemäsi tiedot ovat oikeita tietoja, mutta ne ovat vain raportin tietojen alajoukko, ja niillä on tarkoitus näyttää
sinulle millaiselta raportti näyttää, kun suoritat sen. Älä huolehdi vaikka rivejä puuttuisi tai niitä ei olisi lajiteltu odotetulla tavalla
Esikatselu-paneelissa.

Note:  Organisaatiosi kutsuu ulkoista järjestelmää raporttisi jokaista ulkoista objektia kohti joka kerta, kun esikatselu latautuu. Jos
raporttikutsun URL-osoitteen pituus lähestyy tai ylittää 2 kt, organisaatiosi jakaa pyynnön useisiin HTTP-kutsuihin, joiden jokaisen
URL-osoite on alle 2 kt.

Voit esimerkiksi jatkaa työskentelyä raportin esikatselussa seuraavien toimintojen aikana:

• Kenttien lisääminen, poistaminen tai lajittelu

• Yhteenvetokenttien lisääminen ja poistaminen

• Ryhmityksien lisääminen, poistaminen tai lajittelu

• Kaavojen poistaminen

Note:

• Jos poistat kaaviossa käytettävän yhteenvetokentän tai -kaavan, kaavio latautuu uudelleen, mutta raportin esikatselu latautuu
synkronoitumatta.

• Ei-synkronoitu lataaminen ei ole käytettävissä matriisiraporteissa tai liitetyissä raporteissa.

Et voi työskennellä raportin esikatselussa seuraavien toimintojen aikana:

• Kaavojen lisääminen tai muokkaaminen

• Raportin ainoan ryhmityksen poistaminen

• Taulukkoraportin rivien määrää rajoittavan sarakkeen poistaminen

• Raportin järjestäminen ryhmän tai sarakkeen perusteella

• Vakiosuodattimien tai mukautettujen suodattimien päivittäminen

• Raportin muodon muuttaminen

• Raportin lisätietojen näyttäminen tai piilottaminen

• Kaavion lisääminen tai poistaminen

• Ehdollisten korostusten lisääminen tai poistaminen

• Päivämäärien ryhmitys -arvon muuttaminen

• Muunnetun valuutan kentän muuttaminen

• Raportin tallentaminen

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Raporttikentät
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Raporttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori. Raporttien rakennusohjelma sallii
sinun työstää raporttikenttiä ja -suodattimia ja näyttää sinulle jotkin tietosi sisältävän raportin
esikatselun.

Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta optimoidakseen ruudun kiinteistön.
Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai napsauttamalla Salesforce-logoa.
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Kentät-ikkuna (1)
Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Etsi haluamasi kentät Pikahaku-laatikon avulla ja
kenttätyypin suodattimilla ja lisää ne raporttiin vetämällä ne Esikatselu-ikkunaan.

Voit luoda, tarkastella, muokata ja poistaa mukautettuja yhteenvetokaavoja ja paikannuskenttiä myös Kentät-ikkunassa.

Liitetty raportti -muodossa Kentät-ikkuna näyttää kaikkien raporttiin lisättyjen raporttityyppien kentät raporttityypin mukaan.

Suodattimet-ikkuna (2)
Määritä näkymä, aikaväli ja mukautetut suodattimet rajataksesi tiedot, jotka näytetään raportissa:
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Esikatselu-ikkuna (3)
Dynaaminen esikatselu tekee raportin mukauttamisesta helppoa. Lisää, järjestä ja poista sarakkeita, yhteenvetokenttiä, kaavoja,
ryhmityksiä ja lohkoja. Muuta raportin muotoa ja näyttöasetuksia tai lisää kaavio.

Esikatselu näyttää vain rajatun määrän tietueita. Suorita raportti nähdäksesi kaikki tulokset.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Raportin luominen

Uuden raportin laatiminen

Raporttikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Se sisältää myös
luettelon mukautetuista yhteenvetokaavoista, joita voit luoda, muokata ja poistaa.

Kenttäsuodattimien lisääminen
Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta
Suodattimet-ikkunaan lisätäksesi raporttisuodattimen.

Kenttien etsiminen
Etsi kenttä kirjoittamalla sen nimi Pikahaku-laatikkoon. Voit myös suodattaa luettelon tyypin
mukaan:

• Napsauta  nähdäksesi kaikki kenttätyypit sekä mukautetut yhteenvetokaavat.

• Napsauta  nähdäksesi vain tekstikentät.

• Napsauta  nähdäksesi vain numerokentät (numeerinen, prosenttiluku tai valuutta).

• Napsauta  nähdäksesi vain päivämääräkentät.

Kenttien lisääminen ja poistaminen
Lisää kenttä taulukko-, yhteenveto- tai matriisiraporttiisi kaksoisnapsauttamalla sitä ja vetämällä
se Esikatselu-ikkunaan. Lisää kenttä liitettyyn raporttiin vetämällä se Esikatselu-ikkunaan. Paina
CTRL valitaksesi useita kenttiä. Vedä koko kansio lisätäksesi sen kaikki kentät. Jos taulukko-,
yhteenveto- tai matriisiraportti sisältää jo kentän, et voi lisätä sitä uudelleen. Voit lisätä saman
kentän useaan kertaan liitettyyn raporttiin, kunhan lisäät sen eri lohkoihin. Napsauta
esikatseluikkunassa Näytä > Lisätiedot nähdäksesi raporttisi kentät. Voit lisätä ainoastaan
yhteenvetokenttiä, kun Näytä > Lisätiedot on poissa käytöstä.

Poista kenttä ottamalla kiinni sarakkeen otsikosta ja vetämällä se takaisin Kentät-ikkunaan.
Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit myös napsauttaa sarakevalikkoa ja valita Poista
sarake tai napsauttaa Poista kaikki sarakkeet.

Useiden kenttien työstäminen
Voit valita useita lisättäviä, poistettavia tai uudelleenjärjestettäviä kenttiä. Voit esimerkiksi lisätä Luoja-, Tyyppi- ja
Mahdollisuuden nimi  -kentät raporttiisi kerralla.

Valitse useita kenttiä tai sarakkeita pitämällä CTRL- (Windows) tai Command-näppäintä (Mac) pohjassa.

Note:

• Kun lisäät useita kenttiä, ne näytetään raportissa valitussa järjestyksessä.

• Kun lisäät useita yhteenvetoon soveltuvia kenttiä yhteenveto- tai taulukkoraportteihin, poista käytöstä Näytä > Lisätiedot.
Näyttöön avautuu automaattisesti Yhteenveto-valintaikkuna, josta voit valita yhteenvetoja kaikille kentille kerralla.
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• Ota Näytä > Lisätiedot käyttöön, kun lisäät raporttiin muita kuin yhteenvetokenttiä, esimerkiksi tekstikenttiä.

• Kun käytät liitettyä raporttia, voit valita useita kenttiä Yhteiset kentät -luokasta ja yhdestä raporttityypistä. Et voi valita useita
kenttiä eri raporttityypeistä.

Kenttien järjestäminen ja lajitteleminen
Järjestä raportin sarakkeita ottamalla kiinni sarakkeen otsikosta ja vetämällä se uuteen sijaintiin. Paina CTRL valitaksesi useita sarakkeita.
Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi raportin sarakkeen mukaan. Voit myös napsauttaa sarakevalikkoa ja valita Lajittele
nousevaan järjestykseen tai Lajittele laskevaan järjestykseen alasvetoluettelosta. Lajittelu on poissa käytöstä, kun Näytä >
Lisätiedot ei ole valittuna.

Näytettävän valuutan muuttaminen
Jos organisaatiosi on ottanut useita valuuttoja käyttöön, voit muuttaa kaikkien valuuttakenttien valuutta. Napsauta Näytä > Näytettävä
valuutta ja valitse näytettävä aktiivinen valuutta.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

Raporttitietojesi ryhmittäminen

Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

Tietoalueiden korostaminen

Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhteenvetokenttä sisältää numeerisia arvoja, joiden summan, keskiarvon, suurimman arvon tai
pienimmän arvon haluat tietää. Yhteenvetokentät näytetään kaikilla ryhmitystasoilla. Yhteenveto-
ja matriisiraporteissa näytetään myös kokonaissumman tasolla.

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain.

Yhteenveto on numerokentän Summa, Keskiarvo, Maksimi  tai Minimi. (Käytä
-suodatinta löytääksesi ne nopeammin).

Yhteenvetokentän lisääminen:

• Kaksoisnapsauta numerokenttää Kentät-ikkunasta.

• Vedä numerokenttä esikatseluun. Paina CTRL valitaksesi useita kenttiä. Matriisiraporteissa on
tiputusalueita yhteenvetojoukkoja ennen, jälkeen ja niiden välissä. Esimerkiksi
Vuosituotto-kentän summa, keskiarvo, maksimi ja minimi ovat joukko, etkä voi asettaa
uutta yhteenvetokenttää niiden väliin.

• Valitse jo raportissa olevan kentän sarakevalikosta Tee tästä kentästä yhteenveto.

Jos haluat muuttaa olemassa olevaa yhteenvetokenttää tai lisätä muita yhteenvetoja samaan

kenttään, napsauta  yhteenvetokentän vierestä ja valitse Tee tästä kentästä yhteenveto.

Yhteenvetokentän poistaminen:

• Napsauta sen valikkoa, valitse Tee tästä kentästä yhteenveto ja poista kaikki valinnat.

• Napsauta sen valikkoa ja valitse Poista yhteenveto.

• Vedä yhteenvetojoukko takaisin Kentät-ikkunaan. Huomaa, että kentän kaikki yhteenvedot
poistetaan. Paina CTRL valitaksesi useita yhteenvetokenttiä.

Järjestä matriisiraportin yhteenvetokenttien joukkoja uudelleen vetämällä niitä. Kenttien yhteenvedot siirretään yhdessä, kun vedät niitä.
Jos raporttisi sisältää esimerkiksi Vuosituotto-kentän summan ja keskiarvon sekä Todennäköisyys-kentän maksimi- ja
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minimiarvot, voit vetää Todennäköisyys-kentän yhteenvedot Vuosituotto-kentän eteen tai taakse, mutta et väliin. Yhteenvetoja
ei voi asettaa mukautettujen yhteenvetokaavojen tai Tietueiden määrä  -kentän jälkeen.

KATSO MYÖS:

Raporttikentät

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportin tulosten jakaminen
välisummiin:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Raporttien jakaminen joukkoihin sallii sinun analysoida trendejä tiedoissasi. Voit ryhmitellä
tietojoukkoja, lajitella ryhmittelyjä ja vertailla jokaisen ryhmän välisummia kokonaiskustannuksiin.
Yhteenvetoraportissa ja liitetyissä raporteissa voit myös jakaa välisummiin useiden kenttien mukaan,
jolloin saat kaskadisia tietojoukkoja.

Jos jaat esimerkiksi yhteenvetoraportin Mahdollisuuden omistajan mukaan, raportti ryhmittää tilit
Mahdollisuuden omistajan mukaan, näyttää luettelon kaikkien käyttäjien omistamien
mahdollisuuksien määristä ja näyttää välisummat kaikille raportin sarakkeille Mahdollisuuden
omistajan mukaan. Voit jakaa useampiin välisummiin jakamalla kunkin käyttäjän mahdollisuudet
tuotteen mukaan.

1. Napsauta Mukauta tai Muokkaa mistä tahansa raportista.

2. Lisää yhteenvetokenttä raporttiin raporttien rakennusohjelmassa.
Yhteenvedot näytetään ryhmitystasoille ja yksittäisille riveille.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Uuden raportin laatiminen

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Älykäs laskenta Raporteissa

"Älykäs" laskenta tarkoittaa, että kaksi kertaa esiintyvät tiedot lasketaan vain kerran välisummiin tai kokonaissummaan. Salesforce käyttää
"älykästä" laskentaa, kun suoritat raportteja, joiden yhteenvetoon tai keskiarvoon valituissa sarakkeissa on kaksoiskappaleita tiedoista.

Esimerkiksi, mahdollisuudessa on kaksi tuotetta, ja suoritat Mahdollisuus Tuoteraportin, jossa kokonaismahdollisuuden määrä on valittuna
sarakkeeksi, johon yhteenveto tehdään. Summa ilmestyy kahdesti raportin tietoihin - kerran jokaiselle mahdollisuuden tuotteelle.

Tässä tapauksessa "älykäs" laskenta laskee kaikki välisummat, kokonaissummat ja keskiarvot oikein, laskien mahdollisuuden summan vain
kerran.

Note:  Mittaristokomponenteille ei käytetä "älykästä" laskentaa. Esimerkiksi mittaristotaulukossa näytettävä kokonaissumma on
yksinkertaisesti taulukon sisältämien arvojen summa.

KATSO MYÖS:

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raportin tulosten jakaminen välisummiin
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Kaavoilla työskentely raporteissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kaavojen avulla voit luoda mukautettuja yhteenvetoja, jotka perustuvat raporttien tiedoilla
laskettuihin arvoihin. Näitä kaavoja voidaan käyttää raporttisi sarakkeina.

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain.

Kaksoisnapsauta Lisää kaava lisätäksesi uuden kaavan yhteenveto- ja matriisiraporttiin. Kun olet
määrittänyt kaavan, napsauta OK, jolloin se lisätään automaattisesti esikatseluun sarakkeena
yhteenvetoraportissa ja yhteenvetokenttänä matriisiraporteissa. Liitetyissä raporteissa voit lisätä
joko ristilohko- tai vakiomuotoisen mukautetun yhteenvetokaavan. Muokkaa kaavaa siirtämällä
hiiren osoitin sen nimen päälle Kentät-ikkunassa ja napsauttamalla .

Voit poistaa kaavan esikatselusta ottamalla kiinni sen otsikosta ja vetämällä sen takaisin
Kentät-ikkunaan, tai napsauttamalla sen valikkoa ja valitsemalla Poista kaava. Paina CTRL valitaksesi
useita kaavoja. Kaavan poistaminen esikatselusta ei poista sitä pysyvästi. Jos haluat poistaa kaavan

pysyvästi, siirrä hiiren osoitin sen nimen päälle ja napsauta  tai Poista kaava kenttävalikosta.

Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja,
näytettävien desimaalien määrä määräytyy oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan
määritysten perusteella. Jos esimerkiksi yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia, sarakkeissa
ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi asetuksissa määritetty määrä
desimaaleja (tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Luo mukautettuja yhteenvetokaavoja yhteenveto- ja matriisiraporteille laskeaksesi ylimääräisiä
kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien perusteella.

2. Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa

Yhteenvetofunktioiden avulla voit käyttää yhteenvetojen, matriisien ja yhdistyneiden raporttien ryhmitysarvoja mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa. Yhteenvetofunktioita on kaksi: PARENTGROUPVAL  ja PREVGROUPVAL.

3. PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

Käytä PARENTGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot. Käytä PREGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi
vertaisryhmitykseen liittyvät arvot.

4. Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Mukautetut yhteenvetokaavat ovat tehokas raportointitekniikka, mutta ne saattavat olla hankalia. Alla on joitakin vihjeitä niiden
työstämiseen.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Raporttikentät
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Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo mukautettuja yhteenvetokaavoja yhteenveto- ja matriisiraporteille laskeaksesi ylimääräisiä
kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien perusteella.

Kaava on algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Mukautetut
yhteenvetokaavat voivat sisältää enintään 3900 merkkiä. Mukautetut yhteenvetokaavat ovat
käytettävissä yhteenveto- ja matriisiraporteille sekä liitetyille raporteille. Niitä ei voi jakaa useiden
raporttien kesken.

1. Napsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää kaava.

2. Syötä kaavalle raportissa näkyvä nimi. Otsikon pitää olla yksilöivä. Voit myös syöttää kuvauksen.

3. Valitse Muoto-alasvetoluettelosta kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella.

4. Valitse Desimaalien määrä  -alasvetoluettelosta näytettävä desimaalien määrä valuutta-,
numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida useita valuuttoja käyttävien
organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään valuutta-asetusten Desimaalien
määrä  -arvoa.

Jos valitset Ei mitäänDesimaalien määrä-arvolle, reaaliarvot ovat:

• Valuutalle näytetään enintään 18 merkkiä, valuutan desimaalitarkkuuden oletusarvon
mukaisesti

• Prosenttiluvuille näytetään enintään 18 merkkiä ilman desimaalipaikkoja

• Numeroille näytetään enintään 18 merkkiä, vaihtamatta desimaalitarkkuuden oletusarvoa

5. Määritä Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto. Kaavalaskenta näytetään
valitsemallasi raporttitasollla. Kaavalaskennan näyttämiseksi kaikilla tasoilla, mukaan lukien
kokonaissumma, valitse Kaikki yhteenvetotasot.

6. Kaavan muodostaminen:

a. Valitse jokin Yhteenvetokentät-alasvetoluettelossa oleva kenttä. Kentän arvoa käytetään kaavassa.

b. Valitse kaavassa käytettävä yhteenvedon tyyppi. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Tietueiden määrä  -valinnalle.

KuvausYhteenvedon tyyppi

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen
yhteenvetoarvo.

Summa

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen suurin arvo.Suurin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen pienin arvo.Pienin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen keskiarvo.Keskiarvo

c. Napsauta Operaattorit lisätäksesi tekijöitä kaavaasi.

d. Valitse funktioluokka (Kaikki, Looginen, Matematiikka tai Yhteenveto) ja kaavassa käytettävä funktio ja napsauta sitten Lisää.

e. Toista vaiheet tarvittaessa.

7. Tarkista kaavan mahdolliset virheet valitsemalla Tarkista syntaksi. Virheet korostetaan osoittimella.
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8. Napsauta OK. Kaavaasi ei tallenneta ennen kuin tallennat raportin.

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhteenvetofunktioiden avulla voit käyttää yhteenvetojen, matriisien ja yhdistyneiden raporttien
ryhmitysarvoja mukautetuissa yhteenvetokaavoissa. Yhteenvetofunktioita on kaksi:
PARENTGROUPVAL  ja PREVGROUPVAL.

1. Kaksoisnapsauta Kentät-ikkunassa Lisää kaava.

2. Valitse Mukautettu yhteenvetokaava -valintaikkunan Funktiot-osiosta Yhteenveto.

3. Valitse PARENTGROUPVAL  tai PREVGROUPVAL.

4. Valitse ryhmitystaso ja napsauta Lisää.

5. Määritä kaava, mukaan lukien missä kaava näytetään.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

Käytä PARENTGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot. Käytä
PREGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi vertaisryhmitykseen liittyvät arvot.

PARENTGROUPVAL

Käytä tätä funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot.

Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätason ryhmityksen arvon. "Ylätason" ryhmitys on mikä tahansa
kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa.

Kuvaus:

Yhteenveto ja liitetty: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

Matriisi: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Käyttö:

Jossa summary_field  on kentän arvon yhteenveto, grouping_level  on
yhteenvetoraporttien ylätaso ja parent_row_level  ja parent_column_level  ovat
matriisiraporttien ylätasoja.
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TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee jokaisen tuotteen suhteellisen koon verrattuna kokonaiskokoon. Tässä esimerkissä
raportti on mahdollisuuksien ja niiden tuotteiden yhteenveto, joka on ryhmitetty arvolla Tuotteen
nimi.

PREVGROUPVAL

Käytä tätä funktiota laskeaksesi vertaisryhmitykseen liittyvät arvot. Jos aiempaa ryhmitystä ei ole, funktio palauttaa null-arvon.

Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen
nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa

Kuvaus:

olevien sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain
raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Käyttö:

Jossa summary_field  on ryhmitetyn rivin tai sarakkeen nimi, grouping_level  on
yhteenvetotaso ja increment  on edellisten rivien tai sarakkeiden määrä.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee joka kuukaudelle eron edellisen kuukauden summasta, joka näytetään raportissa.
Tässä esimerkissä raportti on mahdollisuusmatriisi, jonka sarakkeet on ryhmitelty
Sulkeutumispäivä-arvon mukaan ja rivit Vaihe-arvon mukaan.

Esimerkki: Kolmen viikon siirtymän keskiarvo

Jos haluat laskea mahdollisuuden summien kolmen viikon siirtymän keskiarvon:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille
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Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mukautetut yhteenvetokaavat ovat tehokas raportointitekniikka, mutta ne saattavat olla hankalia.
Alla on joitakin vihjeitä niiden työstämiseen.

Raporttien mukautetuille yhteenvetokaavoille tarkoitetut funktiot ovat käytettävissä Funktiot-luokasta.
Valitse funktio ja napsauta sitten Tämän funktion ohje saadaksesi tietoja.

• Yhteenvetokaava ei voi viitata toiseen yhteenvetokaavaan.

• Yhteenvetokaavan tietuetyypistä huolimatta yhteenvetokaava voi sisältää eri tietotyyppien
kenttiä, esimerkiksi numero-, valuutta-, prosentti- ja valintaruutu (tosi/epätosi) -kenttiä. Esimerkiksi
Mahdollisuus, jossa on kumppaneita -raportin yhteenvetokaava voi viitata mahdollisuuden
Määrä- tai Vaiheen kesto  -kenttiin sekä tilin Vuosituotto-kenttään.

• Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja,
näytettävien desimaalien määrä määräytyy oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan määritysten perusteella. Jos esimerkiksi
yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia, sarakkeissa ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi
asetuksissa määritetty määrä desimaaleja (tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.

• Kun kenttä poistetaan tai ei ole käytettävissä (esimerkiksi kenttätason suojauksen takia), kaikki kentän sisältävät mukautetut
yhteenvetokaavat poistetaan raportista.

• Yhteenvetotyyppejä Summa, Suurin arvo, Pienin arvo  ja Keskiarvo  ei voi käyttää Tietuemäärä-kentän kanssa.

• Pienin arvo  -yhteenvetotyyppi sisältää yhteenvetokaavan laskennan tyhjän arvon (null) tai arvon nolla, jos arvot ovat raportin
tiedoissa.

• Suurin arvo  -yhteenvetotyyppi sisältää raportin tiedoissa olevan suurimman tyhjän (muu kuin null) arvon.

• Prosentit ilmaistaan desimaaleina yhteenvetokaavoissa. 20 % ilmaistaan muodossa 0,20.

• Operaattoreilla voi antaa yhteenvetokaavojen kentille negatiivisen arvon. Esimerkki: {!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.

• Matriisiraporttien mukautettuja yhteenvetokaavoja varten Salesforce laskee kaikkien kaavojen tulokset, joissa Missä tämä
kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu arvoon Kaikki yhteenvetotasot. Kaava määrittää palautetun arvon.
Jos palautetaan nolla, solu on tyhjä.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa. 21 luvun kokoiset
yhteenvetokentät näkyvät näytössä täsmällisesti, mutta jos koko on yli 21 lukua, niitä ei välttämättä voida näyttää tarkasti. Jos raportin
soluissa näytetään teksti #Too Big!, tarkista kaavan laskennat, joiden tuloksena voi olla yli 18 lukua. Vältä suurien lukujen kertomista,
korottamista potenssin tai jakamista hyvin pienellä luvulla.

• Tyhjiä (null) raportin soluja käsitellään kaavoissa arvoina nolla.

• "#Virhe!" näkyy raportin soluissa, kun kaavan arvon laskemisessa tapahtuu virhe. "#Virhe!” näkyy myös, kun kaavat jakavat
nollalla. Poista virhe tarkistamalla kaava ja antamalla vaihtoehtoinen arvo.

• Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat ovat käytettävissä liitetyille raporteille.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille
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Raporttisi tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

API:n käyttämän raportin
yksilöllisen nimen
syöttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten raporttien kansion
valitseminen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Napsauta Tallenna päivittääksesi olemassa olevan raportin uusilla muutoksilla tai Tallenna nimellä
kloonataksesi alkuperäisen raportin muuttamatta sitä. Napsauta Lightning Experiencessa Kloonaa
kloonataksesi raportin.

1. Vahvista nimi, kuvaus ja kansio ja päätä, mitä teet seuraavaksi:

• Napsauta Tallenna tallentaaksesi raportin ja siirtyäksesi Raportit-aloitussivulle.

• Napsauta Tallenna ja palaa raporttiin tallentaaksesi raportin ja palataksesi raportin
suoritussivulle.

Note:  Voit tallentaa raportin myynti-, ennuste-, mahdollisuus- ja toimintoraporttien
roolihierarkian tietylle tasolle valitsemalla Tallenna hierarkiataso.

Vihje:  Jos lisäät kaksoispisteen raporttisi nimeen, se näytetään kahdella erillisellä rivillä
tarkastellessasi raporttia. Käytä tätä luokitellaksesi raportteja nimien mukaan tai näyttääksesi
pidempiä nimiä paremmin. Jos esimerkiksi syötät Ensimmäinen rivi: Toinen
rivi Raportin nimi  -kenttään, se näytetään suoritussivulla seuraavasti:

Historiallisten muutosten raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yrityksesi nykyisen tilan tavanomaisen ja ajankohtaisen raportoinnin lisäksi voit analysoida
mahdollisuuksien, tapausten, ennusteiden ja mukautettujen objektien muutoksia päivien tai viikkojen
ajalta.

Note:  Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning Experiencessa, mutta
historiallisten trendien raporttien taulukkonäkymät eivät ole käytettävissä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Muutosten seuraaminen myyntijärjestelmässäsi

Historiallinen raportti voi auttaa sinua valvomaan yrityksesi myyntijärjestelmää varmistaaksesi,
että se on tarpeeksi aktiivinen täyttääkseen nykyiset ja tulevat myyntitavoitteet. Saatat haluta
keskittyä sopimuksiin, joiden arvo on kasvanut tai laskenut viimeisen kolmen kuukauden aikana
tai sopimuksiin, jotka siirtyivät tiettyyn aikajaksoon tai poistuivat siitä.
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2. Ennustesummien muutosten tarkkailu

Laadimme matriisimuotoisen historiallisen raportin summista, joita tiimisi jäsenet ovat kohdistaneet kullekin ennusteluokalle. Näiden
summien muutokset paljastavat, kuinka tarkasti tiimisi laatii ennusteita.

3. Tapausten historian seuraaminen

Seuraa kaikkien tapausten toimintoja ja tunnista tapauksiesi tilojen muutokset niiden elinkaarien kolmen edellisen kuukauden ajalta.

4. Historiallisten trendien raportointiin tutustuminen

Historiallisten trendien raportointi käyttää erityistä mukautettua raporttityyppiä, joka on suunniteltu korostamaan muutoksia viiden
päivämäärän väliltä, esimerkiksi viideltä työpäivältä tai viideltä työviikolta. Voit esittää tietojen muutokset visuaalisesti kaavioissa ja
mittaristoissa.

5. Historiallisten trendiraporttien rajoitukset

Historiallisia trendejä rajoittavat Salesforce:ssa tietyt rajoitukset ajasta jona tiedot jäljitetään, tietorivien määrästä ja seurattavista
kentistä ja objekteista. Nämä rajoitukset ovat suunniteltu rajoittamaan tietojoukkoa siten, että raportti tuottaa tiedot nopeasti.

Muutosten seuraaminen myyntijärjestelmässäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallinen raportti voi auttaa sinua valvomaan yrityksesi myyntijärjestelmää varmistaaksesi, että
se on tarpeeksi aktiivinen täyttääkseen nykyiset ja tulevat myyntitavoitteet. Saatat haluta keskittyä
sopimuksiin, joiden arvo on kasvanut tai laskenut viimeisen kolmen kuukauden aikana tai sopimuksiin,
jotka siirtyivät tiettyyn aikajaksoon tai poistuivat siitä.

Haluat todennäköisesti vertailla tärkeimpien tekijöiden historiallisia ja nykyisiä arvoja, kuten
päivämääriä, summia ja tiloja nähdäksesi, miten tuloksesi ovat muuttuneet ajan kuluessa. Esimerkiksi
tämä yhteenvetoraportti osoittaa eilisen jälkeen muuttuneet mahdollisuuksien summat ja
sulkeutumispäivät.

1. Tilannekuva enintään viidestä päivästä päivittäisten tai viikoittaisten trendien seuraamiseen.

2. Nykyiset ja historialliset arvot näytetään vierekkäin, jotta niitä on helppo vertailla.

3. Muuttuneet päivämäärät ja summat näytetään vihreänä tai punaisena.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tarkastele potentiaalin muutosta aikajanalla

Ajatellaan, että haluat tietää miten tämän päivän potentiaalin kokonaismäärä vertautuu sen arvoon eilen. Luo yksinkertainen raportti
kahden päivämäärän vertailuun.
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2. Tunnista yli tietyn annetun arvon ylittävät historialliset diilit

Oletetaan, että haluat keskittyä potentiaalisi diileihin, joiden arvo on yli 5 000 dollaria, mutta et ole kiinnostunut nykyhetken muutoksista.
Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka suodattaa pois kaikki diilit, joiden arvo oli eilen alle 5 000 dollaria.

3. Hae diilejä, jotka on työnnetty pois

Kun haluat keskittyä diileihin, joiden sulkemiseen menee odotettua enemmän aikaa, luo historiallinen trendiraportti, joka löytää
potentiaalistasi diilit, joiden sulkemispäivää on siirretty myöhempään päivään.

4. Tunnista kutistuvat diilit

Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa auttamalla nopeasti tunnistamaan mahdollisesti vaarassa olevat diilit.
Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on laskenut eilisestä. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka näyttää sinulle
diilit, joiden arvo eilen oli suurempi kuin niiden arvo on tänään.

Tarkastele potentiaalin muutosta aikajanalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ajatellaan, että haluat tietää miten tämän päivän potentiaalin kokonaismäärä vertautuu sen arvoon
eilen. Luo yksinkertainen raportti kahden päivämäärän vertailuun.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

Huomaa, että oletusarvo Historiallisen päivämäärän kentässä  on Eilinen,
ja Määrä (Historiallinen)  -kenttä näyttää eilisen päivämäärää.

Vihje:  Eilinen on siirtyvä päivämääräarvo, mikä tarkoittaa että se osoittaa päivämäärään,
joka on suhteessa tämän päivän päivämäärään. Jos suoritat tämän saman raportin
huomenna, Määrä (Historiallinen)  näyttää tämän päivän päivämäärää.

3. Napsauta alas-nuolta otsikoissa Määrä (Historiallinen)- ja Määrä—Tänään  -sarakkeista. Napsauta Tee tästä
kentästä yhteenveto, ja valitse sitten Yhteensä.
Kokonaissumma näkyy kunkin sarakkeen alareunassa.

4. Napsauta alas-nuolta Määrä-sarakkeen otsikossa ja valitse Näytä muutokset.

5. Valitse Raporttiajo.
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6. Katso Muutos-sarakkeesta erotus kokonaismäärässä Määrä (Historiallinen)  -sarakkeen ja Määrä–Tänään-sarakkeen
välillä.

Vihje:  Näet muutokset yhdellä silmäyksellä katsomalla arvoja, jotka on väritetty vihreällä tai punaisella.

Olet luonut yksinkertaisen historiallisen trendiraportin, joka auttaa sinua analysoimaan potentiaalisi käyttäytymistä.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Tunnista yli tietyn annetun arvon ylittävät historialliset diilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Oletetaan, että haluat keskittyä potentiaalisi diileihin, joiden arvo on yli 5 000 dollaria, mutta et ole
kiinnostunut nykyhetken muutoksista. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka suodattaa pois
kaikki diilit, joiden arvo oli eilen alle 5 000 dollaria.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata historialliset arvot yli 5 000 dollaria.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Määrä (Historiallinen)  arvoon Eilen.

c. Valitse operaattoriksi suurempi kuin.

d. Syötä viimeiseen kenttään 5000.

e. Napsauta OK.

4. Valitse Raporttiajo.
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5. Tarkista valmiista raportista, että kaikki diilit Määrä — Historiallinen  -sarakkeessa ovat yli 5 000 dollaria.

Vihje:  Arvot kentissä Määrä, Sulkemispäivä ja vaihe näytetään vihreänä tai punaisena osoittamaan muutossuuntaa. Voit
muuttaa värit päinvastaisiksi napsauttamalla alas-nuolta sarakkeen otsikossa.

Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka hakee esiin kaikki diilit, jotka ovat annettua määrää arvokkaampia tiettynä historiallisena
kuvaajapäivänä.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Hae diilejä, jotka on työnnetty pois

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kun haluat keskittyä diileihin, joiden sulkemiseen menee odotettua enemmän aikaa, luo historiallinen
trendiraportti, joka löytää potentiaalistasi diilit, joiden sulkemispäivää on siirretty myöhempään
päivään.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata päättymispäivämääriä, jotka ovat nyt myöhemmin kuin ne olivat aiemmin.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Sulkemispäivä (Historia)  1.2.2013.

Vihje:  Valitse päivämäärä kalenterista kohdassa Kiinteät päivämäärät.

c. Napsauta OK.

4. Napsauta alas-nuolta Sulkemispäivä  sarakkeen otsikossa ja valitse Näytä muutokset.

5. Valitse Raporttiajo.

6. Vertaile raportin jokaisen diilin päivämäärää Sulkemispäivä — historiallinen
-sarakkeessa Sulkemispäivä — tänään  -sarakkeeseen.

Vihje:  Näet muutokset yhdellä silmäyksellä katsomalla arvoja, jotka on väritetty vihreällä tai punaisella.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti
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Tunnista kutistuvat diilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa auttamalla nopeasti tunnistamaan
mahdollisesti vaarassa olevat diilit. Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on
laskenut eilisestä. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka näyttää sinulle diilit, joiden arvo eilen
oli suurempi kuin niiden arvo on tänään.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata pois kaikki diilit, jotka eivät eilen olleen arvokkaampia kuin tänään.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Määrä (Historiallinen)  arvoon suurempi kuin.

c. Aseta viimeiseksi kentäksi Kenttä.

Tässä valitaan vertailuun historiallinen arvo sen kanssa mitä arvo on Määrä — Tänään
-sarakkeessa, eikä minkään tietyn summan suhteen.

d. Napsauta OK.

4. Valitse Raporttiajo.

Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka merkitsee diilit, jotka ovat kutistuneet eilisestä. Huomaa, että kaikki tulokset Määrä — Tänään
-sarakkeessa näytetään punaisella osoittamaan arvon laskua.

Vihje:  Muuta määrämuutosten värikoodia napsauttamalla alas-nuolta Muutos-sarakkeen päällä ja napsauta Käännä värit
päinvastaisiksi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti
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Ennustesummien muutosten tarkkailu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Laadimme matriisimuotoisen historiallisen raportin summista, joita tiimisi jäsenet ovat kohdistaneet
kullekin ennusteluokalle. Näiden summien muutokset paljastavat, kuinka tarkasti tiimisi laatii
ennusteita.

Tässä esimerkissä oletamme, että tilivuosineljänneksestä on kulunut noin kuukausi.

1. Luo ennusteiden historiallinen raportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Ennusteet vaihtoehto Ennustekohteet
historiallisia trendeillä. Ennen kuin voit valita tämän raporttityypin,
organisaatiollasi täytyy olla ennustekohteiden historialliset trendit käytössä. Jos et näe
raporttityyppiä luettelossa, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse Suodattimet-alueelta Näytä > Kaikki ennustekohteet ja määritä sitten suodattimesi.

a. Valitse Päivämäärä-kenttään päättymispäivä. Valitse Alue-kentälle nykyinen
tilivuosineljännes. Aloituspäivä- ja Päättymispäivä-kentät täytetään automaattisesti
nykyisen vuosineljänneksen aloitus- ja päättymispäivillä.

b. Valitse Historiallinen päivämäärä-kenttään alasvetovalikosta 3 kuukautta sitten,
2 kuukautta sitten  ja sitten 1 kuukausi sitten. Kukin valitsemasi
päivämäärä lisätään kenttään.

Suodata haluamasi historiatiedot.

Vihje:  Jos haluat siirtää Eilen-arvon kentän oikealle puolelle, poista se ja lisää se uudelleen alasvetovalikosta.

3. Valitse tiedot, joiden historiallisia muutoksia haluat seurata. Tässä tapauksessa olemme kiinnostuneita luokasta, johon tehtiin muutoksia,
ja miten ennustesummat ovat muuttuneet.

a. Muuta Esikatselu-ikkunassa Taulukkomuoto arvoon Matriisimuoto.

b. Vedä Omistaja: Koko nimi  -kenttä Kenttä-alueelta Esikatselu-ikkunaan luodaksesi riviryhmityksen.

c. Vedä Ennusteluokka  -kenttä Omistaja: Koko nimi  -kentän oikealle puolelle luodaksesi toisen riviryhmityksen.

d. Vedä Ennustesumma (historiallinen)  -kenttä Esikatselu-ikkunan matriisialueelle keltaisen palkin alle. Valitse Tee
yhteenveto -valintaikkunasta Summa.
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Valitse kentät, jotka sisältävät seurattavat tiedot.

Sarakkeet näytetään kaikille suodattimien alueelta valitsemillesi historiallisille päivämäärille, jotka sisältävät tietueita.

4. Napsauta Suorita raportti nähdäksesi jo keräämäsi tiedot. Napsauta sitten Mukauta jatkaaksesi suodattimiesi ja kenttien säätämistä
tarvittaessa.

5. Kun olet määrittänyt seurattavat tiedot, luo kaavio näyttääksesi ne graafisesti.

a. Napsauta esikatselualueelta Lisää kaavio ja valitse viivakaavion kuvake.

b. Valitse Kaavion tiedot -välilehdessä Ennustesumman määrä (historiallinen) Y-akselille ja Vedospäivämäärä
X-akselille.

c. Valitse Ryhmitysehto-arvoksi Ennusteluokka  ja valitse Kumulatiivinen.

d. Napsauta OK ja napsauta sitten Suorita raportti uudelleen.

6. Napsauta Tallenna nimellä. Valitse raportin nimi ja kansio ja napsauta Tallenna.

Tapausten historian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Seuraa kaikkien tapausten toimintoja ja tunnista tapauksiesi tilojen muutokset niiden elinkaarien
kolmen edellisen kuukauden ajalta.

1. Eräs tapa optimoida palvelukeskusten toimintoja on valvoa Tila-kenttää pitkältä aikaväliltä
ja tarkkailla tapauksia, jotka palautuvat edelliseen tilaan. Tämä saattaa paljastaa nopeampia
ratkaisutapoja tapauksille.

2. Kokeile analysoida esimerkiksi Prioriteetti-kentän historiallisia arvoja tunnistaaksesi
tapaukset, jotka saatettiin luokitella väärin, kun ne avattiin. Prioriteetin tarkkaileminen nopeiden
muutosten varalta saattaa myös paljastaa parempia ratkaisutapoja monimutkaisille tapauksille.
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Historiallisten trendien raportointiin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallisten trendien raportointi käyttää erityistä mukautettua raporttityyppiä, joka on suunniteltu
korostamaan muutoksia viiden päivämäärän väliltä, esimerkiksi viideltä työpäivältä tai viideltä
työviikolta. Voit esittää tietojen muutokset visuaalisesti kaavioissa ja mittaristoissa.

Historiallisten trendien raportointi on oletusarvoisesti käytössä Winter ’14 -julkaisussa ja sen jälkeen
luoduille organisaatioille. Jos organisaatiosi on tätä vanhempi, sinun täytyy aktivoida historiallisten
trendien raportointi Määritykset-valikosta.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.
(Historiatietojen määrä, joiden parissa voit todellisuudessa työskennellä, riippuu organisaatiosi
tietojen suunnittelu- ja käyttömalleista.) Voit valita enintään viisi päivämääräkuvaa kyseiseltä jaksolta
vertailtavaksi ja käyttää enintään neljää historiasuodatinta.

Emme suosittele muutamaa päivää tai viikkoa pidempiä ajanjaksoja. Tämä saattaa johtaa raportin
aikakatkaisuun ja palautumisen estymiseen. Kuukausittainen trendien raportointi voi toimia pienille
organisaatioille, joilla on vähemmän tietueita, mutta historiallisten trendien raportointia ei ole suunniteltu tähän.

Vihje:  Voit myös luoda ja mukauttaa historiallisten trendien raportteja Metadata API:n ja Reports and Dashboards REST API:n
kautta.

Historiallisten trendiraporttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallisia trendejä rajoittavat Salesforce:ssa tietyt rajoitukset ajasta jona tiedot jäljitetään, tietorivien
määrästä ja seurattavista kentistä ja objekteista. Nämä rajoitukset ovat suunniteltu rajoittamaan
tietojoukkoa siten, että raportti tuottaa tiedot nopeasti.

• Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

• Kullekin objektille voi tallentaa enintään 5 miljoonaa riviä historiallisia trenditietoja. Historiallisten
tietojen poiminta pysähtyy, kun raja ylitetään. Pääkäyttäjä saa sähköpostihälytyksen, jos jokin
objekti tavoittaa 70 prosenttia rajasta, ja uudelleen, jos raja ylitetään.

• Kukin historiallinen trendiraportti voi sisältää enintään 100 kenttää. Mahdollisuudet-raporteissa
näihin sisältyvät vakiona esivalitut kentät, joita ei voi poistaa käytöstä.

• Kaavakenttiä ei tueta.

• Voit määrittää enintään viisi historiallista kuvauspäivää jokaiseen historialliseen trendiraporttiin.

• Voit käyttää enintään neljää historiallista suodatinta kussakin historiallisessa trendiraportissa.

• Näitä kenttiä tuetaan: Numero, Valuutta, Päivämäärä, Valintaluettelo, Haku ja Teksti.

• Päivättyjä vaihtokursseja ei tueta. Kun suoritat historiallisten trendien raportin, se käyttää vain edellistä päivättyä vaihtokurssia.

• Internet Explorer 6 ei ole tuettu.

• Ohjattua raporttitoimintoa ei tueta. Historiallisia trendiraportteja voi luoda vain raporttien rakennusohjelmalla.

• Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning Experiencessa, mutta historiallisten trendien raporttien taulukkonäkymät
eivät ole käytettävissä.

Tärkeää:  Jos valintaluettelokenttää käytetään jo historiallisen trenditiedon suodattimena, harkitse tarkkaan ennen kuin muutat
mitään sen arvoista. Saatat tehdä kentästä vähemmän hyödyllisen historiallisille raporteille tulevaisuudessa.
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Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko-
tai yhteenvetoraporttien tuloksia mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät
kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin suorittamisen ladatakseen
mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin
tietoja samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, käyttäjät voivat:

• luoda ja suorittaa mukautettuja raportteja kohdeobjektista.

• luoda mittaristoja lähderaportista.

• määrittää luettelonäkymiä kohdeobjektille, jos se sisältyy mukautetun objektin välilehteen.

Esimerkiksi asiakastukipäällikkö voi määrittää raportointivedoksen, joka raportoi hänen tiimilleen
kohdistetut avoimet tapaukset joka päivä kello 17.00. Tiedot voidaan tallentaa mukautettuun
objektiin avoimien tapausten historian luomista varten. Raporttien avulla asiakastukipäällikkö voi
seurata trendejä. Tämän jälkeen asiakastukipäällikkö voi raportoida mukautettuun objektiin tallennettuun ajankohtaan tai trendiin liittyvät
tiedot sekä käyttää raporttia mittaristokomponentin lähteenä. Tarkasta luotavien raportointivedosten määrä kohdasta Salesforce-rajoitukset.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raportointivedosten valmistelu

Raportointivedoksen määrittämiseen tarvitaan lähderaportti ja kohdeobjekti, jonka kentät sisältävät tietoja lähderaportista.

2. Raportointivedoksen määrittäminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, voit määrittää raportointivedoksen. Raportointivedos määritetään
nimeämällä ja valitsemalla lähderaportti, joka lataa raportin tulokset määrittämääsi kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

3. Raportointivedoksen kenttien kartoittaminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät sekä määrittänyt raportointivedoksen, voit kartoittaa lähderaportin
kentät kohdeobjektin kenttiin. Lähderaportin kentät kartoitetaan kohdeobjektin kenttiin siten, että kun raportti suoritetaan, tiettyihin
kohdeobjektin kenttiin ladataan automaattisesti tiettyjen lähderaportin kenttien tiedot.

4. Raportointivedoksen ajoittaminen ja suorittaminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, määrittänyt raportointivedoksesi ja kartoittanut sen kentät,
voit ajoittaa sen suorituksen. Voit ajoittaa raportointivedoksen siten, että se suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Tällöin
tiedot voidaan ladata lähderaportista kohdeobjektiin aina tarvittaessa.

5. Raportointivedosten hallinta

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, voit tarkastella sen tietoja, muokata sitä tai poistaa sen. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse Raportointivedokset avataksesi Raportointivedokset-luettelosivun,
jossa on luettelo organisaatiollesi määritetyistä raportointivedoksista.

6. Raportointivedosten vianmääritys

Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näytetään, onko raportointivedoksen suoritus onnistunut. Jos
raportointivedoksen ajoitettu suoritus epäonnistuu, Tulos-sarakkeessa näytetään virhe. Suorituksen lisätietoja voi tarkastella
napsauttamalla suorituspäivämäärää ja -aikaa Suorituksen alkamisaika  -sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa
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Raportointivedosten valmistelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Raportointivedoksen määrittämiseen tarvitaan lähderaportti ja kohdeobjekti, jonka kentät sisältävät
tietoja lähderaportista.

Raportointivedoksen määrittäminen:

1. Luo uusi mukautettu raportti, joka sisältää tietueina kohdeobjektiin ladattavat kentät.

2. Luo uusi mukautettu objekti, johon lähderaportista ladatut tietueet tallennetaan

3. Luo kohdeobjektin kenttiä, jotka vastaanottavat lähderaportin tuloksia, kun raportointivedos
suoritetaan.

Raportointivedosten lähderaporteissa huomioitavia asioita

• Jos tallennat taulukkomuotoisen lähderaportin siten, että sen tiedot on piilotettu, raporttia ei
voi sisällyttää raportointivedokseen. Lisäksi jos piilotat raportointivedokseen sisällytetyn
taulukkomuotoisen lähderaportin tiedot, raportointivedoksen suoritus epäonnistuu.
Lähderaporttia tarkastelemalla voit varmistaa, että taulukkomuotoisen lähderaportin tietoja ei
ole piilotettu. Napsauta Näytä lisätiedot ja tallenna raportti. Näytä lisätiedot -painike on
näkyvissä vain silloin, kun raportin lisätiedot on piilotettu.

• Kun luot lähderaportin raportointivedosta varten, huomioi raporttiin lisäämiesi kenttien nimet.
Kenttien nimet saattavat olla hyödyllisiä silloin, kun kohdeobjektille luodaan kenttiä, joihin
raportin tulokset tallennetaan.

• Voit valita minkä tahansa mukautetun taulukko- tai yhteenvetoraportin lähderaportiksi, lukuun
ottamatta vanhoja ennusteraportteja, Kiintiö v. todellinen -raportteja ja Liidit lähteen mukaan
-raportteja. Lähderaportti-alasvetoluettelo ei sisällä vakioraportteja.

• Lähderaportti voi sisältää enintään 100 kenttää.

• Voit poistaa ajoituksen raportointivedoksen suorittamiselta. Raportointivedosta ei voi pysäyttää
tai keskeyttää, kun sitä suoritetaan, etkä voi poistaa sen lähderaporttia. Jos haluat poistaa
lähderaportin, raportti on ensin poistettava raportointivedoksesta vaihtamalla raporttia
Lähderaportti-alasvetoluettelosta.

• Jos valitset Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja, tietoja ei ladata Kohdeobjektin
kentät -sarakkeen vastaavaan kenttään, kun raportointivedos suoritetaan. .

• Lähderaportin kentät -sarakkeessa näkyy (Ei kenttiä, joiden tietotyyppi on
yhteensopiva)  -kenttä, jos kohdeobjektin kenttä ei vastaa tietotyypiltään lähderaportin kenttää.

Raportointivedosten kohdeobjekteissa huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat seikat, kun määrität kohdeobjekteja raportointivedoksia varten:

• Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason
suojausta, jotta oikeat käyttäjät näkevät kohdeobjektin kentät.

• Et voi poistaa mukautettua objektia, jos se on raportointivedoksen kohdeobjekti.

• Kohdeobjektin kentät määrittävät kenttäkartoituksen käytettävyyden. Lähderaportissa voi esimerkiksi olla kymmenen kenttää, mutta
jos kohdeobjekti sisältää vain yhden kentän, raportointivedokselle voidaan kartoittaa vain yksi kenttä.

• Kohdeobjektiin voi lisätä enintään 100 kenttää.

• Kohdeobjektit eivät voi sisältää vahvistussääntöjä, eikä niitä voi sisällyttää työnkulkuun.

• Raportointivedokset eivät voi sisältää kohdeobjekteja, jotka käynnistävät Apex-koodin suorituksen uusia tietueita luotaessa.
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• Kun raportointivedos suoritetaan, se voi lisätä kohdeobjektiin enintään 2 000 uutta tietuetta. Mikäli lähderaportti luo yli 2 000 tietuetta,
Rivivirheet-luettelon lisätietueissa näkyy virheilmoitus. Voit avata Rivivirheet-viiteluettelon raportointivedoksen lisätietosivun
Suoritushistoria-osiosta.

Raportointivedoksia koskevia vihjeitä

• Varmista oletuskäyttäjän  lisenssin tyyppi. Jos raportointivedoksen oletuskäyttäjällä  on esimerkiksi Salesforce-lisenssi,
käyttäjät, joilla on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssi, eivät voi tarkastella sitä. Toisaalta, jos
oletuskäyttäjällä  on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssi, käyttäjät, joilla on Salesforce-lisenssi, voivat
tarkastella raportointivedosta. Jos organisaatiossa on käyttäjiä, joilla on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssejä,
on suositeltavaa luoda erillinen raportointivedos niille, joiden oletuskäyttäjällä  on Force.com Platform- tai Salesforce
Platform One -lisenssi.

• Vain tietotyypiltään yhteensopivia kenttiä voi kartoittaa. Esimerkiksi valuuttakenttä voidaan kartoittaa numerokenttään.

• Jos muutat sellaisen raportointivedoksen lähderaporttia tai kohdeobjektia, jolla on olemassa olevia kenttäkartoituksia, kenttäkartoitukset
poistetaan, kun raportointivedos tallennetaan. Voit tarkastella Lähderaporttien yhteenvetokentät- ja
Kohdeobjektin kentät  -arvoja nähdäksesi yhteenveto- tai kohdekenttien määrän tässä järjestyksessä.

• Lähderaportista on kartoitettava vähintään yksi kenttä kohdeobjektin yhteen kenttään. Muutoin tietoja ei ladata lähderaportista
kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

• Kun raportointivedos määritetään tai poistetaan tai kun sen lähderaporttia tai kohdeobjektia muutetaan, muutoksia seurataan
organisaatiosi määrityslokihistoriassa.

• Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näkyy lisätietoja siitä, milloin raportointivedos on suoritettu. Tietoihin
sisältyy

– raportointivedoksen suorituspäivämäärä ja -aika

– lähderaportin, kohdeobjektin ja oletuskäyttäjän nimi

– raportointivedoksen suorittamiseen kulunut aika

– Lisätieto- tai yhteenvetorivien kokonaismäärä lähderaportissa, riippuen raporttityypistä

– kohdeobjektiin luotujen tietueiden lukumäärä

– raportointivedoksen suorituksen onnistuminen.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa
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Raportointivedoksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, voit määrittää
raportointivedoksen. Raportointivedos määritetään nimeämällä ja valitsemalla lähderaportti, joka
lataa raportin tulokset määrittämääsi kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Raportointivedokset" ja valitse
Raportointivedokset.

2. Napsauta Uusi raportointivedos.

3. Kirjoita raportointivedoksen nimi, yksilöivä nimi ja kuvaus.

4. Valitse käyttäjä Oletuskäyttäjä-kentässä napsauttamalla hakukuvaketta.

Oletuskäyttäjä-kentän käyttäjä määrittää lähderaportin tietojen käyttöoikeustason.
Käyttöoikeus ohittaa kaikki suojausasetukset, joten kaikki käyttäjät voivat tarkastella lähderaportin
tuloksia kohdeobjektissa, vaikka heillä ei muutoin olisi tietojen käyttöoikeutta.

Vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat valita muita oletuskäyttäjiä
kuin itsensä.

5. Valitse raportti avattavasta Lähderaportti-luettelosta.

Valitsemasi raportti määrittää raportin tulokset, jotka ladataan tietueina kohdeobjektiin, kun
raportointivedos suoritetaan.

Voit valita minkä tahansa mukautetun taulukko- tai yhteenvetoraportin lähderaportiksi, lukuun
ottamatta vanhoja ennusteraportteja, Kiintiö v. todellinen -raportteja ja Liidit lähteen mukaan
-raportteja. Avattava Lähderaportti-luettelo ei sisällä vakioraportteja.

6. Valitse mukautettu objekti avattavasta Kohdeobjekti-luettelosta.

Valitsemasi mukautettu objekti saa lähderaportin tulokset tietueina, kun raportointivedos
suoritetaan.

Jos raportointivedokseen käytettävällä tietueella ei ole tietuetyyppiä, raportointivedokseen
liitetään oletusarvoisesti oletuskäyttäjän tietuetyyppi.

7. Tallenna raportointivedoksesi määritys napsauttamalla Tallenna tai napsauta Tallenna ja
muokkaa kenttäkartoituksia, jos haluat tallentaa raportointivedoksesi ja kartoittaa sen kentät.

8. Kartoita lähderaportin kentät kohdeobjektin kenttiin.

KATSO MYÖS:

Vakioraporttityypit
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Raportointivedoksen kenttien kartoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät sekä määrittänyt
raportointivedoksen, voit kartoittaa lähderaportin kentät kohdeobjektin kenttiin. Lähderaportin
kentät kartoitetaan kohdeobjektin kenttiin siten, että kun raportti suoritetaan, tiettyihin kohdeobjektin
kenttiin ladataan automaattisesti tiettyjen lähderaportin kenttien tiedot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse
Raportointivedokset.

2. Valitse sen raportointivedoksen nimi, jonka kentät haluat kartoittaa.

3. Napsauta Kenttäkartoitukset-osiosta Muokkaa.

4. Valitse yhteenvetoraporteille Ryhmittelytaso, jolla yhteenvetotiedot poimitaan
lähderaportista. Kohdeobjektiin ladatut tiedot viedään yhteenvetokentistä määrittämälläsi
ryhmittelytasolla. Kokonaissumma  on yhteenveto kaikilta ryhmittelytasoilta.

5. Napsauta Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja  -alasvetoluetteloa ja
valitse lähderaportista kenttä, joka kartoitaan Kohdeobjektin kentät -sarakkeen mukautetun
objektin kenttään. Vain yhteenvetokentät voidaan kartoittaa yhteenvetoraportteihin perustuville
raportointivedoksille. Huomaa, että yhteenvetoraporttien kentät saattavat vaihdella riippuen
valitusta ryhmittelytasosta.

6. Tallenna kenttäkartoitukset napsauttamalla Pikatallennus tai tallenna kenttäkartoitukset ja
palaa raportointivedoksen lisätietosivulle napsauttamalla Tallenna.

7. Tämän jälkeen voit ajoittaaraportointivedoksen suorittamisen.

Raportointivedoksen kenttien kartoittamiseen liittyviä huomautuksia

• Lähderaportista on kartoitettava vähintään yksi kenttä kohdeobjektin yhteen kenttään. Muutoin
tietoja ei ladata lähderaportista kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

• Vain tietotyypiltään yhteensopivia kenttiä voi kartoittaa. Esimerkiksi valuuttakenttä voidaan
kartoittaa numerokenttään.

• Mukautettu yhteenvetokaava voidaan kartoittaa vain, jos raportointivedoksen ryhmitystaso ja
mukautetun kaavan ryhmitystaso vastaavat toisiaan.

• Jos valitset Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja, tietoja ei ladata Kohdeobjektin
kentät -sarakkeen vastaavaan kenttään, kun raportointivedos suoritetaan.

• Lähderaportin kentät -sarakkeessa näkyy (Ei kenttiä, joiden tietotyyppi on yhteensopiva)  -kenttä, jos
kohdeobjektin kenttä ei vastaa tietotyypiltään lähderaportin kenttää.

• Kohdeobjektin kentät määrittävät kenttäkartoituksen käytettävyyden. Lähderaportissa voi esimerkiksi olla kymmenen kenttää, mutta
jos kohdeobjekti sisältää vain yhden kentän, raportointivedokselle voidaan kartoittaa vain yksi kenttä.

• Lähderaportin kenttiä ei voi kartoittaa seuraaville kohdeobjektin kentille: Luoja, Edellinen muokkaaja, Luontipäivä
ja Edellinen muokkauspäivä.

• Kun kartoitat kenttiä lähderaportista kohdeobjektiin, jotkin tiedot voivat menettää kontekstinsa, kun ne ladataan kohdeobjektiin. Jos
esimerkiksi kartoitat päivämäärä- ja aikakentän lähderaportista kohdeobjektin tekstikenttään, päivämäärä ja aika ladataan kohdeobjektiin
ilman aikavyöhykettä.

• Jos oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin kartoitetun kentän luku- tai kirjoitusoikeuksia ja hän käynnistää raportointivedoksen, kyseinen
kenttä hylätään kartoituksesta, mutta käynnistys ei kuitenkaan epäonnistu. Jos vaadittua kohdeobjektin kenttää ei kartoiteta, käynnistys
epäonnistuu. Tee kentät pakollisiksi tai aseta niihin oletusarvot varmistaaksesi, että ne kartoitetaan aina.
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• Jotta voit kartoittaa lähderaportin kentän kohdeobjektin hakukenttään, sinun täytyy kartoittaa se hakuun liittyvän objektin tunnukseen.
Sinun täytyy esimerkiksi kartoittaa mahdollisuuden hakukenttä arvoon Mahdollisuuden tunnus. Saadaksesi
Mahdollisuuden tunnuksen  lähderaportissa, sinun täytyy ehkä käyttää mukautettua raporttityyppiä sisällyttääksesi
tunnuksen ja muut liittyvät kentät.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Raportointivedoksen ajoittaminen ja suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, määrittänyt
raportointivedoksesi ja kartoittanut sen kentät, voit ajoittaa sen suorituksen. Voit ajoittaa
raportointivedoksen siten, että se suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Tällöin tiedot
voidaan ladata lähderaportista kohdeobjektiin aina tarvittaessa.

Ajoitettavien raportointivedosten määrä riippuu käyttämästäsi Edition-versiosta. Kun raportointivedos
on suoritettu, voit määrittää järjestelmän lähettämään sähköposti-ilmoituksen sinulle ja muille
käyttäjille. Sähköposti-ilmoitus sisältää tietoja raportointivedoksen suorittamisesta, kuten suorituksen
suorituspäivän ja -ajan, onnistuiko suoritus sekä lähderaportista kohdeobjektiin ladattujen tietueiden
lukumäärän. Ilmoitukseen sisältyy myös linkki raportointivedoksen lisätietosivulle Salesforcessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Raportointivedokset" ja valitse
Raportointivedokset.

2. Valitse sen raportointivedoksen nimi, jonka suorituksen haluat ajoittaa.

Raportointivedoksia ei suoriteta aikataulun mukaan, jos Oletuskäyttäjä-kentän käyttäjällä
ei ole käyttöoikeutta kansioon, johon lähderaportti on tallennettu.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, raporttia ei suoriteta. Salesforce lähettää
sähköposti-ilmoituksen, jossa pyydetään aktivoimaan käyttäjä, poistamaan raportin
aikataulu tai muuttamaan oletuskäyttäjä aktiiviseksi. Salesforce lähettää ilmoituksen
käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus, kaikkien tietojen muokkausoikeus ja
laskutuksen hallintaoikeus. Jos yhdelläkään käyttäjällä ei ole kaikkia näitä käyttöoikeuksia,
Salesforce lähettää ilmoituksen käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus ja kaikkien
tietojen muokkausoikeus.

3. Napsauta Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa.

Raportointivedoksen lisätietosivun Ajoita raportointivedos -osiossa näkyy lisätietoja, kun
raportointivedoksen suorittaminen on ajoitettu.

4. Valitse ilmoitusasetus, jos haluat, että raportointivedoksen suorituksen päätyttyä lähetetään
sähköpostiviesti:

• Valitse Minulle, jos haluat, että sähköpostiviesti lähetetään Salesforce-käyttäjätietueessasi
määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

• Valitse Muille..., jos haluat, että sähköpostiviesti lähetetään myös muille käyttäjille. Voit lähettää raportointivedoksen
ilmoituksia vain sähköpostiosoitteisiin, jotka sisältyvät Salesforce-käyttäjätietueisiin. Voit lisäksi valita käyttäjiä ja julkisia ryhmiä
avattavasta Haku-luettelosta.

5. Raportointivedoksen suorituksen ajoittaminen:
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Valitse Yleisyys-kenttään raportointivedoksen suoritusväli. Kun valitset Päivittäin-, Viikoittain- tai
Kuukausittain-kentän, näyttöön tulee lisävaihtoehtoja, joiden avulla voit tarkentaa suoritusväliä.

Jos ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtumaan kuukauden tiettynä päivänä, raportointivedos suoritetaan vain sellaisina
kuukausina, joissa on kyseinen päivä. Jos ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtumaan esimerkiksi joka kuukauden 31.

•

päivä, raportointivedos suoritetaan vain sellaisina kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat raportointivedoksen suorituksen
tapahtuvan joka kuukauden viimeisenä päivänä, valitse viimeinen vaihtoehto Joka kuukauden X. päivänä  -luettelosta.

• Määritä Aloitus- ja Lopetus-kenttiin päivämäärät, joiden avulla haluat ajoittaa raportointivedoksen suorituksen.

• Napsauta Toivottu aloitusaika  -alasvetoluettelosta Etsi käytettävissä olevat asetukset... -linkkiä ja valitse haluamasi
aloitusaika raportointivedoksen suoritukselle.

– Haluamasi aloitusaika ei ehkä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet kyseisen ajan raportointivedoksen
suoritukselle tai jos organisaatio on saavuttanut raportointivedosten rajoituksen.

– Raportointivedokset suoritetaan sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka on ajoittanut suorituksen. Jos käyttäjätietueesi
Aikavyöhyke-kentän arvo on esimerkiksi Pacific Standard Time ja ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtuvaksi
joka päivä kello 14.00, raportointivedos suoritetaan päivittäin kellon ollessa 14.00 Pacific Standard Time -aikavyöhykkeen
alueella.

– Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksia eri aikavyöhykkeessä kuin missä ajoitus aiemmin tehtiin, ajankohta voi mahdollisesti
muuttua.

– Raportointivedos suoritetaan tunnin kuluessa ajasta, joka on valittu Toivottu aloitusaika  -alasvetoluettelosta. Jos
esimerkiksi valitset toivotuksi aloitusajaksi kello 14.00, raportointivedos voidaan suorittaa milloin tahansa kello 14 ja kello
14.59 välillä riippuen siitä, kuinka monta muuta raportointivedosta on ajoitettu päivitettäväksi kyseisenä aikana.

6. Napsauta Tallenna ajoittaaksesi raportointivedoksen suorituksen.

Kun raportointivedos suoritetaan, se lisää uudet tietueet kohdeobjektiin.

Kun raportointivedoksen suoritus on ajoitettu, voit halutessasi suorittaa seuraavat toimet sen jälkeen, kun olet napsauttanut
raportointivedoksen lisätietosivun Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa-linkkiä:

• Napsauta Muokkaa päivittääksesi raportointivedoksen ilmoitus- ja yleisyysasetukset.

• Napsauta Poista poistaaksesi raportointivedoksen suorituksen ajoituksen.

Raportointivedos epäonnistuu ajoitetun suorituksen aikana, jos:

• Lähderaportti sisältää yli 100 kenttää

• Lähderaportti muutettiin taulukkomuotoisesta yhteenvetomuotoiseksi.

• Yhteenvetomuotoiselle lähderaportille valittu ryhmittelytaso ei ole enää voimassa

• Oletuskäyttäjällä ei ole lähderaportin käyttöoikeutta

• Oletuskäyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta.

• Kohdeobjektissa on yli 100 mukautettua kenttää

• Kohdeobjekti sisältää vahvistussääntöjä

• Kohdeobjekti sisältyy työnkulkuun

• Kohdeobjekti on lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa

• Kohdeobjekti suorittaa Apex-käynnistimen, kun siihen luodaan uusia tietueita.

• Oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin luontioikeutta. Huomaa, että mikäli kohdeobjektin tila on Kehitysvaiheessa,
oletuskäyttäjällä täytyy olla sovelluksen mukautusoikeudet käyttääkseen kohdeobjektia.
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Raportointivedosten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, voit tarkastella sen tietoja, muokata sitä tai poistaa sen.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse
Raportointivedokset avataksesi Raportointivedokset-luettelosivun, jossa on luettelo organisaatiollesi
määritetyistä raportointivedoksista.

Raportointivedokset -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla sen Näytä-alasvetoluettelosta tai voit
määrittää oman mukautetun näkymän napsauttamalla Luo uusi näkymä.

• Voit määrittää uuden raportointivedoksen napsauttamalla Uusi raportointivedos.

• Voit päivittää raportointivedoksen nimen, kuvauksen, oletuskäyttäjän, lähderaportin ja
kohdeobjektin napsauttamalla sen nimen vierestä Muokkaa. Vain käyttäjät, joilla on kaikkien
tietojen muokkausoikeus, voivat valita muita oletuskäyttäjiä kuin itsensä. Jos sinulla on sovelluksen
mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja hallittavissa paketeissa.

Jos muutat sellaisen raportointivedoksen lähderaporttia tai kohdeobjektia, jolla on olemassa
olevia kenttäkartoituksia, kenttäkartoitukset poistetaan, kun raportointivedos tallennetaan. Voit
tarkastella Lähderaporttien yhteenvetosarakkeet  ja Kentät
kohdeobjektissa  nähdäksesi yhteenveto- ta kohdekenttien määrän tässä järjestyksessä.

• Voit poistaa raportointivedoksen napsauttamalla sen nimen vierestä Poista. Kun raportointivedos
on poistettu, sitä ei voi palauttaa roskakorista.

Tärkeää:  Kun raportointivedos poistetaan, lähderaporttia ja kohdeobjektia ei poisteta.
Kohdeobjektiin ei kuitenkaan ladata tietoja, kun lähderaportti suoritetaan.

Voit poistaa ajoituksen raportointivedoksen suorittamiselta. Raportointivedosta ei voi
pysäyttää tai keskeyttää, kun sitä suoritetaan, etkä voi poistaa sen lähderaporttia. Jos haluat
poistaa lähderaportin, raportti on ensin poistettava raportointivedoksesta vaihtamalla
raporttia Lähderaportti-alasvetoluettelosta.

• Voit tarkastella raportointivedoksen lisätietoja ja mukauttaa sitä napsauttamalla sen nimeä.
Sitten voit:

– Voit napsauttaa Tunnistus-osassa olevia linkkejä, joiden avulla voit tarkastella
raportointivedoksen oletuskäyttäjää, lähderaporttia ja kohdeobjektia. Lisäksi Seuraava
suoritus  -kentässä näytetään toivottu päivämäärä ja aika, jolloin raportointivedos suoritetaan seuraavan kerran, ja
Edellinen suoritus  -kentässä näytetään päivämäärä ja aika, jolloin se suoritettiin viimeksi.

– Voit mukauttaa lähderaportista kohdeobjektiin kartoitettuja kenttiä napsauttamalla Kenttäkartoitukset-osiosta Muokkaa.

Raportointivedoksen Kenttäkartoitukset-osiossa näkyy, mitkä lähderaportin kentät on kartoitettu kohdeobjektin kenttiin.
Lähderaportin sarakkeet  -kentässä voit tarkastella lähderaportista kohdeobjektiin kartoitettavien kenttien lukumäärää.
Lisäksi Kohdeobjektin kentät  -kentässä voit tarkastella kohdeobjektin kartoitettavien kenttien lukumäärää.

– Voit ajoittaa raportointivedoksen suorituksen napsauttamalla Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa.

Ajoita raportointivedos -osio sisältää tietoja raportointivedoksen ajoitetusta suoritusajankohdasta.

– Suoritushistoria-osio sisältää tietoja raportointivedoksen suoritusajoista. Tietoihin sisältyy

• raportointivedoksen suorituspäivämäärä ja -aika

• lähderaportin, kohdeobjektin ja oletuskäyttäjän nimi

• raportointivedoksen suorittamiseen kulunut aika
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• Lisätieto- tai yhteenvetorivien kokonaismäärä lähderaportissa, riippuen raporttityypistä

• kohdeobjektiin luotujen tietueiden lukumäärä

• raportointivedoksen suorituksen onnistuminen.

Suoritushistoria-osioon voi olla tallennettuna jopa 200 tietuetta. Kun 200 tietuetta on tallennettu, vanhin tietue poistetaan
automaattisesti, eikä sitä voi enää palauttaa roskakorista.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Raportointivedosten vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näytetään, onko raportointivedoksen
suoritus onnistunut. Jos raportointivedoksen ajoitettu suoritus epäonnistuu, Tulos-sarakkeessa
näytetään virhe. Suorituksen lisätietoja voi tarkastella napsauttamalla suorituspäivämäärää ja -aikaa
Suorituksen alkamisaika  -sarakkeessa.

Vihje:

• Jos Rivien kokonaismäärä  on tyhjä, suorittaminen epäonnistui, ennen kuin
raportti oli valmis (raportti ei esimerkiksi kelvannut tai oletuskäyttäjä ei ole aktiivinen).

• Kun raportointivedos suoritetaan, se voi lisätä kohdeobjektiin enintään 2 000 uutta
tietuetta. 2 000 tietueen rajan ylittävät tietueet tallennetaan Rivivirheet-luetteloon. Jos
Rivien kokonaismäärä  on tyhjä ja suoritushistoria osoittaa “Jotkut rivit
epäonnistuivat,” raportissa on todennäköisesti yli 2000 yhteenvetoa.

• Epäonnistuneen suorituksen tiedot ovat käytettävissä Rivivirheet-luettelossa 14
vuorokauden ajan. Sen jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti. Rivivirheiden tietoja ei
voi palauttaa roskakorista.

• Jos sinulla on yksilöity kenttä kohdeobjektissa ja raportin tietueissa on yksi tai useampi
sama arvo kuin kyseiseen yksilöivään kenttään kartoitettu sarake, tietueen kaksoiskappaletta
ei lisätä. Suoritushistoria osoittaa, milloin tietueita ei lisätä raportointivedokseen.

• Jos kenttäkartoitukset epäonnistuivat, vedos suoritetaan silti, mutta suoritushistoriassa
näytetään osittainen virhe.

Raportointivedoksen ajoitettu suoritus voi epäonnistua monesta syystä. Tässä taulukossa on esitetty
epäonnistuneen suorituksen aiheuttamat virheet sekä se, miten virheitä voidaan käyttää
raportointivedoksen vianmäärityksessä.

Oletuskäyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta tai raporttien
luonti- ja mukautusoikeutta. Valitse käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai ota käyttöön
tarvittavat käyttöoikeudet oletuskäyttäjälle.

Raportointivedosta ei voi suorittaa, koska lähderaportti on
poistettu.

Lähderaportti-kentässä oleva raportti on poistettu, eikä se ole enää käytettävissä. Valitse
raportointivedokselle toinen lähderaportti tai palauta poistettu raportti roskakorista.
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Oletuskäyttäjällä ei ole lähderaportin käyttöoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole sen kansion käyttöoikeutta, johon lähderaportti on tallennettu. Valitse
käyttäjä, jolla on lähderaportin käyttöoikeus, tai myönnä nykyiselle käyttäjälle sen kansion käyttöoikeus, johon lähderaportti on
tallennettu.

Lähderaportin määritelmä on vanhentunut.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti viittaa mukautettuun tai ulkoiseen objektiin, joka ei ole enää käytettävissä raportteja
varten, tai raportin objektien välisiä suhteita on muutettu.

Lähderaportin määritelmä on virheellinen.
Lähderaportti-kentässä olevaa raporttia ei voi käyttää, koska raportti sisältää kiellettyjä kaavoja tai suodatinehtoja. Päivitä
raportti siten, että se voidaan suorittaa virheettömästi.

Oletuskäyttäjällä ei ole raporttityypin käyttöoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole Lähderaportti-kenttään liittyvän raporttityypin käyttöoikeutta. Valitse
käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai määritä tarvittavat käyttöoikeudet olemassa olevalle oletuskäyttäjälle.

Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti ei ole enää taulukkomuotoinen. Valitse uusi lähderaportti tai päivitä nykyinen lähderaportti
taulukkomuotoiseksi.

Lähderaportti on tallennettu viimeksi raportin tulosten tietojen ollessa piilotettuina.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti on tallennettu tietojen ollessa piilotettuina. Voit tuoda lähderaportin tiedot näkyviin
tarkastelemalla raporttia, napsauttamalla Näytä lisätiedot -painiketta ja tallentamalla raportin.

Kohdeobjekti on poistettu, tai se ei ole oletuskäyttäjän käytettävissä.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti on poistettu, tai Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole
kohdeobjektin käyttöoikeutta. Palauta poistettu mukautettu objekti, valitse uusi kohdeobjekti tai myönnä nykyiselle oletuskäyttäjälle
Kohdeobjekti-kentän mukautetun objektin luontioikeudet. Huomaa, että mikäli mukautetun objektin tila on
Kehitysvaiheessa, oletuskäyttäjällä täytyy olla sovelluksen mukautusoikeudet käyttääkseen kohdeobjektia.

Oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin muokkausoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole Kohdeobjekti-kentässä olevan mukautetun objektin luontioikeuksia.
Valitse oletuskäyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai myönnä nykyiselle oletuskäyttäjälle Kohdeobjekti-kentässä olevan
mukautetun objektin käyttöoikeudet.

Kohdeobjekti ei saa olla lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti on lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa, jolloin pääobjekti ohjaa
kohdeobjektin tiettyjen tietueiden toimintoja. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisälly päätiedot–lisätiedot-suhteeseen.

Kohdeobjekti ei saa sisältyä työnkulkuun.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti sisältyy työnkulkuun. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisälly työnkulkuun.

Kohdeobjekti ei saa sisältää lisäyskäynnistintä.
Apex-käynnistin suoritetaan, kun Kohdeobjekti-kentässä olevalle mukautetulle objektille luodaan uusia tietueita. Poista
Apex-käynnistin tai valitse kohdeobjekti, jolle ei suoriteta Apex-käynnistintä uusien tietueiden luonnin yhteydessä.

Kohdeobjekti ei saa sisältää vahvistussääntöjä.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti sisältää vahvistussääntöjä. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisällä vahvistussääntöjä,
tai poista vahvistussäännöt nykyisestä kohdeobjektista.

Oletuskäyttäjä ei ole aktiivinen.
Oletuskäyttäjä-kentässä oleva käyttäjä ei ole enää aktiivinen. Valitse aktiivinen käyttäjä.

Yhtä tai useaa kohdeobjektin vaatimaa kenttää ei ole kartoitettu.
Yhtä tai useaa kohdeobjektin vaatimaa kenttää ei ole kartoitettu. Kartoita kaikki kohdeobjektin vaativat kentät lähderaportissa.
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Lähderaportti sisältää liian monta kenttää tai ehtoa tai kaavakentän, jossa on liian
monta funktiota.

Lähderaportti-kentässä olevassa raportissa on liian monta kenttää tai ehtoa tai kaavakenttä, joka sisältää liikaa funktioita. Poista
lähderaportin tarpeettomat kentät, ehdot ja kaavakenttien funktiot.

Lähderaportissa voi olla enintään 100 valittua saraketta.
Lähderaportti-kentässä olevassa raportissa on yli 100 kenttää. Poista tarpeettomat kentät lähderaportista.

Kohdeobjektissa voi olla enintään 100 mukautettua kenttää.
Kohdeobjekti-kentässä olevassa mukautetussa objektissa on yli 100 mukautettua kenttää. Poista tarpeettomat kentät
kohdeobjektista.

Raportti on ylittänyt käsittelyn aikarajan
Lähderaportti-kentässä oleva raportti saattaa sisältää liikaa käsiteltäviä tietoja. Vähennä raportin käsiteltävien tietojen määrää
rajaamalla raportin päivämääräaluetta ja poistamalla lähderaportin tarpeettomat kentät.

Tämä raportointivedoksen yksilöllinen nimi on jo olemassa. Valitse yksilöivä nimi.
Uudella vedoksella, jota yrität luoda, on sama yksilöivä nimi kuin nykyisellä vedoksella.

Yhteenvetokenttä ei palauta kelvollista numeroa.
Yhteenvetokenttä tuloksissa ei palauta kelvollista numeroa. Kenttä on esimerkiksi saattanut yrittää jakaa luvun arvolla 0. Tarkista
kaavat ja testaa arvolla 0 ja “null” laskelmissa, tulevatko ne näkyviin tiedoissasi.

Tässä raportointivedoksessa esiintyi ongelma. Lähderaportin muoto muutettiin
taulukkomuotoisesta summamuotoiseksi. Raportointivedoksen kenttäkartoitukset eivät ole
enää oikeita. Voit muuttaa raportin muodon takaisin taulukkomuotoiseksi tai päivittää
kenttäkartoitukset vedoksen määrityksissä.

Lähderaportin muoto vaihdettiin taulukkomuotoisesta yhteenvetomuotoiseksi, minkä vuoksi raportointivedoksen kenttäkartoitukset
eivät ole oikein. Voit korjata tämän virheen joko muuttamalla raportin muodon takaisin taulukkomuotoiseksi tai päivittämällä
kenttäkartoitukset vedoksen määrityksissä. Tämä virhe koskee vain raportointivedoksia, joilla on yhteenvetoraportit.

Tässä raportointivedoksessa esiintyi ongelma. Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen
tai yhteenvetomuotoinen.

Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen tai yhteenvetomuotoinen. Matriisiraportteja ei voi käyttää raportointivedosten kanssa.

Raportointivedoksessa määrittelemäsi ryhmitystaso ei ole enää käypä. Oletuskäyttäjällä
ei ehkä enää ole kyseisen kentän käyttöoikeutta, ryhmittelytaso on ehkä poistettu
lähderaportista tai ryhmittelytasoa ei koskaan asetettu.

Tämä virhe saattaa seurata siitä, että oletuskäyttäjällä ei enää ole ryhmittelytasossa määritetyn kentän käyttöoikeutta tai ryhmittelytaso
on poistettu lähderaportista tai sitä ei olla koskaan asetettu. Tämä virhe koskee vain raportointivedoksia, joilla on yhteenvetoraportit.
Varmista, että oletuskäyttäjällä on käyttöoikeus kaikkiin tarpeellisiin kenttiin.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raportin luominen

476

RaportitAnalysointi



Luokittele tiedot nopeasti paikannuksien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää.
Kun luot paikannuskentän, määrität useita luokkia (paikannuksia), joita käytetään raportin arvojen
ryhmittämiseen.

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää.
Luo esimerkiksi paikannuskenttä Koko, joka perustuu Työntekijöiden määrä  -kenttään.
Luo sitten paikannuksia, jotka ryhmittävät tietueet määrittämiisi alueisiin “Suuri,” “Keskikokoinen”
tai “Pieni”. Paikannuskenttiä voi käyttää muiden kenttien tavoin raporttien lajitteluun, suodattamiseen
ja ryhmittelyyn.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Paikannuskentän lisääminen

Luo paikannuskenttä paikannuksille, joihin haluat organisoida raporttitietojasi.

2. Paikannuskentän muokkaaminen

Määritä paikannuskenttä määrittämällä siihen paikannuksia ja paikannuksiin menevät arvot.

3. Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

Numeerinen paikannus auttaa sinua lajittelemaan tietoja, jotka voidaan ilmaista numeroina.

4. Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

Sen sijaan, että tarkastelisit yksittäisiä diilejä, käytä paikannusta ryhmittääksesi diilien kokoja saadaksesi paremman kuvan diileistäsi.
Tällä tavoin voit keskittyä suuriin diileihin, jotka vaikuttavat eniten kiintiöihisi.

5. Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

Valintaluettelo-paikannuskenttä sisältää kohteita, joita voidaan valita luettelosta.

6. Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

Käytä valintaluettelo-paikannuskenttää lajitellaksesi tilisi niiden toimialojen mukaan.

7. Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Tekstimuotoinen paikannuskenttä auttaa sinua lajittelemaan sanoista tai lauseista koostuvia arvoja.

8. Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

Tekstimuotoinen paikannuskenttä tarvitsee kuvaavan nimen ja kaksi tai useampaa paikannusta, jotka sisältävät merkkijonoja.

9. Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit

Käytä tekstimuotoista paikannuskenttää lajitellaksesi tilit yleisiin luokkiin, joille voit suorittaa toimintoja.
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Paikannuskentän lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo paikannuskenttä paikannuksille, joihin haluat organisoida raporttitietojasi.

Voit lisätä kullekin raportille enintään viisi paikannuskenttää, joissa jokaisessa voi olla enintään 20
paikannusta.

1. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raportin esikatseluun. Voit myös napsauttaa kentän sarakevalikkoa raportista ja valita Tee
paikannuskentäksi.

2. Muokkaa paikannuskenttää kenttätyypin mukaisesti.

• Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

• Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

• Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Muiden kenttätyyppien kenttiä ei tueta.

Paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Määritä paikannuskenttä määrittämällä siihen paikannuksia ja paikannuksiin menevät arvot.

1. Siirrä hiiren osoitin raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunan Paikannuskentät-kohdassa
olevan paikannuskentän päälle ja napsauta . Voit myös napsauttaa Esikatselu-ikkunassa
paikannuskentän sarakevalikkoa ja valita Muokkaa paikannuskenttää.

2. Muokkaa paikannuskenttää kenttätyypin mukaisesti.

• Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

• Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

• Teksti-paikannuskentän muokkaaminen
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Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Numeerinen paikannus auttaa sinua lajittelemaan tietoja, jotka voidaan ilmaista numeroina.

Numerokentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia (tunnetaan myös "alueina"
numeerisissa paikannuskentissä), hyvä paikannuskentän nimi kuvaa alueiden vaikutusaluetta.
Paikannuskentässä "Koko" saattaa esimerkiksi olla alueet "Pieni", "Keskikokoinen" ja "Suuri".

3. Määrittele alueet kirjoittamalla numero ja nimi. Aluenimet näkyvät arvoina uudessa sarakkeessasi.

Kukin alue on suurempi kuin pienempi numero, aina korkeimpaan numeroon asti.

Poista kaikki alueet ja aloita alusta napsauttamalla Tyhjennä kaikki.

4. Jos haluat siirtää tyhjät arvot paikannukseen, joka sisältää arvon nolla, ota käyttöön Käsittele
tyhjät lähdesarake-arvot raportissa nollina.

Jos asetus ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään sarakkeessa väliviivana (-).

5. Napsauta OK.

Raportissa numeeriset paikannussarakkeet lajitellaan arvoalueiden mukaan.

KATSO MYÖS:

Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Sen sijaan, että tarkastelisit yksittäisiä diilejä, käytä paikannusta ryhmittääksesi diilien kokoja saadaksesi
paremman kuvan diileistäsi. Tällä tavoin voit keskittyä suuriin diileihin, jotka vaikuttavat eniten
kiintiöihisi.

1. Luo vakiomuotoinen mahdollisuusraportti tai muokkaa sellaista.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Summa.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Diilin koko.

5. Kirjoita Määritä alueet -kohdan ensimmäiselle riville 1000. Tämä esittää pienen diilin
enimmäisarvoa. Anna tälle alueelle nimi Pieni.

6. Napsauta Lisää ja kirjoita toiselle riville 25000. Tämä esittää keskikokoisen diilin enimmäisarvoa.
Anna tälle alueelle nimi Keskikokoinen.

7. Viimeinen alue on oletusarvoisesti mikä tahansa edellisen alueen yli oleva summa. Sinun ei
tarvitse syöttää numeroa tälle alueelle. Anna tälle alueelle nimi Suuri.

8. Napsauta OK.

Numeerisissa paikannuskentissä kukin alue on suurempi kuin pienempi numero, enintään ja sisältäen
suurempi numeroa. Kun olet määrittänyt tämän paikannuskentän, summat paikannetaan seuraavalla
tavalla:
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PaikannusSummat

Pieni1 000 tai vähemmän

Keskikokoinen1 001 – 25 000

Suuri25 001 tai enemmän

KATSO MYÖS:

Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Valintaluettelo-paikannuskenttä sisältää kohteita, joita voidaan valita luettelosta.

Note:  Seuraavia valintaluettelotyyppejä ei voi paikantaa.

• Tietuetyypit

• Divisioonat

• Moniarvoiset valintaluettelot

• Toiminto-raporttien Tyyppi-valintaluettelo

Valintaluettelokentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia, hyvä paikannuskentän nimi
kuvaa paikannuksien vaikutusaluetta. Paikannuskentässä “Prioriteetti” saattaa esimerkiksi olla
paikannukset “Korkea”, “Keskiarvoinen” ja “Alhainen”.

Tärkeää: Valintaluettelo-paikannusten nimien täytyy sisältää vähintään yksi kirjain tai
merkki. Jos valintaluettelo-paikannuskentässä on paikannus, jonka nimi sisältää vain
numeroita, paikannuskenttää ei voi tallentaa.

3. Luo uusi paikannus napsauttamalla Uusi paikannus ja kirjoittamalla paikannuksen nimi. Luo
useita paikannuksia ryhmittääksesi raporttitietueitasi.

4. Jos haluat löytää arvojen luettelosta tietyn arvon, kirjoita sen nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet
hakusanojasi vastaavat tulokset valikossa.

5. Valitse arvot ja vedä ne paikannukseen. Vaihtoehtoisesti voit valita arvot, napsauttaa Siirrä kohteeseen ja valita paikannuksen tai
kirjoittaa uuden paikannuksen nimen.

Kun paikannat arvoja, käytä seuraavia toimintoja tarvittaessa:

• Jos haluat näyttää kaikki raportin arvot, napsauta Kaikki arvot.

• Jos haluat näyttää tietyn paikannuksen arvot, napsauta paikannuksen nimeä.

• Jos haluat poistaa arvoja paikannuksesta, valitse arvot ja vedä ne toiseen paikannukseen tai Paikantamattomat arvot -alueelle.

Note:  Voit paikantaa vain aktiivisia valintaluettelon arvoja. Ei-aktiivisia valintaluettelon arvoja ei näytetä.
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6. Jos haluat siirtää kaikki paikantamattomat arvot "Muut"-nimiseen paikannukseen, ota käyttöön Näytä paikantamattomat
arvot "Muut"-paikannuksena  Jos se ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään paikannussarakkeessa arvon
nimellä.

7. Napsauta OK.

Raportissa valintaluettelo-paikannussarakkeet lajitellaan Muokkaa paikannuskenttää -valintaikkunassa olevien paikannusten järjestyksen
mukaan. Järjestyksessä viimeinen on “Muut”, jos Näytä paikantamattomat arvot “Muut”-paikannuksena  on
käytössä, tai paikantamattomien valintaluettelokohteiden nimet, jos Näytä paikantamattomat arvot
“Muut”-paikannuksena  ei ole käytössä

KATSO MYÖS:

Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä valintaluettelo-paikannuskenttää lajitellaksesi tilisi niiden toimialojen mukaan.

1. Luo tai muokkaa vakiomuotoisia tiliraportteja ja varmista, että raportissa näkyy ainakin muutama
tietue.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Toimiala.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Toimialatyypit.

5. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Tietotekniikka.

6. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Biotekniikka.

7. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Viestintä.

8. Valitse arvoja ja vedä ne asianmukaisiin paikannuksiin.

9. Ota käyttöön Näytä paikantamattomat arvot "Muut"-paikannuksena.

10. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

481

RaportitAnalysointi



Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tekstimuotoinen paikannuskenttä auttaa sinua lajittelemaan sanoista tai lauseista koostuvia arvoja.

Note:  Seuraavia tekstityyppejä ei voi paikantaa.

• Tekstialue

• Tekstialue — pitkä

• Tekstialue — muotoiltu

• Tekstialue — salattu

• URL

• Päiväys

• Päiväys/aika

Tekstikentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia, hyvä paikannuskentän nimi
kuvaa paikannuksien vaikutusaluetta. Esimerkiksi paikannuskentässä “Sijainti” voisi olla
paikannukset “Itä”, “Länsi” ja “Keskusta”.

3. Luo uusi paikannus napsauttamalla Uusi paikannus ja kirjoittamalla paikannuksen nimi. Luo
useita paikannuksia ryhmittääksesi raporttitietueitasi.

4. Jos haluat löytää arvojen luettelosta tietyn arvon, kirjoita osa sen nimeä Hae arvoja... -kenttään ja napsauta Hae, tai jätä kenttä
tyhjäksi ja napsauta Hae.

Haku palauttaa enintään 200 arvoa.

5. Valitse arvot ja vedä ne paikannukseen. Vaihtoehtoisesti voit valita arvot, napsauttaa Siirrä kohteeseen ja valita paikannuksen tai
kirjoittaa uuden paikannuksen nimen.

Kun paikannat arvoja, käytä seuraavia toimintoja tarvittaessa:

• Käytä Syötä arvoja -toimintoa syöttääksesi paikannettavan arvon tarkan nimen tai paikantaaksesi arvoja, jotka näytetään raportissasi
ehkä myöhemmin.

• Jos haluat näyttää tietyn paikannuksen arvot, napsauta paikannuksen nimeä.

• Jos haluat poistaa arvoja paikannuksesta, valitse arvot, valitse Siirrä kohteeseen ja valitse paikannus tai kirjoita uuden paikannuksen
nimi.

6. Jos haluat siirtää kaikki paikantamattomat arvot "Muut"-nimiseen paikannukseen, ota käyttöön Näytä paikantamattomat
arvot "Muut"-paikannuksena  Jos se ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään paikannussarakkeessa arvon
nimellä.

7. Napsauta OK.

Raportissa tekstimuotoiset paikannussarakkeet lajitellaan aakkosjärjestykseen.

KATSO MYÖS:

Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit

482

RaportitAnalysointi



Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tekstimuotoinen paikannuskenttä tarvitsee kuvaavan nimen ja kaksi tai useampaa paikannusta,
jotka sisältävät merkkijonoja.

Jos tiedät tarkan paikannettavan arvon, voit paikantaa sen nopeasti ilman hakea käyttämällä Syötä
arvoja -toimintoja. Tämä on hyödyllistä, jos raportissasi on suuri määrä (esimerkiksi miljoonia) arvoja
ja arvon hakeminen on liian hidasta. Voit käyttää tätä tapaa myös syöttääksesi ja paikantaaksesi
arvoja, jotka näytetään raportissasi myöhemmin.

Tekstikentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Napsauta Syötä arvoja.

2. Valitse paikannus, johon haluat siirtää arvot. Jos valitset Uusi paikannus, kirjoita paikannuksen
nimi.

3. Kirjoita yksi tai useampi arvo kenttään. Syötä useita arvoja erillisille riveille.

4. Napsauta Siirrä.

KATSO MYÖS:

Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä tekstimuotoista paikannuskenttää lajitellaksesi tilit yleisiin luokkiin, joille voit suorittaa
toimintoja.

1. Luo vakiomuotoinen tiliraportti tai muokkaa sellaista ja varmista, että raportissa näkyy ainakin
muutama tietue.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Tilin nimi.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Strateginen.

5. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi IBM.

6. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Dell.

7. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi HP.

8. Näytä saatavilla olevat arvot jättämällä Hae arvoja... -kenttä tyhjäksi ja napsauttamalla Hae.

9. Valitse arvoja ja vedä ne asianmukaisiin paikannuksiin.

10. Ota käyttöön Näytä paikantamattomat arvot "Muut"-paikannuksena.

11. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Teksti-paikannuskentän muokkaaminen
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Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Liitetty raportti -muodon avulla voit tarkastella erityyppisiä tietoja yhdessä raportissa. Liitetty raportti
voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä.

Aloita liitettyjen raporttien käyttäminen luomalla uusi raportti tai muokkaamalla olemassa olevaa
raporttia raporttien rakennusohjelmassa ja valitsemalla Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

Voit suorittaa liitetyille raporteille useimpia toimintoja, joita voit suorittaa yhteenveto- tai
matriisiraporteille. Voit esimerkiksi hakea, lisätä ja poistaa kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä
suorittaa ja tallentaa raportteja.

Vihje: Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion mittaristossa. Muokkaa liitetyn
raportin mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa määritettyä kaaviota.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Lisäämällä raporttityypin voit laajentaa analyysia varten käytettävissä olevia tietoja liitetyssä
raportissa.

2. Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Liitetyssä raportissa
täytyy olla ensisijainen raporttityyppi. Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä koska tahansa.

3. Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Voit lisätä vakiomuotoisia ja ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja liitettyihin
raportteihin laskeaksesi ylimääräisiä kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien perusteella.

4. Lohkojen käyttäminen

Lohkojen avulla voit luoda erilaisia näkymiä liitetyn raportin tiedoista.

5. Liitettyjen raporttien toimintatapa

Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä. Voit lisätä liitettyyn raporttiin
raporttityyppejä, jos niillä on suhteita samaan objektiin tai samoihin objekteihin. Jos sinulla on esimerkiksi liitetty raportti, joka sisältää
Mahdollisuudet-raporttityypin, voit lisätä myös Tapaukset-raporttityypin, koska niillä molemmilla on suhde Tilit-objektiin.

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Liitettyjen raporttien toimintatapa

484

RaportitAnalysointi



Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisäämällä raporttityypin voit laajentaa analyysia varten käytettävissä olevia tietoja liitetyssä raportissa.

1. Valitse raportin muotovalikosta Liitetty.

2. Napsauta Lisää raporttityyppi.

Näyttöön avautuu Valitse ylimääräinen raporttityyppi -ikkuna, joka näyttää olemassa olevaan
raporttiin lisättävissä olevat raporttityypit.

3. Valitse raporttityyppi.

Ikkuna näyttää viestin, joka tunnistaa valitussa raporttityypissä usein käytetyt objektit ja raporttiin
valmiiksi sisältyvät tyypit.

4. Napsauta OK.

Uusi raporttityyppi lisätään. Huomaa, että:

• Raportissa näytetään uusi lohko.

• Kentät-ikkunaan päivitetään uusi alue, joka sisältää raporttityypin yksilölliset kentät. Kaikkien
raporttityyppien yhteiset kentät näytetään Yhteiset kentät -alueella.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Liitettyjen raporttien toimintatapa

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Liitetyssä raportissa täytyy
olla ensisijainen raporttityyppi. Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä koska tahansa.

Ensisijainen raporttityyppi on oletusarvoisesti ensimmäinen raporttityyppi, jonka lisäät raporttiin.

Ensisijainen raporttityyppi ei vaikuta raportointiin käytettävissä oleviin tietoihin.

Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä poistamalla sen lohkot. Poista lohko vetämällä se
Kentät-ikkunaan. Jos ensisijaiseen raporttityyppiin perustuvia lohkoja on useita, sinun täytyy poistaa
ne kaikki.

Kun poistat ensisijaisen raporttityypin, uuden raporttityypin valinta riippuu raportin sisältämien
raporttityyppien määrästä.

• Jos raportti sisältää vain kaksi raporttityyppiä, toisesta raporttityypistä tulee automaattisesti
ensisijainen.

• Jos raportti sisältää enemmän kuin kaksi raporttityyppiä, näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka
kehottaa sinua valitsemaan uuden ensisijaisen raporttityypin.

KATSO MYÖS:

Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit lisätä vakiomuotoisia ja ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja liitettyihin
raportteihin laskeaksesi ylimääräisiä kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien
perusteella.

1. Käytä jotakin näistä vaihtoehdoista käyttääksesi Lisää yhteenvetokaava -asettelua
Kentät-ikkunasta.

KuvausVaihtoehto

Siirry raporttityyppiluokkaan ja
kaksoisnapsauta Lisää kaava

Vakiomuotoisen mukautetun
yhteenvetokaavan luominen

Siirry Yhteiset-luokkaan ja kaksoisnapsauta
Lisää ristilohkomuotoinen kaava

Ristilohkomuotoisen mukautetun
yhteenvetokaavan luominen

2. Kirjoita kaavan nimi, joka näytetään raportissa, sekä vaihtoehtoisesti kuvaus.

Nimen täytyy olla yksilöllinen.

3. Valitse Muoto-alasvetoluettelosta kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella.

4. Valitse Desimaalien määrä  -alasvetoluettelosta näytettävä desimaalien määrä valuutta-,
numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida useita valuuttoja käyttävien
organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään valuutta-asetusten Desimaalien
määrä  -arvoa.

5. Määrittele Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto.

Laskettu arvo näytetään raporttilohkossasi joko Kokonaissumma-tasolla tai globaalin ryhmityksen tasolla, riippuen valinnastasi.
Kaavalaskennan näyttämiseksi kaikilla tasoilla, mukaan lukien kokonaissumma, valitse Kaikki yhteenvetotasot. Voit myös
päättää näyttää laskennan globaalin ryhmityksen tasolla. Liitetyssä raportissa voi olla kolme globaalia ryhmitystä. Ryhmitykset koskevat
kaikkia lohkoja.

6. Kaavan muodostaminen:

a. Valitse jokin Yhteenvetokentät-alasvetoluettelossa oleva kenttä. Kentän arvoa käytetään kaavassa.

Kun luot ristilohkomuotoisen kaavan, kentät ryhmitetään lohkon mukaan. Voit myös käyttää Pikatekstiä hakeaksesi kentän.

Kun luot yhden raporttityypin kaavaa, luettelossa näytetään useita raporttityypissä käytettävissä olevia numerokenttiä.

b. Valitse kaavassa käytettävä yhteenvedon tyyppi. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Tietueiden laskenta  -valinnassa.

KuvausYhteenvedon tyyppi

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen
yhteenvetoarvo.

Yhteensä

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen suurin arvo.Suurin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen pienin arvo.Pienin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen keskiarvo.Keskiarvo

c. Napsauta Operaattorit lisätäksesi tekijöitä kaavaasi.
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d. Valitse funktioluokka (Kaikki, Looginen, Matematiikka tai Yhteenveto) ja kaavassa käytettävä funktio ja napsauta sitten Lisää.

e. Toista vaiheet tarvittaessa.

7. Tarkista kaavan mahdolliset virheet valitsemalla Tarkista syntaksi. Virheet korostetaan osoittimella.

8. Napsauta OK. Kaavaasi ei tallenneta ennen kuin tallennat raportin.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Lohkojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lohkojen avulla voit luoda erilaisia näkymiä liitetyn raportin tiedoista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

Lisäämällä lohkoja liitettyihin raportteihin voit luoda useita näkymiä yhden raportin tiedoista.

2. Lohkojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa lohkojen järjestystä liitetyissä raporteissa. Lohkojen järjestyksen muuttaminen
vaikuttaa raportin ulkoasuun, mutta ei lohkojen tietoihin.

3. Lohkon nimeäminen uudelleen

Voit nimetä lohkoja uudelleen tarjotaksesi käyttäjäystävällisempiä kuvauksia niiden sisältävistä
tiedoista.

4. Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa tietueiden määrän liitetyn raportin kullekin lohkolle. Tietueiden määrä
näytetään oletusarvoisesti kullekin lohkolle raporttien rakennusohjelmassa ja raporttien
suoritussivulla.

5. Lohkon poistaminen
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Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisäämällä lohkoja liitettyihin raportteihin voit luoda useita näkymiä yhden raportin tiedoista.

1. Napsauta ja pidä pohjassa kenttää Kentät-ikkunasta ja vedä se Esikatselu-ikkunan tyhjälle alueelle.

2. Pudota kenttä kenttä luodaksesi lohkon.
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Kun olet lisännyt lohkon, huomaa, että Suodattimet-ikkunaan lisätään vakio- ja kenttäsuodattimia lisälohkolle (1). Lisäksi uusi lohko
näytetään Esikatselu-ikkunassa (2).

Poista lohko napsauttamalla  lohkon ylätunnisteesta ja napsauttamalla sitten Poista lohko. Voit myös vetää lohkon Kentät-ikkunaan.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät lohkoja.

• Uuden raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin lisää myös uuden lohkon.

• Sinun täytyy valita kenttä raporttityyppiluokasta, kun luot lohkoa. Et voit käyttää Yhteiset-luokan kenttiä. Jos raporttisi sisältää
esimerkiksi sekä Mahdollisuudet- että Tapaukset-raporttityypit ja valitset kentän Mahdollisuudet-luokasta, uusi Mahdollisuudet-lohko
luodaan. Jos taas valitset kentän Tapaukset-luokasta, uusi Tapaukset-lohko luodaan.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Lohkon poistaminen

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Lohkojen järjestyksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit muuttaa lohkojen järjestystä liitetyissä raporteissa. Lohkojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa
raportin ulkoasuun, mutta ei lohkojen tietoihin.

Kun muutat lohkojen järjestystä, lohkojen numerot eivät muutu. Jos raporttisi sisältää esimerkiksi
kolme lohkoa ja siirrät lohkon 1 uuteen sijaintiin lohkon 3 oikealle puolelle, lohkot näytetään
järjestyksessä lohko 2, lohko 3 ja lohko 1. Sinun tulisi nimetä lohkot uudelleen välttyäksesi
sekaannuksilta.

Kun muutat lohkon järjestystä, siirrät sen olemassa olevan lohkon vasemmalle tai oikealle puolelle.
Et voi vetää sitä tyhjään alueeseen Esikatselu-ikkunassa.

Lohkon järjestyksen muuttaminen:

• Vedä lohko Esikatselu-ikkunassa olemassa olevan lohkon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Lohkon vieressä oleva sininen palkki osoittaa hyväksyttävän pudotussijainnin.

KATSO MYÖS:

Lohkon nimeäminen uudelleen

Lohkojen käyttäminen

Lohkon nimeäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit nimetä lohkoja uudelleen tarjotaksesi käyttäjäystävällisempiä kuvauksia niiden sisältävistä
tiedoista.

Kun lisäät liitettyyn raporttiin lohkon, se nimetään automaattisesti raporttityypin ja raportissa olevien
lohkojen määrän perusteella. Jos raporttisi sisältää esimerkiksi kaksi lohkoa ja lisäät uuden lohkon,
joka perustuu Mahdollisuudet-raporttityyppiin, lohkon nimeksi tulee Mahdollisuudet-lohko 3.

1. Napsauta lohkon nimeä.
Nimi näytetään nyt muokattavassa tekstikentässä.
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2. Kirjoita uusi nimi.

3. Ota nimi käyttöön painamalla Enter tai napsauttamalla jotain muuta kuin lohkoa.

KATSO MYÖS:

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit näyttää tai piilottaa tietueiden määrän liitetyn raportin kullekin lohkolle. Tietueiden määrä
näytetään oletusarvoisesti kullekin lohkolle raporttien rakennusohjelmassa ja raporttien suoritussivulla.

Voit piilottaa tai näyttää tietueiden määrän kahdella tavalla.

• Napsauta nuolta lohkon otsikosta (  ) ) nähdäksesi lohkon valikon. Tietueiden määrä
-valikkokohteen viereinen valintamerkki osoittaa, että tietueiden määrä on otettu käyttöön
lohkolle. Napsauta Tietueiden määrä näyttääksesi tai piilottaaksesi tietueiden määrän.

• Kun olet piilottanut raportin lisätiedot, aseta kursori Tietueiden määrä -sarakkeen päälle

nähdäksesi nuolen (  ). Napsauta nuolta ja valitse Tietueiden määrä. Tuo tietueiden määrä
takaisin näkyviin napsauttamalla lohkon otsikon nuolta ja valitsemalla Tietueiden määrä.

Note:  Jos et ole tehnyt yhteenvetoja mistään raporttilohkojesi riveistä ja olet piilottanut
raportin lisätiedot ja kaikkien lohkojen rivimäärät, lohkosi piilotetaan raporttien suoritussivulla.
Jos haluat näyttää lohkot, valitse Näytä lisätiedot raporttien suoritussivulta tai raporttien
rakennusohjelmasta.

KATSO MYÖS:

Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa
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Lohkon poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit poistaa lohkon liitetystä raportista kahdella tavalla.

• Napsauta nuolta lohkon otsikosta (  ) nähdäksesi lohkovalikon ja napsauta sitten Poista
lohko.

• Napsauta ja pidä pohjassa lohkon otsikkoa ja vedä lohko Kentät-ikkunaan.

KATSO MYÖS:

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Liitettyjen raporttien toimintatapa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä. Voit
lisätä liitettyyn raporttiin raporttityyppejä, jos niillä on suhteita samaan objektiin tai samoihin
objekteihin. Jos sinulla on esimerkiksi liitetty raportti, joka sisältää Mahdollisuudet-raporttityypin,
voit lisätä myös Tapaukset-raporttityypin, koska niillä molemmilla on suhde Tilit-objektiin.

Liitetty raportti koostuu enintään viidestä lohkosta, joita lisäät raporttiin luodaksesi tiedoistasi useita
näkymiä. Voit lisätä kullekin lohkolle tavallisia kenttiä ja yhteenvetokenttiä, luoda vakiomuotoisia ja
ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja, käyttää suodattimia ja lajitella sarakkeita.
Sovellat ryhmityksiä kaikkiin raportin lohkoihin ja voit lisätä lohkoihin enintään kolme ryhmitystä
yhteenveto-muodon tapaisesti. Voit lisätä myös kaavion liitettyyn raporttiin.

Jokaisella liitetyllä raportilla on ensisijainen raporttityyppi. Ensisijainen raporttityyppi on oletusarvoisesti ensimmäinen raporttiin lisätty
raporttityyppi, ja sen nimen vieressä on pieni piste Kentät-ikkunassa. Jos esimerkiksi luot liitetyn raportin valitsemalla
Mahdollisuudet-raporttityypin ja lisäät sitten Tapaukset-tyypin, Mahdollisuudet-tyyppi on ensisijainen raporttityyppi.

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Joillakin yhteisillä kentillä on eri nimet tai ne näytetään eri osioissa
eri raporttityypeissä. Napsauta tällaisista kentistä  nähdäksesi kentän nimen muissa raporttityypeissä.

Kun liitetty raportti sisältää useita raporttityyppejä, jotkin kentät tunnistetaan yhteisiksi kentiksi. Kenttä on yhteinen, jos se on jaettuna
kaikille raporttityypeille tai jos kaikilla raporttityypeillä on hakusuhde siihen. Nämä kentät näytetään Kentät-ikkunan Yhteiset kentät
-alueella, ja niitä voidaan käyttää raporttilohkojen ryhmittämiseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Myyntiedustajan suorituskyvyn pistekortin luominen, tukitapausten tarkasteleminen niiden tilojen mukaan ja mahdollisuus potentiaalin
ennustaminen ovat joitakin esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä liitetyillä raporteilla.
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2. Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Liitetyille raporteille on käytettävissä kaksi mukautetun yhteenvetokaavan tyyppiä: vakiomuotoinen ja ristilohkomuotoinen.

3. Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

Voit tehdä liitetyillä raporteilla useimpia toimintoja, joita voit tehdä yhteenveto- tai matriisiraporteilla, kuten hakea, lisätä ja poistaa
kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä suorittaa ja tallentaa raportteja. On olemassa kuitenkin joitakin asioita, joita et voi tehdä.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Lohkojen käyttäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Myyntiedustajan suorituskyvyn pistekortin luominen, tukitapausten tarkasteleminen niiden tilojen
mukaan ja mahdollisuus potentiaalin ennustaminen ovat joitakin esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä
liitetyillä raporteilla.

Myyntiedustajan suorituskyvyn pisteytyskortin luominen

Myyjän pisteytyskortti sallii myynnin hallintatiimisi ymmärtää organisaatiosi myyntiedustajien
suorituskykyä ja toimia. Sen luomiseen tarvitset kolme erillistä mukautettua raporttityyppiä, jotka
kaikki luovat suhteen Käyttäjä-objektiin (ensisijaisena objektina) ja johonkin seuraavista kolmesta
objektista: Mahdollisuuden omistaja, Mahdollisuuden luoja ja Toiminnon omistaja. Huomaa, että
tässä esimerkissä mukautetut raporttityypit ovat Käyttäjän ja mahdollisuuden
omistajan mukautettu raportti, Käyttäjän ja mahdollisuuden luojan
mukautettu raportti  ja Käyttäjän ja toiminnon omistajan mukautettu
raportti.

Aloita luomalla uusi mukautettu raporttityyppi, joka perustuu mukautettuun Käyttäjä ja mahdollisuuden omistaja -raporttityyppiin, ja
lisää sitten mukautetut Käyttäjä ja mahdollisuuden luoja- sekä Käyttäjä ja toiminnon omistaja -raporttityypit kahdeksi uudeksi lohkoksi.
Ryhmitä sitten myyntiedustajan (mahdollisuuden omistajan) mukaan ja määritä suodattimet toimenpiteessä kuvatulla tavalla.

Raportin luominen:

1. Luo uusi raportti valitsemalla raporttityypiksi Käyttäjän ja mahdollisuuden omistajan mukautettu raportti.

2. Valitse Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

3. Napsauta Lisää raporttityyppi.

4. Valitse Käyttäjän ja mahdollisuuden luojan mukautettu raportti.

5. Napsauta Lisää raporttityyppi uudelleen ja valitse Käyttäjän ja toiminnon omistajan mukautettu raportti.

6. Ryhmitä lohkot Koko nimi  -arvon mukaan.

7. Lisää raporttiin kenttiä ja suodattimia tarpeen mukaan. Saatat esimerkiksi haluta muuttaa päivämääräsuodattimia keskittymään
edustajien suorituskykyyn tiettynä aikana. Tai jos haluat varmistaa, että mahdollisuuden omistajiksi sisällytetään vain myynti-ihmisiä,
luo suodatin Rooli: Nimi  rajoittaaksesi tulokset käyttäjiin, joilla on myyntirooli.

8. Voit myös nimetä lohkot.

9. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.
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Tukitapausten tarkasteleminen tilan mukaan

Voit myös luoda raportin, joka vertaa uusien, suljettujen tai kesken olevien tukitapausten määrää. Raportti sisältää yhden vakioraporttityypin:
Tapaukset. Luo ensin raportti, lisää siihen kolme lohkoa, suodata ne asianmukaisen tila-arvon mukaan ja käytä sitten
Prioriteetti-kenttää ryhmittämiseen.

Raportin luominen:

1. Luo uusi raportti ja valitse raporttityypiksi Tapaukset.

2. Valitse Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

3. Poista tarpeettomat kentät vetämällä ne Kentät-ikkunaan.

4. Luo kolme lohkoa, joihin kaikkiin sisältyy Tapauksen numero- Tila  ja tarvittaessa Tapauksen omistaja  -kentät.

5. Suodata kaikki lohkot kaikilla tapauksilla. Suodata sitten kukin lohko Tila-arvon mukaan seuraavalla tavalla:

• Lohko 1: Tila on Suljettu

• Lohko 2: Tila on Uusi

• Lohko 3: Tila ei ole Suljettu, Uusi, Suljettu portaalissa, Suljettu - ensimmäinen
puhelu

6. Ryhmitä lohkot Prioriteetti-arvon mukaan.

7. Voit myös nimetä lohkot uudelleen.

8. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

Mahdollisuuden potentiaalin ennustaminen

Ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja käyttämällä voit luoda raportin, joka ennustaa tulevan mahdollisuuden tuoton
myyntiedustajiesi aiemman suorituskyvyn perusteella. Luo Mahdollisuudet-vakioraporttityyppiin perustuva raportti, lisää raporttiin kolme
lohkoa, suodata kukin lohko asianmukaisen tilan mukaan ja luo sitten kaava, joka käyttää kenttiä eri lohkoista.

Raportin luominen:

1. Luo uusi liitetty raportti ja valitse raporttityypiksi Mahdollisuudet.

2. Poista tarpeettomat kentät vetämällä ne Kentät-ikkunaan.

3. Luo kolme lohkoa, jotka kaikki sisältävät Mahdollisuuden nimi-, Tilin nimi- ja Summa-kentät.

4. Näytä kullekin lohkolle Kaikki mahdollisuudet. Suodata sitten kaikki lohkot.

SuodattimetLohko

Mahdollisuuden tila on Suljettu

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Lohko 1

Alue on Nykyinen ja edellinen tilivuosi

Vaihe on Suljettu/hävitty

Mahdollisuuden tila on Suljettu/voitettu

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Lohko 2

Alue on Nykyinen ja edellinen tilivuosi
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SuodattimetLohko

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Alue on Seuraava kuukausi

Lohko 3

Mahdollisuuden tila on Avoin

5. Ryhmitä lohkot Mahdollisuuden omistaja  -kentän mukaan.

6. Nimeä lohkot uudelleen. Esimerkiksi "Suljettu— Voitettu", "Suljettu — Hävitty" ja "Sulkeutuu ensi kuussa".

7. Luo ristilohkomuotoinen mukautettu yhteenvetokaava, joka ennustaa tulevan voiton myyntiedustajan aiemman suorituskyvyn
mukaan:

[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Lisää kaava yhteen tai useampaan lohkoon.

9. Voit myös lisätä ristilohkomuotoisen mukautetun yhteenvetokaavan, joka laskee kunkin myyntiedustajan voittosuhteen:

[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

Kaavion lisääminen Mahdollisuuden potentiaalin ennuste -raporttiin

Voit lisätä liitettyyn raporttiin kaavion tarjotaksesi visuaalisen näkymän tiedoistasi. Voit esimerkiksi lisätä kaavion Mahdollisuuden
potentiaalin ennuste -raporttiin, joka näyttää todellisen voiton ennustettuun voittoon nähden.

Kaavion lisääminen:

1. Luo Mahdollisuuden potentiaalin ennustaminen -raportti.

2. Napsauta Lisää kaavio.

3. Valitse Y-akselille Suljettu — Voitettu — Kokonaissumma.

4. Valitse Piirrä lisää arvoja.

5. Valitse näyttövaihtoehdoksi Viiva  ja arvoksi Ennustettu voitto.

6. Napsauta Muotoilu-välilehteä ja kirjoita kaavion otsikoksi Todellinen vs. ennustettu voitto.

7. Napsauta OK.

8. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Liitettyjen raporttien toimintatapa

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liitetyille raporteille on käytettävissä kaksi mukautetun yhteenvetokaavan tyyppiä: vakiomuotoinen
ja ristilohkomuotoinen.

Vakiomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat

Vakiomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat koskevat yhtä raporttityyppiä ja niitä voidaan lisätä
lohkoihin, jotka perustuvat vain tähän raporttityyppiin. Esimerkiksi Tapaukset-raporttityypille luotua
yhteenvetokaavaa voidaan käyttää vain Tapaukset-lohkoissa. Liitetyissä raporteissa olevat mukautetut
yhteenvetokaavat tukevat samoja tietomuotoja, kaavavaihtoehtoja, funktioita ja laskentojen
näyttösijainteja kuin yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät mukautettuja yhteenvetokaavoja liitetyissä raporteissa.

• Kaavoja ei lisätä automaattisesti raporttiin, kun luot niitä. Lisää kaava vetämällä se lohkoon, jolla on sama raporttityyppi.

• Kun lisäät mukautettuja yhteenvetokaavoja lohkoon, ne näytetään vakiokenttien oikealla puolella samassa järjestyksessä, kuin missä
lisäsit ne lohkoon. Jos lisäät myös ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja, ne näytetään vakiokenttien oikealla puolella.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen tuloksiin vaikuttavat niiden lohkoihin sovellettavat suodatinvaihtoehdot. Tästä johtuen sama
kaava voi tuottaa erilaisia tuloksia eri lohkoissa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 50
mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Jokaisella mukautetulla yhteenvetokaavalla tulee olla yksilöivä nimi. Tästä huolimatta vakiomuotoisilla ja ristilohkomuotoisilla
mukautetuilla yhteenvetokaavoilla voi olla sama nimi.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen nimet eivät voi sisältää hakasulkeita ( “[“ tai “]”).

Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat

Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat sallivat sinun laskea arvoja liitettyjen raporttien useissa lohkoissa. Voit esimerkiksi
käyttää mukautettua yhteenvetokaavaa laskeaksesi tilin avoimien ja suljettujen mahdollisuuksien suhteen tai suljettujen pipeline-sopimusten
ja myyntikohteiden suhteen.

Ristilohkomuotoisen kaavan laatiminen muistuttaa vakiomuotoisen kaavan luomista. Samat tietomuodot, kaavavaihtoehdot, funktiot ja
laskentojen näyttösijainnit ovat käytettävissä. Kaavan syntaksi on myös samankaltainen, mutta se sisältää myös lohkotiedot. Kun esimerkiksi
lasket kunkin tilin mahdollisuuksien ja tapausten suhdetta, kaava sisältää myös lohkon otsikon: [Opportunities block
1]RowCount / [Cases block 2]RowCount. Huomaa, että jos ohitat lohkon otsikon, näet virheviestin, kun tarkistat kaavan
syntaksin tai tallennat kaavan.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja.

• Voit lisätä ristilohkomuotoisen kaavan mihin tahansa raportin lohkoon.

• Ristilohkomuotoisia kaavoja ei lisätä automaattisesti raporttiin, kun luot niitä. Lisää kaava vetämällä se lohkoon.

• Kun lisäät ristilohkomuotoisia kaavoja lohkoon, ne näytetään vakiokaavojen oikealla puolella samassa järjestyksessä, kuin missä lisäsit
ne lohkoon.

• Raporttien lohkoon sovellettavat suodatinvaihtoehdot vaikuttavat ristilohkomuotoisten kaavojen tuloksiin. Tästä johtuen
ristilohkomuotoinen kaava voi johtaa erilaisiin tuloksiin, kun muutat suodatinvaihtoehtoja.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Ristilohkomuotoisessa kaavassa käytetyn lohkon poistaminen poistaa myös kaavan Kentät-ikkunasta ja kaikista lohkoista, joihin se
sisältyy.

• Jokaisella ristilohkomuotoisella kaavalla tulee olla yksilöivä nimi. Tästä huolimatta vakiomuotoisilla ja ristilohkomuotoisilla mukautetuilla
yhteenvetokaavoilla voi olla sama nimi.
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• Ristilohkomuotoisten kaavojen nimet eivät voi sisältää hakasulkeita ( “[“ tai “]”).

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Voit tehdä liitetyillä raporteilla useimpia toimintoja, joita voit tehdä yhteenveto- tai matriisiraporteilla,
kuten hakea, lisätä ja poistaa kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä suorittaa ja tallentaa raportteja.
On olemassa kuitenkin joitakin asioita, joita et voi tehdä.

Tässä joitakin asioita, joita et voi tehdä liitetyillä raporteilla.

• Lisätä paikannettuja kenttiä.

• Lisätä ristisuodattimia.

• Vetää ja pudottaa suodattimia Kentät-ikkunasta Suodatin-ikkunaan.

• Käyttää ehdollista korostusta.

• Muuttaa mahdollisuuden tai toimintoraporttien hierarkiaa.

• Luoda liitettyihin raportteihin perustuvia raportointivedoksia.

Note:

• Raporttien rakennusohjelman täytyy olla otettu käyttöön koko organisaatiollesi, jotta käyttäjät voivat luoda ja muokata liitettyjä
raportteja. Jos raporttien rakennusohjelma ei ole käytössä, käyttäjät voivat suorittaa liitettyjä raportteja, mutta eivät luoda niitä.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Et voi suodattaa liitetyn raportin tietoja mittaristonäkymässä tai lisätä suodatinta mittaristoon, jossa on vain liitettyjä raportteja.

Vakioraporttityypit, joita ei voi käyttää liitetyissä raporteissa

• Tilit ja yhteyshenkilöt

– Tilihistoria

– Tilin omistajat*

– Yhteyshenkilöhistoria

• Toiminnot

– Omat delegoidut hyväksymispyynnöt*

• Hallinnallinen

– Kaikki odottavat hyväksymispyynnöt*

– API-käyttö viimeisen 7 päivän ajalta*

• Kampanja

– Kampanjan kutsu*
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– Kampanjan jäsen

– Kampanjan jäsenen analyysi*

– Kampanjat, joissa on vaikuttavia mahdollisuuksia

• Sopimus

– Sopimushistoria

– Tilaushistoria

• Asiakastuki

– Tapaushistoria

– Itsepalvelun käyttö

– Ratkaisuhistoria

• Tiedosto ja sisältö

– Sisällön julkaisijat

– Sisällön julkaisun ajanjakso

– Tiedostojen ja sisältöjen lataukset

– Tiedoston ja sisällön käyttö

– Tiedosto- ja sisältölinkit

– Kirjastojen pääkäyttäjät

– Kirjaston sisältö

– Eniten sisällön latauksia

– Eniten sisällön tilauksia

– Harvoin käytetty sisältö

• Ennusteet

– Mukautettava ennustaminen: Ennustehistoria

– Mukautettava ennustaminen: Ennusteyhteenveto

– Mukautettava ennustaminen: Mahdollisuuden ennusteet

– Ennustehistoria

– Ennusteet

– Kiintiö vs. todellinen*

• Liidi

– Liidi Kaikki

– Liidihistoria

– Liidin tila*

• Mahdollisuus

– Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla

– Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla

– Mahdollisuuden kenttähistoria

• Hintakirjat, tuotteet ja omaisuudet
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Omaisuudet ilman tuotteita*–

Note:

• Sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia kaikkiin näihin raporttityyppeihin. Näkyvissäsi oleviin raporttityyppeihin saattaa
vaikuttaa usea tekijä, esimerkiksi organisaatiosi käyttöönottamat ominaisuudet ja miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt
raporttikansion näkyvyyden. Kysy pääkäyttäjältäsi pitäisikö sinun nähdä raporttityyppi, jota et tällä hetkellä näe.

• Jos organisaatiosi on nimennyt vakio-objekteja uudelleen, vakioraporttityyppien nimet sisältävät organisaatiosi nimet
alkuperäisten nimen sijaan. Jos organisaatiosi on esimerkiksi muuttanut objektin “Mahdollisuus” nimeksi “Diili,” vakioraporttityypin
“Mahdollisuuden kenttähistoria” nimeksi muutetaan “Diilin kenttähistoria”.

• Tässä luettelossa tähtimerkillä (*) merkityt raporttityypit eivät ole käytettävissä uutta raporttia luotaessa. Sen sijaan voit käyttää
niitä mukauttamalla vakioraportteja, jotka ovat Raportit-välilehden kansioissa.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin valitseminen

Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Vakioraporttityypit

Raporttitietojen esittäminen graafisesti
Näytä tietosi kaaviomuodossa auttaaksesi lukijoita ymmärtämään ne nopeammin ja helpommin. Kaaviot näytetään raporttitaulukon
yläpuolella. Ne voivat auttaa käyttäjiäsi saamaan tiedoista kokonaiskuvan ennen kuin he syventyvät yksityiskohtiin. Käytä viivakaavioita
seurataksesi muutoksia aikaväliltä tai palkki- tai piiraskaaviota verrataksesi arvoja tietystä ajankohdasta. Kaaviot voidaan näyttää myös
mittaristokomponenteissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Kaavion lisääminen raporttiin

Lisää mittaristo tarjotaksesi käyttäjille visuaalisen selitteen raporttisi tiedoista.

2. Kaavion ominaisuudet

Voit lisätä kaavion mihin tahansa vakioraporttiin, mukautettuun yhteenvetoon tai matriisiraporttiin. Kaavion ominaisuudet määrittävät
kaaviossa näytettävät tiedot, otsikot, värit ja mahdollisesti määrittämäsi ehdollisen korostuksen.

3. Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Kun lisäät raporttin kaavion, sen ulkoasuun saattaa vaikuttaa moni tekijä, kuten negatiiviset arvot, erittäin suuret tai pienet luvut,
mukautetut yhteenvetokaavat ja kenttätason suojaus. Raportin muodon vaihtaminen ja ryhmitysten ja lohkojen muuttaminen
saattavat myös vaikuttaa kaavioihin.

4. Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon. Kukin tietojoukko perustuu eri kenttään, joten arvoja on helppo verrata.
Voit myös yhdistää tiettyjä kaaviotyyppejä esittämään tietoja eri tavoin yhdessä kaaviossa.

5. Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi useita arvoja yhdellä akselialueella, näyttääksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä tai verrataksesi
kahta jatkuvaa yhteenvetoarvoa.
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6. Kaavion muotoilun asetukset

KATSO MYÖS:

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Kaavion lisääminen raporttiin

Kaavion ominaisuudet

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Kaavion lisääminen raporttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisää mittaristo tarjotaksesi käyttäjille visuaalisen selitteen raporttisi tiedoista.

Note:  Raportissasi tulee olla vähintään yksi ryhmitys, ennen kuin voit lisätä kaavion.

Kaavion lisääminen tai muokkaaminen:

1. Napsauta raporttien rakennusohjelmasta Lisää kaavio. Napsauta olemassa oleville kaavioille
Muokkaa kaaviota.

2. Valitse kaaviotyyppi.

3. Syötä valitsemallesi kaaviotyypille asianmukaiset asetukset Kaavion tiedot -välilehteen.

4. Syötä asianmukaiset asetukset Muotoilu-välilehteen.

5. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Uuden raportin laatiminen
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Kaavion ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Voit lisätä kaavion mihin tahansa vakioraporttiin, mukautettuun yhteenvetoon tai matriisiraporttiin.
Kaavion ominaisuudet määrittävät kaaviossa näytettävät tiedot, otsikot, värit ja mahdollisesti
määrittämäsi ehdollisen korostuksen.

Note:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä raporttien rakennusohjelmaa. Raporttien
rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori.

Jos haluat mukauttaa kaavion ominaisuuksia, napsauta mistä tahansa matriisi- tai
yhteenvetoraportista Lisää kaavio tai Muokkaa kaaviota ja käytä Kaavion tiedot- ja
Muotoilu-välilehtien kenttiä.

Lisätietoja rajoituksista, huomioitavia asioita ja vihjeitä on kohdassa Tietojen esittäminen tehokkaasti
kaavioiden avulla sivulla 503.

Kaavion tietojen asetukset

Hallitse kaaviossasi näytettäviä tietoja näillä vaihtoehdoilla.

KuvausKenttä

Valitse raportin tietojen esittämisessä käytettävä kaaviotyyppi.
Valitsemasi kaaviotyyppi määrittää, mitkä kaavion ominaisuudet ovat
käytettävissä määrityksiä varten.

Kaaviotyyppi

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen,
akselin arvot voivat olla tietueiden määrä, yhteenvetokenttiä tai
raportissa määritettyjä ryhmityksiä.

X-akseli  ja
Y-akseli

Note:  Jos Y-akseli vastaa mukautettua summakaavaa, jossa
on Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto
asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
summatasot, silloin X-akseli ja Ryhmitys-valinnan täytyy
vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi
kaaviotyypin täytyy sallia yhdistelmäkaaviot.

Yhdistelmäkaavio

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Voit valita ainoastaan
raportissa määritettyjä ryhmityksiä. Valitse palkki- ja sarakekaavioille

Jaottelut

ryhmitysnäyttö napsauttamalla kuvaketta: rinnakkain, pinottu tai
pinottu 100 %:iin. Voit valita yksittäisille tai ryhmitetyille linjakaavioille
Kumulatiivinen.

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina ympyrä-, rengas- tai
vuokaaviossasi.

Arvot

Valitse tiedot, jotka näytetään sektoreina ympyrä- tai
rengaskaaviossasi.

Sektorit

Valitse tiedot, jotka näytetään segmentteinä vuokaaviossasi.Segmentit
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Kaavion ulkoasu

Voit hallita kaaviosi ulkoasua ja toimintatapaa näillä asetuksilla.

KuvausKenttä

Määritä kaavion nimi.Kaavion otsikko

Valitse kaavion otsikon tekstin väri.Otsikon väri

Valitse kaavion otsikon tekstin fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään pistekoolla
18.

Otsikon koko

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden väri.Tekstin väri

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään
pistekoolla 18.

Tekstin koko

Valitse liukuvärjätyn taustan suunta. Valitse myös liukuvärin Aloitusväri  ja Loppuväri. Määritä
alku- ja loppuväriksi valkoinen, jos et halua käyttää taustaväriä.

Taustan häivytys

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen sijainti

Yhdistä kaikki alle 3 % kokonaisuudesta kattavat ryhmät yhdeksi "Muut"-lohkoksi tai -segmentiksi. Poista
valinnat näyttääksesi arvot erillisinä kaaviossa. Tämä koskee vain piiras-, donitsi- ja suppilokaavioita. Tämä
vaihtoehto on oletuksena päällä ympyrä- ja rengaskaavioille ja pois päältä vuokaaviolle.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs- ja viivakaavioille. Jos valitset manuaalisen
alueen, syötä akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on datapisteitä,
akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot kaaviota luodessa.

X- tai
Y-akselialue

Näyttää kaaviosi kunkin akselin otsikot. Tämä koskee vain pylväs- ja viivakaavioita.Näytä akselin
otsikot

Näyttää otsikot ympyrä-, rengas- ja vuokaaviollesi.Näytä otsikot

Näyttää kunkin kaavion ryhmän prosenttiosuuden.Näytä ryhmä %

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä
vaakasuuntaisia palkkikaavioita ja pystysuoria sarakekaavioita.

Näytä X- tai
Y-akselin arvot

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä kaavion
tyyppejä.

Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin sektorin prosenttiosuuden.Näytä sektori %

Näyttää rengaskaavion kokonaisarvon.Näytä yhteensä

Näyttää vuokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain piiras-, donitsi- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot
eivät ole käytössä tarkasteltaessa kaavioita, joissa on yli 200 tietopistettä.

Näytä lisätiedot
napsauttamatta

Valitse kaavion koko arvojen Pieni ja Erittäin suuri väliltä.Kaavion koko

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Kaavion sijainti
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Ehdollinen korostus

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella. Ehdollisen korostuksen ottaminen
käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

KuvausKenttä

Valitse yhteenvetokenttä, jonka numeroalueita haluat korostaa värein.Yhteenveto

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  alla oleva arvoja.Ala-alueen väri

Luku, joka toimii Alavärin  ja Keskivärin  kynnysarvona. Arvot, jotka ovat yhtä kuin
Alataidekohta-arvo, näytetään Keskivärinä.

Alataitekohta

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  ja Ylätaitekohdan  välisiä arvoja.Keskialueen väri

Luku, joka toimii Keskivärin  ja Ylävärin  kynnysarvona. Arvot, jotka ovat yhtä kuin
Ylätaitekohta-arvo, näytetään Ylävärinä.

Ylätaitekohta

Valitse väri, joka edustaa Ylätaitekohdan  yllä oleva arvoja.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Raporttien mukauttaminen

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun lisäät raporttin kaavion, sen ulkoasuun saattaa vaikuttaa moni tekijä, kuten negatiiviset arvot,
erittäin suuret tai pienet luvut, mukautetut yhteenvetokaavat ja kenttätason suojaus. Raportin
muodon vaihtaminen ja ryhmitysten ja lohkojen muuttaminen saattavat myös vaikuttaa kaavioihin.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi
on liian monta ryhmää tai arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä
raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan kokonaismäärään.

• Jos menetät käyttöoikeuden kaaviossa käytettyyn kenttää, voit käyttää sen sijasta toista kenttää.
Jos muita kenttiä ei ole käytettävissä, käytetään tietueen määrää.

• Kaavioiden desimaalitarkkuus ei ole mukautettavissa. Numeeriset arvot ja valuutta-arvot
pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudella. Prosenttiarvot pyöristetään yhden desimaalin
tarkkuudella.

• Jos numeeriset arvot ovat liian suuria tai liian pieniä, ne käyttävät tieteellistä merkintätapaa. Esimerkiksi numero 5 750 000 000
näytetään muodossa 5,75E9; -0,0000000061 näytetään muodossa -6,1E-9.

• Negatiivisia arvoja ei näytetä kaikissa viivakaavioissa ja ei-pinotuissa pylväs- ja sarakekaavioissa. Negatiivisia arvoja ei näytetä piiras-,
rengas-, tai suppilokaavioissa tai pinotuissa kaavioissa. Negatiivisia arvoja sisältävät ryhmitykset näytetään selitteessä, ja negatiiviset
arvot vaikuttavat kaikkiin yhteenvetoarvojen laskuihin, mukaan lukien rengaskaavioiden kokonaisarvo.

• Kun luot kaavioita, älä ryhmitä aliobjektin kentän mukaan ja laske sitten yhteen pääobjektin kentän mukaan. Se ei ole hyvä toimintatapa.
Jos teet tämän rengaskaaviossa, kokonaissumma ei välttämättä vastaa lohkojen summaa.

• Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja, näytettävien desimaalien määrä määräytyy
oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan määritysten perusteella. Jos esimerkiksi yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia,
sarakkeissa ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi asetuksissa määritetty määrä desimaaleja
(tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.
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• Liitetyissä raporteissa yhteenvetokenttien nimet sisältävät sekä kentän nimen että lohkon nimen. Jos esimerkiksi teit yhteenvedon
lohkon 1 Summa-kentästä, se näytetään kaavioeditorissa nimellä Lohko 1 — Summa. Ristilohko- tai vakiomuotoinen mukautettu
yhteenvetokaava sisältää lohkon nimen, kun kaava sisältyy useisiin lohkoihin.

• Kun raportissa on jo kaava, raportin muodon muuttaminen tai lohkojen, ryhmitysten tai yhteenvetokenttien poistaminen vaikuttaa
tämän taulukon mukaisilla tavoilla.

Vaikutus on...Kun teet tämän muutoksen...

Kaikki kaaviot poistetaan raportista.Vaihdat muodon yhteenveto, matriisi tai
liitetty muotoon taulukko

Ensimmäisestä yhteenvetoryhmityksestä tulee ensimmäinen riviryhmitys. Toisesta
tulee ensimmäinen sarakeryhmitys. Kolmannesta tulee toinen riviryhmitys. Kaavioon
ei tehdä muutoksia.

Vaihdat muodon yhteenveto muotoon
matriisi

Ensimmäisestä riviryhmityksestä tulee ensimmäinen yhteenvetoryhmitys. Toisesta
riviryhmityksestä tulee kolmas yhteenvetoryhmitys. Ensimmäisestä sarakeryhmityksestä

Vaihdat muodon matriisi muotoon
yhteenveto

tulee toinen yhteenvetoryhmitys. Toinen sarakeryhmitys poistetaan. Jos kaavio käytti
toista sarakeryhmitystä, kyseinen ryhmitys korvataan ensimmäisellä käytettävissä olevalla
yhteenvetokentällä, jota ei jo käytetä kaaviossa.

Olemassa olevasta raportista tulee ensimmäinen lohko ja kaavio säilyy raportissa.

Jos matriisikaavio käytti toista sarakeryhmitystä, kyseinen ryhmitys korvataan
ensimmäisellä käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä, jota ei jo käytetä kaaviossa.

Vaihdat muodon yhteenveto muotoon
matriisi tai liitetty

Jos yhteenveto- tai matriisiraportti sisälsi ryhmityksen paikannuskentästä, ryhmitys
korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla ryhmityksellä, jota ei jo käytetä raportissa.

Ensimmäisestä lohkosta tulee raportti ja ryhmitykset ja kaavio säilyvät. Jos liitetyn
version kaavio sisälsi yhteenvetokenttiä ensimmäisestä lohkosta, ne säilytetään
yhteenvetoraportin kaaviossa. Muiden lohkojen yhteenvedot poistetaan kaaviosta.

Vaihdat muodon liitetty muotoon
yhteenveto tai matriisi

Yhteenvetokenttä korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä. Jos
muita yhteenvetokenttiä ei ole käytettävissä, alkuperäinen kenttä korvataan tietueiden

Poistat yhteenvetokentän sisältävän lohkon
liitetystä raportista

määrällä ensimmäisestä säilytetystä lohkosta. Jos poistat kaikki lohkot raportista, koko
kaavio poistetaan.

Ryhmitys korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla ryhmityksellä. Jos kaikki ryhmitykset
poistetaan, myös kaavio poistetaan. Huomaa, että ryhmityksiä saatetaan poistaa

Poistat kaaviossa käytettävän ryhmityksen

automaattisesti, kun lisäät raporttityypin liitettyyn raporttiin tai jos kenttä ei ole enää
käytettävissä, esimerkiksi kenttätason suojauksen tuloksena.

Yhteenvetokenttä korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä. Jos
muita yhteenvetokenttiä ei ole käytettävissä, kenttä korvataan joko raportin tai

Poistat kaaviossa käytettävän
yhteenvetokentän (mukaan lukien

ensimmäisen lohkon tietueiden määrällä. Huomaa, että yhteenvetokenttiä saatetaanmukautetut yhteenvedot ja
ristilohkoyhteenvedot)
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Vaikutus on...Kun teet tämän muutoksen...

poistaa automaattisesti, esimerkiksi kenttätason suojauksen tuloksena tai kun raportin
muotoa muutetaan.

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Kaavion muotoilun asetukset

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon. Kukin tietojoukko perustuu eri kenttään,
joten arvoja on helppo verrata. Voit myös yhdistää tiettyjä kaaviotyyppejä esittämään tietoja eri
tavoin yhdessä kaaviossa.

Yhdistelmäkaavioiden avulla voit:

• lisätä viivan olemassa olevaan viiva-, pystysarake-, ryhmitetty pystysarake- tai pinottu pystysarake
-kaavioon.

• lisätä kumulatiivisen viivan olemassa olevaan kumulatiivinen viiva -kaavioon.

• lisätä jopa kolme saraketta pystysarakekaavion.

• lisätä jopa kolme palkkia vaakasuoraan pylväskaavioon.

Esimerkiksi myyntipäällikkönä saatat haluta nähdä "Pipeline-summa"-arvon viivana ja "Avoimien
diilien määrä" -arvot pystysuorina pylväinä samassa kaaviossa.

1. Muokkaa minkä tahansa yhteenveto- tai matriisiraportin kaaviota tai mittaristokomponenttia,
joka näytetään yhteenveto- tai matriisiraportissa.

2. Valitse kaaviotyyppi, joka sallii yhdistelmäkaaviot:

• Pylväskaavio

• Sarakekaavio

• Ryhmitetty sarakekaavio

• Pinottu sarakekaavio

• Viivakaavio

• Kumulatiivinen viivakaavio

3. Valitse Piirrä lisää arvoja -valintaruutu. Kaavion esikatselu päivittyy, kun määrität yhdistelmäkaaviota.

4. Piirrä kaavioon valitsemalla Arvo.

5. Valitse Näytä-vaihtoehto. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kaaviotyypin mukaan ja sen mukaan, muokkaatko kaaviota
vai mittaristokomponenttia.

• Napsauta Lisää palkki- tai Lisää sarake -linkkiä lisätäksesi enintään joukkoa.

• Kun lisäät viivan pystysarakekaavioon, valitse Käytä toista akselia nähdäksesi erillisen akselin lisätylle viivalle sarakekaavion
oikealla puolella. Erillinen akseli voi olla käytännöllinen, kun kahdella arvolla on eri alat tai yksiköt.
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Note: Käytä toista akselia -valinta lisää käytettävissä olevia arvoja Arvo-alasvetoluetteloon. Ilman tätä valintaa voit
valita vain arvoja, joilla on sama tyyppi kuin ensisijaisella Y-akselilla - esimerkiksi numero, valuutta tai prosenttiluku. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vain tietyissä yhdistelmäkaavioissa.

6. Valitse Suorita raportti tai Tallenna, kun olet määrittänyt raportin.

Note:

• Jos menetät käyttöoikeuden kaaviossa käytettyyn kenttää, voit käyttää sen sijasta toista kenttää. Jos muita kenttiä ei ole
käytettävissä, käytetään tietueen määrää.

• Sekä X- että Y-akselille ei voi valita Automaattinen. Jos Automaattinen  on valittuna, et voi piirtää kaaviota.

• Suodatettu hienonnus ei toimi mittaristojen yhdistelmäkaavioilla.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Kaavion lisääminen raporttiin

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi useita arvoja yhdellä akselialueella, näyttääksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä tai verrataksesi kahta
jatkuvaa yhteenvetoarvoa.

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon.

Sarake sarakkeella
Lisää sarakkeita sarakekaavioon nähdäksesi useita arvoja yhden akselin alalla.

Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, valitse Pystysarake-kaaviotyyppi, määritä määrän mahdollisuussumma Y-akselille,
vaihe X-akselille  ja käytä Piirrä lisää arvoja-vaihtoehtoa lisätäksesi odotettujen voittojen summan sarakkeena.

Voit verrata todellisia arvoja nopeasti odotettuihin arvoihin kaikissa vaiheissa.

Viiva sarakkeella
Lisää viiva sarakekaavioon nähdäksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä. Toisen akselin käyttäminen sallii sinun lisätä kaavioon erityyppisiä
arvoja.
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Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, valitse Pystysarake-kaaviotyyppi, määritä määrän mahdollisuussumma Y-akselille,
tilivuosi X-akselille  ja käytä Piirrä lisää arvoja -vaihtoehtoa lisätäksesi kauppojen määrän viivana. Erityyppisiä yhteenvetoarvoja
ei ole käytettävissä Arvot-alasvetoluettelossa, ellet valitse Käytä toista akselia.

Voit nähdä kauppojen kokonaissumman ja määrän kultakin tilivuodelta yhdessä kaaviossa.

Viiva viivalla
Lisää viiva viivakaavioon verrataksesi kahta jatkuvaa yhteenvetoarvoa.

Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, määritä mukautettu yhteenvetokaava laskeaksesi mahdollisuusmäärien kolmiviikkoisen
siirtokeskiarvon, ja valitse sitten Viiva-kaaviotyyppi, määritä mahdollisuuksien summa Y-akselille, päivämäärä X-akselille
ja käytä Piirrä lisää arvoja -vaihtoehtoa lisätäksesi lasketun kolmiviikkoisen siirtokeskiarvon viivana.

Voit verrata myyntejä siirtojen keskiarvoon haluamaltasi ajalta.
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Tässä esimerkissä käytetään seuraavaa mukautettua yhteenvetokaavaa:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

KATSO MYÖS:

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Kaavion muotoilun asetukset

Voit hallita kaaviosi ulkoasua ja toimintatapaa näillä asetuksilla.

KuvausKenttä

Määritä kaavion nimi.Kaavion otsikko

Valitse kaavion otsikon tekstin väri.Otsikon väri

Valitse kaavion otsikon tekstin fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään pistekoolla
18.

Otsikon koko

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden väri.Tekstin väri

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään
pistekoolla 18.

Tekstin koko

Valitse liukuvärjätyn taustan suunta. Valitse myös liukuvärin Aloitusväri  ja Loppuväri. Määritä
alku- ja loppuväriksi valkoinen, jos et halua käyttää taustaväriä.

Taustan häivytys

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen sijainti

Yhdistä kaikki alle 3 % kokonaisuudesta kattavat ryhmät yhdeksi "Muut"-lohkoksi tai -segmentiksi. Poista
valinnat näyttääksesi arvot erillisinä kaaviossa. Tämä koskee vain ympyrä-, rengas- ja vuokaavioita. Tämä
vaihtoehto on oletuksena päällä ympyrä- ja rengaskaavioille ja pois päältä vuokaaviolle.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs- ja viivakaavioille. Jos valitset manuaalisen
alueen, syötä akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on datapisteitä,
akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot kaaviota luodessa.

X- tai
Y-akselialue

Näyttää kaaviosi kunkin akselin otsikot. Tämä koskee vain pylväs- ja viivakaavioita.Näytä akselin
otsikot

Näyttää otsikot ympyrä-, rengas- ja vuokaaviollesi.Näytä otsikot

Näyttää kunkin kaavion ryhmän prosenttiosuuden.Näytä ryhmä %

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä
vaakasuuntaisia palkkikaavioita ja pystysuoria sarakekaavioita.

Näytä X- tai
Y-akselin arvot

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain tiettyjä kaavion tyyppejä.Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin sektorin prosenttiosuuden.Näytä sektori %

Näyttää rengaskaavion kokonaisarvon.Näytä yhteensä
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KuvausKenttä

Näyttää vuokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain ympyrä-, rengas- ja vuokaavioita. Valinnan lisätiedot
eivät ole käytössä tarkasteltaessa kaavioita, joissa on yli 200 tietopistettä.

Näytä lisätiedot
napsauttamatta

Valitse kaavion koko arvojen Pieni ja Erittäin suuri väliltä.Kaavion koko

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Kaavion sijainti

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa
Voit auttaa lukijoita löytämään tietoja helposti piilottamalla lisätietoja ja alueita, rajoittamalla näytettävien tulosten määrää ja korostamalla
tietoja väreillä. Voit myös näyttää taulukkosi mittaristokomponentissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa raportin lisätiedot joko raportin suoritussivulta tai raporttien rakennusohjelmasta. Kun piilotat lisätiedot,
raportissa ei näytetä yksittäisiä tietueita. Ryhmitykset, yhteenvetokaavat ja tietueiden määrät pysyvät näkyvissä.

2. Tietoalueiden korostaminen

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella. Ehdollisen korostuksen ottaminen
käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

3. Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa

Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat sen palauttamien rivien määrää.

4. Raportin tulosten rajaaminen

Rajoita raporttisi vaikutusaluetta välttyäksesi liian monen tietueen käsittelyltä. Tulosten rajoittamiseen käytettävät vakiovaihtoehdot
vaihtelevat raportoitavan objektin mukaan.

KATSO MYÖS:

Tietoalueiden korostaminen

Raportin tulosten rajaaminen

Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa
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Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit näyttää tai piilottaa raportin lisätiedot joko raportin suoritussivulta tai raporttien
rakennusohjelmasta. Kun piilotat lisätiedot, raportissa ei näytetä yksittäisiä tietueita. Ryhmitykset,
yhteenvetokaavat ja tietueiden määrät pysyvät näkyvissä.

• Napsauta raportin suoritussivulta Piilota lisätiedot piilottaaksesi yksittäiset tietueet. Napsauta
Näytä lisätiedot näyttääksesi kaikki tietueet.

• Napsauta raporttien rakennusohjelmasta Näytä > Lisätiedot. Lisätiedot-valikkokohteen
vieressä oleva valintamerkki tarkoittaa, että lisätiedot ovat näkyvissä. Napsauta Lisätiedot
näyttääksesi tai piilottaaksesi tietueet.

KATSO MYÖS:

Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

Uuden raportin laatiminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Tietoalueiden korostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella.
Ehdollisen korostuksen ottaminen käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden
yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

Määritä ehdollinen korostus napsauttamalla Näytä > Ehdollinen korostus raporttien
rakennusohjelmassa ja määritä sitten keskeytyskohta-arvot ja aluevärit seuraavalla tavalla:

KuvausKenttä

Valitse yhteenvetokenttä, jonka numeroalueita haluat korostaa värein.Yhteenveto

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  alla olevia arvoja.Ala-alueen
väri

Luku, joka toimii Alavärin  ja Keskivärin  kynnysarvona. Arvot, jotka
ovat yhtä kuin Alataidekohta-arvo, näytetään Keskivärinä.

Alataitekohta

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  ja Ylätaitekohdan
välisiä arvoja.

Keskialueen
väri

Luku, joka toimii Keskivärin  ja Ylävärin  kynnysarvona. Arvot, jotka
ovat yhtä kuin Ylätaitekohta-arvo, näytetään Ylävärinä.

Ylätaitekohta
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KuvausKenttä

Valitse väri, joka edustaa Ylätaitekohdan  yllä olevia arvoja.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat
sen palauttamien rivien määrää.

1. Napsauta Lisää > Rivirajoitus.

2. Määritä Rivirajoitus  arvoon 10, 25  tai Mukautettu. Jos valitset Mukautettu, anna
numero väliltä 0–99.

3. Määritä Lajitteluperuste  ja lajittelujärjestyksen asetukset. Jos valitsit sarakkeelle Rajaa
rivit tämän kentän mukaan, nämä asetukset on jo määritetty.

4. Valitse OK.

5. Napsauta työkalupalkista Mittariston asetukset.

6. Valitse mittaristotaulukoissa ja -kaavioissa käytettävä Nimi  ja Arvo. Taulukoissa näytetään
sekä nimi että arvo. Kaaviot ryhmitellään nimen mukaan.

7. Valitse OK. Voit nyt käyttää tätä taulukkoraporttia mittaristokomponentin lähderaporttina.

Vihje:  Kun luot mittaristokomponentin näyttääksesi taulukkoraporttisi, voit käyttää
mittaristokomponenttien editoria korvataksesi Mittaristoasetukset-kohdassa valitsemasi
asetukset.
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Raportin tulosten rajaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Rajoita raporttisi vaikutusaluetta välttyäksesi liian monen tietueen käsittelyltä. Tulosten rajoittamiseen
käytettävät vakiovaihtoehdot vaihtelevat raportoitavan objektin mukaan.

• Tuo esiin raportin pienennetty näkymä, jossa näkyy ainoastaan otsikot, välisummat ja
kokonaissumma raporttien rakennusohjelmassa, poistamalla valinta Näytä > Lisätiedot.

Napsauta raportin suoritussivulta Piilota lisätiedot tai Näytä lisätiedot raportin yläosasta.

• Suodata kentän mukaan napsauttamalla Lisää > Kenttäsuodatin. Taulukko-, yhteenveto- ja
matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta Suodattimet-ikkunaan lisätäksesi
raporttisuodattimen.

• Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.
Luo ristisuodatin napsauttamalla Lisää > Ristisuodatin.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition
-organisaatioissa olevien Hierarkia-linkkien avulla voit selata rooli- tai aluehierarkioihin perustuvia
raporttien tuloksia.

• Jos organisaatiosi käyttää divisioonia ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -käyttöoikeus, voit
käyttää Divisioona-alasvetoluetteloa lisätäksesi tietueita yhteen tai useampaan divisioonaan.
Valitse Nykyinen, jos haluat näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet. Jo valmiiksi
rajatut raportit (kuten Omat tapaukset tai Oman tiimin tilit) sisältävät kaikkien divisioonien
tietueet - niitä ei voi enää rajata divisioonakohtaisesti. Jos sinulla ei ole "Divisioonat vaikuttavat"
-lupaa, raportit sisältävät kaikkien divisioonien tietueet.

• Voit määrittää taulukkoraportissa näytettävien tietueteiden enimmäismäärän napsauttamalla
Lisää > Rivirajoitus raporttien rakennusohjelmasta. Määritä rivien määrä ja valitse
lajitteluperusteena käytettävä kenttä sekä lajittelujärjestys. Taulukkoraporttien rivien rajoittaminen
sallii sinun käyttää sitä lähderaporttina mittaristotaulukolle ja kaaviokomponenteille.

Taulukkoraporttien Rivirajoitus-vaihtoehto näyttää ainoastaan ensisijaisen objektin kenttiä mukautetuista raporttityypeistä
luoduissa raporteissa, joissa objektilla A joko on tai ei ole objekti B. Esimerkiksi tileillä, joissa on tai ei ole yhteyshenkilön raportti,
ainoastaan tilin kentät näytetään. Objektien kenttiä ei näytetä mukautettujen raporttityyppien on-tai-ei-ole -yhteyden jälkeen.
Esimerkiksi tileissä, joilla on yhteyshenkilöitä, joihin liittyy tai ei liity tapausraportteja, näytetään kenttiä ainoastaan tileistä tai
yhteyshenkilöistä. Jos muutat raportin muotoa, Rivirajoitus-asetukset menetetään.

Note: Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin. Jos esimerkiksi lisäät
kenttäsuodattimen etsimään mahdollisuuksia, jossa mukautettu Asiakkaan huomautukset  -tekstikenttä sisältää sanan
"puhelin", mutta sana "puhelin" ilmenee vasta kentän 255. merkin jälkeen, suodatin ei löydä kyseistä tietuetta. Vakiotekstikenttien
kaikki merkit lasketaan mukaan, riippumatta kentän pituudesta.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi
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Salesforce-tietojen raportointi Excelillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-raporttien
käyttäminen Excelistä:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttien vientioikeus

Connect for Office sisältää Excel-lisäosan, joka sallii Salesforce-raporttiesi suojatun käytön Microsoft®

Excelissä®. Voit luoda tarvitsemasi raportit Salesforcessa, josta ne haetaan Excel-laskentataulukkoon.
Taulukossa tietoja voidaan puolestaan mukauttaa ja analysoida käyttämällä Excelin kaavoja, kaavioita
ja pivot-taulukkoja. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Voit käyttää Excel-lisäosan avulla samoja raportteja ja kenttiä, joihin sinulla on normaalisti käyttöoikeus
Salesforcessa. Voit jatkaa mukautetut Excel-laskentataulukkosi Asiakirjat-välilehden kautta, jolloin
kaikki käyttäjät pystyvät seuraamaan mukautettuja analyyseja reaaliajassa. Voit hakea yhteen
laskentataulukkoon vertailutietoja useista raporteista ja luoda sivun mittaisen yhteenvedon
avainmetriikasta.

Excelin ja Salesforcen välinen tietoliikenne käyttää samaa suojattua HTTPS-protokollaa, jota käytetään,
kun kirjaudut palveluun selaimellasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Connect for Officen asentaminen

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

2. Kirjaudu sisään Connect for Office -sovellukseen

Jotta voit hakea tietoja Salesforce-raporteista, sinun on ensin kirjauduttava Salesforceen. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan
käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

3. Tuo raportteja Exceliin Connect for Officen avulla

Tuo mukautetut tai vakiomuotoiset Salesforce-raportit Exceliin, jotta voit analysoida tietoja tarkemmin Excelin kaavojen, kaavioiden
ja pivot-taulukoiden avulla. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

4. Tietojen päivittäminen Connect for Office -sovelluksella

Pidä Salesforce-raporttisi ajan tasalla Excelissä päivittämällä raportin tiedot ja luomasi pivot-taulukot säännöllisesti. Kun Salesforce
poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Connect for Officen asentaminen

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect
for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat
voisivatkin muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Connect for Officen järjestelmävaatimukset:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

1. Sulje kaikki Microsoft® Office -ohjelmat, kuten Word, Excel® ja Outlook®.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Office  ja valitse Connect for Office.
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Vihje: Jos et näe lataussivua, pyydä käyttöoikeutta pääkäyttäjältäsi.

3. Valitse Asenna nyt.

4. Valitse Kyllä, kun ohjelma pyytää asentamaan Connect for Officen. Suosittelemme, että asennat Connect for Office -version
asennusohjelman ehdottamaan oletuskansioon.

5. Kun asennus on valmis, käynnistä Excel tai Word ja aloita Connect for Officen käyttö valitsemalla Salesforce-valikko.

6. Wordin ensimmäisellä käyttökerralla ohjelma pyytää ottamaan Salesforce-makrot käyttöön. Ota makrot käyttöön ja hyväksy Salesforce
makrojen julkaisijaksi Word-integroinnissa.

Note: Connect for Officen asennusohjelma muokkaa tietokoneen rekisteriä. Jos yrityksesi tietoturvakäytännöt estävät rekisterin
muokkaamisen, kirjaudu koneelle järjestelmänvalvojana ennen Connect for Officen asentamista tai pyydä apua yrityksenne
mikrotukihenkilöiltä.

Kirjaudu sisään Connect for Office -sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Jotta voit hakea tietoja Salesforce-raporteista, sinun on ensin kirjauduttava Salesforceen. Kun
Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

1. Avaa Excel.

2. Valitse Microsoft Office 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Sisäänkirjautuminen Excel-työkalurivillä olevasta avattavasta
Salesforce-valikosta. Valitse Microsoft Office 2007 -versiossa valintanauhan Salesforce-välilehti, valitse avattava Raportointi-valikko
ja valitse sitten Sisäänkirjautuminen.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

4. Valitse Kirjaudu.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne
aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää
suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi
on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.
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Tuo raportteja Exceliin Connect for Officen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien käyttäminen
Excelissä:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttien vientioikeus

Tuo mukautetut tai vakiomuotoiset Salesforce-raportit Exceliin, jotta voit analysoida tietoja tarkemmin
Excelin kaavojen, kaavioiden ja pivot-taulukoiden avulla. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan
käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

1. Luo mukautettu raportti Salesforcessa. Voit käyttää myös mitä tahansa vakioraporttia.

2. Avaa tyhjä laskentataulukko Excel-sovelluksessa.

3. Valitse valintanauhasta Salesforce-välilehti, napsauta Raportointi-alasvetovalikkoa ja valitse
Tuo raportti....

Note:  Valitse Microsoft Office 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Tuo raportti...
Excel-työkalurivillä olevasta avattavasta Salesforce-valikosta.

4. Valitse raportti vakiomuotoisten ja mukautettujen Salesforce-raporttien luettelosta.

5. Määritä, minne Excel-tiedostossa haluat sijoittaa raporttitiedot.

a. Kirjoita Excel-laskentataulukon nimi Kohdelaskentataulukko-kenttään.

b. Kirjoita Solu-kenttään sen ylätason solun osoite, josta haluat aloittaa tietojen lisäämisen.

Jos määritetyn laskentataulukon soluissa on jo raporttitietoja, Connect for Office vapauttaa tilaa uusille raporttitiedoille siirtämällä
olemassa olevia tietoja eteenpäin.

Vihje:  Vältä uudelleennimeämästä laskentataulukoita, jotka sisältävät tuotuja raportteja. Kun teet niin, laskentataulukkosi ja
raporttisi välinen yhteys menetetään. Sinun täytyy tuoda raportti uudelleen päivittääksesi tiedot.

6. Jos haluat tuoda tiedot ilman muotoiluja tai väli- tai loppusummia, valitse Raakatiedot. Valitse Muotoiltu, jos haluat säilyttää
Salesforce-raportin värit, fontit sekä väli- ja loppusummat.

Tämä on hyödyllistä, kun tuot suuria matriisiraportteja ja tiedoista on tehty jo yhteenveto pieneen taulukkoon.

Vihje:

• Raakatiedot-vaihtoehto soveltuu parhaiten, kun tuot yhteenveto- tai matriisiraportteja käytettäväksi Excelin kaavojen ja
pivot-taulukoiden kanssa.

• Käytä Muotoiltu -vaihtoehtoa, kun tuot suuria matriisiraportteja ja tiedoista on tehty jo yhteenveto pieneen taulukkoon.

7. Valitse OK.

Vihje:  Voit kopioida ja liittää tietoja Excelistä muihin Office-sovelluksiin. Käytä Liitä erikoinen -vaihtoehtoa Liitä-vaihtoehdon
sijaan viitataksesi Excel-tietoihin laskentataulukko-objektina. Jos tiedot muuttuvat Excelissä, voit napsauttaa objektia hiiren oikealla
painikkeella päivittääksesi sen automaattisesti. Lisätietoja on Microsoft Word -ohjeessa.

Tietojen päivittäminen Connect for Office -sovelluksella

Pidä Salesforce-raporttisi ajan tasalla Excelissä päivittämällä raportin tiedot ja luomasi pivot-taulukot säännöllisesti. Kun Salesforce poistaa
TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.
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Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect
for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat
voisivatkin muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Kun olet kirjautunut Salesforceen, valitse mikä tahansa seuraavista vaihtoehdoista Salesforce-valintanauhasta (tai Office 2003 -version
tai sitä vanhemman työkalupalkista):

• Päivitä olemassa olevat raportit... - Voit valita Excelissä päivitettävät raportit.

1. Valitse päivitettävät raportit tuomiesi raporttien luettelosta.

2. Jos puolestaan haluat päivittää valittuihin raportteihin tekemäsi pivot-taulukot, valitse Päivitä pivot-taulukot. Valikon Päivitä
kaikki raportit -vaihtoehto tekee tämän automaattisesti.

3. Päivitä raporttien tiedot valitsemalla Päivitä valitut.

Jos haluat poistaa raportteja luettelosta, valitse poistettavien raporttien nimet ja valitse Poista valitut. Raportteja ei poisteta
Excel-laskentataulukostasi tai Salesforcesta, vaan ainoastaan päivitettävissä olevien raporttien luettelosta.

• Päivitä kaikki raportit - Päivittää kaikki Excel-tiedostoon tuomasi raportit, mukaan lukien pivot-taulukot, joihin kyseisissä raporteissa
viitataan.

Vihje:

• Jos kirjoitat kaavan, valitse koko sarake solujoukon sijaan, koska raporttisi rivien määrä voi muuttua, kun päivität raportin tiedot.
Käytä esimerkiksi kaavaa =Sum(Sheet2!E:E)  laskeaksesi sarakkeen E summan, äläkä =Sum(Sheet2!E1:E200).

• Jos käytät VLOOKUP- ja HLOOKUP-funktioita Excelissä liittääksesi tietoja eri solualueista, kyseiset funktiot saattavat luoda
raporttitietueiden tunnuksia, jotka ovat 15-merkkisiä, aakkosnumeerisia, merkkikokoriippuvaisia tunnuksia. Varmista, että käytät
oikeaa kirjainkokoa, kun tunnistat raporttitietueita. Lisätietoja on Microsoft Excel -ohjeessa.

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien
luomiseen ja muokkaamiseen. Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa,
sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

• kaikki profiilit saavat raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden oletusarvoisesti. (Saatat
nähdä jatkossakin raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukoissa ja
profiileissa sekä Käyttöoikeusjoukko- ja Profiili-objekteissa API:ssa, vaikka päivitys korvaa kyseiset
asetukset).

• Vanha ohjattu raporttitoiminto on saatavilla vain helppokäyttötilan käyttäjille.

• Group Edition- ja Professional Edition -organisaatiot voivat käyttää raporttien rakennusohjelmaa.

• Saat hajontakaaviot, joka on raporttien uusi kaaviotyyppi.

Uudet organisaatiot saavat raporttien rakennusohjelman uusimman version automaattisesti. Jos et
näe Raporttien rakennusohjelman päivitys -osiota Käyttöliittymän asetukset -sivulla, päivitys on
otettu jo käyttöön organisaatiossasi.

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden kohdistaminen kaikille käyttäjille profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen kautta ei ole sama asia kuin raporttien rakennusohjelman käyttöönotto
organisaatiossasi. Noudata seuraavia ohjeita ottaaksesi raporttien rakennusohjelman käyttöön organisaatiossasi.

Tärkeää:  Päivitys ei vaikuta olemassa oleviin raportteihisi. Päivityksen jälkeen et kuitenkaan voi palata vanhaan ohjattuun
raporttitoimintoon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset.
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2. Avaa sivun Raporttien rakennusohjelman päivitys -osio ja napsauta Ota käyttöön. Jos et näe painiketta, raporttien rakennusohjelma
on otettu jo käyttöön koko organisaatiossa.

3. Vahvista valintasi napsauttamalla Kyllä, ota raporttien rakennusohjelma käyttöön kaikille käyttäjille.

Raportin tietojen suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimen lisääminen tai
muokkaaminen
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimien lukitseminen,
jotta käyttäjät eivät voi
muokata niitä
tarkastellessaan raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimen
muokkaaminen
tarkastaltaessa raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien

suoritusoikeus

Mitä jos raporttisi tarjoavat sinulle enemmän dataa kuin tarvitset? Käytä suodattimia karsiaksesi
raporttiasi, kunnes se sisältää vain haluamasi tiedot.

Salesforce Classicissa voit suodattaa raporttiasi raporttien rakennusohjelmassa.

Lightning Experiencessa raportteja voi suodattaa kahdella tavalla: raporttien rakennusohjelmasta
tai raporttia tarkastaltaessa. Käytä raporttien rakennusohjelmaa lisätäksesi tai muokataksesi
raporttisuodattimia. Jos haluat muokata olemassa olevia ja lukitsemattomia raporttisuodattimia

lukiessasi raporttia, suorita raportti ja muokkaa suodattimia suoraan Suodattimet-ikkunassa ( ).
Voit muokata olemassa olevia suodattimia Suodattimet-ikkunasta, mutta et voi lisätä uusia.

Note: Lightning Experiencessa nämä suodattimet ovat käytettävissä raporttien
rakennusohjelmassa, mutta niitä ei näytetä suodatinpaneelissa raporttia tarkastaltaessa. Vaikka
suodattimia ei näytetä, niitä sovelletaan silti raporttiin.

• Rivien raja -suodattimet

• Ristisuodattimet

• Historiakenttien suodattimet

• Standardisuodattimet (paitsi vaikutusalue- ja päivämääräsuodattimet)

1. Avaa raporttien rakennusohjelmasta Lisää-alasvetovalikko ja valitse suodatintyyppi:

• Kenttäsuodatin, jos haluat suodattaa kenttien perusteella. Käytä kenttäsuodatinta
suodattaaksesi esimerkiksi ehdolla Tilin nimi yhtä suuri kuin Acme.

• Suodatinlogiikka, jos haluat mukauttaa miten tämänhetkisiä suodattimia sovelletaan
raporttiisi. Jokaiselle suodattimelle annetaan numero. Jos haluat raporttisi palauttavan
tietueita, jotka täyttävät suodattimen 1 ehdot ja joko suodattimen 2 tai 3 ehdot, käytä
seuraavaa suodatinlogiikkaa: Suodatin 1 AND (Suodatin 2 OR Suodatin
3). Suodatinlogiikka vaatii vähintään yhden kenttäsuodattimen.

• Ristisuodatin, jos haluat suodattaa yhden objektin suhteen toiseen objektiin. Tee
ristisuodatin Tilit kanssa Mahdollisuudet, jotta raporttisi palauttaa vain tilejä,
joissa on mahdollisuuksia. Lisää ristisuodattimeen alasuodatin suodattaaksesi myös toisella
objektilla. Esimerkiksi Mahdollisuus-alasuodatin Summa suurempi kuin 50000
saa raporttisi palauttamaan tilit, joiden mahdollisuuksien arvo on yli 50 000 dollaria.

• Rivien raja rajoittaaksesi raporttitulosten määrää taulukkoraporteissa. Jos haluat nähdä
viisi tiliä, joilla on suurin vuosituotto, aseta rivin rajaksi Top 5 -tilit vuosituoton
mukaan.

Standardisuodattimia, kuten päivämääräsuodattimia, sovelletaan oletusarvoisesti useimpiin
objekteihin. Löydät ne Lisää-alasvetovalikon alta ja voit mukauttaa niitä halutessasi. Eri objekteilla
on eri standardisuodattimet.

2. Syötä suodattimen ehdot.

Lisätietoja suodattimien ehtojen syöttämisestä on kohdissa Suodatinoperaattorien viiteopas ja Suodatinlogiikan lisääminen.
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3. Jos haluat estää ihmisiä muokkaamasta kenttäsuodatinta, kun he lukevat raporttia Lightning Experiencessa, valitse lukittu.

4. Napsauta Tallenna.

5. Lue suodatettu raporttisi napsauttamalla Suorita raportti. Suorita raportti -painiketta ei näytetä uusissa raporteissa ennen kuin
tallennat raportin.

Note:  Tallenna raporttisi Lightning Experiencen raporttien rakennusohjelmassa ennen raportin suorittamista, sillä muutoin
jotkin muutokset saattavat kadota. Muista tallentaa se varsinkin, jos olet lisännyt joitakin näistä:

• Rivirajoituksen suodattimet

• Ristisuodattimet

• Kaavakentät

• Keräys-kentät

Esimerkki:  Oletetaan, että haluat tiimisi hankkivan uusia liidejä yli 100 työntekijää sisältävistä yhtiöistä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa,
Arizonassa tai Nevadassa. Sinulla on liidien raportti, joka sisältää esimerkiksi kentät Liidin tila, Työntekijöiden
määrä  ja Osavaltio. Raporttisi näyttää sinulle kokonaiskuvan koko yhtiösi liideistä. Haluat kuitenkin nähdä vain uudet liidit,
joilla on yli 100 työntekijää ja jotka sijaitsevat Kaliforniassa. Sovella näitä suodattimia raportillesi:

1. Liidin tila yhtä suuri kuin Uusi

2. Työntekijöiden määrä suurempi kuin 100

3. Tila sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada

Nyt liidiesi raportti palauttaa vain tarvitsemasi liidit.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Raportin tietojen suodattaminen roolihierarkian perusteella

Haluatko nähdä tietueita organisaation rakenteen tai työnkuvan perusteella? Suodata raporttiasi roolin perusteella löytääksesi tiettyjen
työntekijöiden (kuten myyntipäälliköiden) ja heidän alaisena (kuten myyjien) omistamat tietueet.

Suodatintyyppien viiteopas

Raporttiesi tietojen tarkentamiseksi on erityyppisiä suodattimia: vakiosuodattimia, kenttäsuodattimia, ristisuodattimia ja rivirajoitusten
suodattimia Jokainen suodatintyyppi suodattaa raporttiasi eri tavoin. Tämä suodatintyyppien luettelo auttaa sinua valitsemaan
raportillesi oikeat suodatintyypit.

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

Suhteellisen päivämääräsuodattimen viite

Suhteelliset päivämääräsuodattimet sallivat sinun suodattaa päivämääräkenttien perusteella käyttämällä helposti ymmärrettävää ja
ihmispuhetta imitoimvaa syntaksia.

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun suodatat tekstikenttien, päivämääräkenttien, numeroarvojen, valintaluetteloarvojen, tyhjien
arvojen ja null-arvojen perusteella.
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Vihjeitä suodattamiseen useiden valuuttojen avulla

Vihjeitä suodattamiseen valuuttakenttien mukaan, kun organisaatiosi käyttää useita valuuttoja.

Lisää suodatinlogiikkaa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

AND

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Kun olet lisännyt raporttiisi suodattimet, suodattimelle annetaan numero. Ensimmäisestä
suodattimestasi tulee suodatin 1 ja toisesta suodattimestasi tulee suodatin 2. Voit soveltaa
suodatinlogiikkaa näiden numeroitujen suodattimien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tiliraportti, jossa on kentät Osavaltio, Vuosituotto
ja Toimiala. Raporttisi sisältää seuraavat suodattimet:

1. Osavaltio sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada

2. “Toimiala yhtä kuin pankkiala”

3. Vuosituotto on suurempi kuin 1000000.

Nämä kolme suodatinta saavat raporttisi palauttamaan tilejä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa
tai Nevadassa, jotka toimivat pankkialalla ja joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria. Mutta entä
jos haluat vain tilit, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa JA jotka toimivat
pankkialalla TAI joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria Lisää raporttiisi suodatinlogiikkaa.

1. Napsauta Lisää > Suodatinlogiikkaa.

2. Syötä jokaisen suodattimen rivinumero, suodatinlogiikan operaattorilla eroteltuna.

Esimerkiksi (1 AND 2) OR 3 löytää tietueet, jotka vastaavat suodatinta 1 sekä suodatinta 2 tai
suodatinta 3.

Alla on suodatinlogiikan operaattorien täydellinen luettelo:

MääritelmäOperaattori

Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia
arvoja.

1 AND 2

AND

Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa
kumpaa arvoa.

1 OR 2

OR

Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä
arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on
Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia.

NOT

Voit määrittää suodatinlogiikaksi Not 1.
Raporttisi palauttaa tietueet, joiden toimiala
ei ole bioteknologia.

3. Napsauta Tallenna.
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Nyt raporttisi näyttää tilit, jotka toimivat pankkialalla ja sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa riippumatta niiden vuosituotosta,
sekä tilit, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.

Note:

• Suodatinlogiikka ei ole käytettävissä kaikille suodattimille. Et voi käyttää niitä esimerkiksi yhteenvetokentissä.

• Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien suodattamiseen. Jos esimerkiksi
syötät suodatinehdon Tilin nimi alkaa M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa
M-kirjaimella, saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.

• Hakukenttien suodatinlogiikka pois lukien, et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos kenttäsuodattimissasi on jokin seuraavista
kentistä:

– Aiheet

– Kuvaus

– mikä tahansa Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- tai Osoiterivi 3  -kentistä

– Ennusteen luokka

– Kampanja: Jäsentyyppi

– Käyttäjä: Profiilin nimi

– Kirjautumistila

– mukautetut pitkät tekstikentät

KATSO MYÖS:

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
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Raportin tietojen suodattaminen roolihierarkian perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimen lisääminen tai
muokkaaminen
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimien lukitseminen,
jotta käyttäjät eivät voi
muokata niitä
tarkastellessaan raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimen
muokkaaminen
tarkastaltaessa raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien

suoritusoikeus

Haluatko nähdä tietueita organisaation rakenteen tai työnkuvan perusteella? Suodata raporttiasi
roolin perusteella löytääksesi tiettyjen työntekijöiden (kuten myyntipäälliköiden) ja heidän alaisena
(kuten myyjien) omistamat tietueet.

Jos haluat nähdä esimerkiksi Kalifornian myyntitiimin jäsenten omistamat mahdollisuudet, suodata
mahdollisuusraporttisi roolin Myyntipäällikkö - Kalifornia perusteella. Keskity halutessasi tiettyjen
Kalifornian myyntipäälliköiden omistamiin mahdollisuuksiin rajoittamalla tulokset roolin tiettyyn
henkilöön.

Note:  Roolihierarkiasuodattimet ovat käytettävissä vain raporteille, jotka perustuvat näihin
vakiomuotoisiin raporttityyppeihin:

• Toiminto

• Tehtävä

• Tapahtuma

• Kampanjat, joihin liittyy mahdollisuuksia

• Ennusteet

• Mahdollisuus, paitsi:

– Mahdollisuudet ja kilpailijat

– Mahdollisuudet ja yhteyshenkilöroolit

– Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla

– Mahdollisuushistoria

– Mahdollisuudet kumppaneilla

– Mahdollisuudet tiimeillä

– Mahdollisuudet tiimeillä ja tuotteilla

Roolihierarkiasuodattimet eivät ole käytettävissä mukautettuihin raporttityyppeihin perustuvissa
raporteissa.

Suodattaminen roolihierarkian perusteella Lightning Experiencessa

1. Napsauta tarvittaessa raportin suoritussivulta  avataksesi Suodattimet-paneelin.

2. Napsauta Suodattimet-paneelista Roolihierarkia.

3. Suodata Roolihierarkia-modaalista roolin perusteella. Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiettyjä rooleja.

4. Tarkenna raporttia halutessasi entisestään rajoittamalla tulokset valitsemasi roolin tiettyyn
henkilöön. Tarkentamalla henkilöön näet henkilön ja hänen alaisensa omistamat tietueet.

Suodattaminen roolihierarkian perusteella Salesforce Classicissa

1. Napsauta raportin suoritussivulta Näytä hierarkia.

2. Tarkenna rooliin.

3. Jos haluat raportin avautuvan roolin perusteella suodatettuna, tarkenna rooliin ja napsauta Mukauta avataksesi raporttien
rakennusohjelman. Napsauta sitten Raportin ominaisuudet ja valitse Tallenna hierarkiataso. Napsauta Raportin ominaisuudet
-ikkunasta Tallenna ja napsauta sitten raporttien rakennusohjelmasta Tallenna uudelleen.
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Suodatintyyppien viiteopas
Raporttiesi tietojen tarkentamiseksi on erityyppisiä suodattimia: vakiosuodattimia, kenttäsuodattimia, ristisuodattimia ja rivirajoitusten
suodattimia Jokainen suodatintyyppi suodattaa raporttiasi eri tavoin. Tämä suodatintyyppien luettelo auttaa sinua valitsemaan raportillesi
oikeat suodatintyypit.

KuvausSuodatintyyppi

Vakiosuodattimia sovelletaan oletusarvoisesti useimpiin objekteihin. Eri objekteilla on eri
vakiosuodattimet, mutta useimmat objektit sisältävät vakiosuodattimet Näytä  ja

Vakiosuodatin

Päivämääräkenttä. Näytä  suodattaa objektin ryhmityksiin (kuten "Omat tili" tai "Kaikki
tilit"). Päivämääräkenttä  suodattaa kentän (kuten Luontipäivä  tai Edellinen
toiminto) ja ajanjakson (kuten "Koko aika" tai "Edellinen kuukausi") perusteella.

Kenttäsuodattimet ovat käytettävissä raporteissa, luettelonäkymissä, työnkulkusäännöissä ja
sovelluksen muissa alueissa. Määritä jokaiselle suodattimelle kenttä, operaattori ja arvo. Taulukko-,

Kenttäsuodatin

yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta Suodattimet-ikkunaan
lisätäksesi raporttisuodattimen.

Lisää totuusarvoehtoja määrittääksesi arvioitavat kenttäsuodattimet. Sinun täytyy lisätä vähintään
1 kenttäsuodatin ennen suodatinlogiikan käyttöönottoa.

Suodatinlogiikka

Suodata raportti aliobjektin mukaan käyttämällä WITH- tai WITHOUT-ehtoja. Lisää alisuodattimia
tarkentaaksesi suodatusta aliobjektin kenttien mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi ristisuodatin

Ristisuodatin

Tilit, joissa on mahdollisuuksia, napsauta Lisää mahdollisuussuodatin ja
luo Mahdollisuus yhtä kuin ACME  -alisuodatin nähdäksesi vain kyseiset
mahdollisuudet.

Valitse taulukkoraporteille näytettävien rivien enimmäismäärä ja valitse lajitteluperusteena
käytettävä kenttä sekä lajittelujärjestys. Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai
kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat sen palauttamien rivien määrää.

Rivien rajoitus

TÄSSÄ OSIOSSA:

Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi

Käytä ristisuodatinta hienosäätääksesi tuloksiasi sisällyttämällä tai jättämällä pois tietueita liittyvistä objekteista ilman, että sinun
täytyisi kirjoittaa kaavoja tai koodia. Voit käyttää ristisuodattimia sellaisenaan tai yhdessä kenttäsuodattimien kanssa.

Esimerkki: Rivirajoitusten käyttäminen raporttisuodattimissa

Tältä sivulta voit nähdä esimerkin raporttisuodattimesta, joka käyttää kenttäsuodatinta, suodatinlogiikkaa ja rivirajoitusta.
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Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodatinta hienosäätääksesi tuloksiasi sisällyttämällä tai jättämällä pois tietueita liittyvistä
objekteista ilman, että sinun täytyisi kirjoittaa kaavoja tai koodia. Voit käyttää ristisuodattimia
sellaisenaan tai yhdessä kenttäsuodattimien kanssa.

Muuta raporttisuodatinta siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa tai Poista.
Suodattimesi näytetään, kun suoritat raportit. Napsauta sivulta Muokkaa tehdäksesi lisää muutoksia.

Lisää alisuodattimia tarkentaaksesi suodatusta aliobjektin kenttien mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi
ristisuodatin Tilit, joissa on mahdollisuuksia, napsauta Lisää
mahdollisuussuodatin ja luo Mahdollisuuden nimi on yhtä kuin ACME
-alisuodatin nähdäksesi vain kyseiset mahdollisuudet. Voit luoda enintään viisi alisuodatinta kullekin
ristisuodattimelle.

• Kussakin raportissa voi olla enintään kolme ristisuodatinta.

• Kussakin ristisuodattimessa voi olla enintään kolme alisuodatinta.

• Suodatinlogiikka koskee vain kenttäsuodattimia, ei ristisuodattimia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Ristisuodattimen luominen

Käytä ristisuodattimia sisällyttääksesi tai jättääksesi pois tietueita raporttituloksistasi asiaan
liittyvien objektien ja niiden suodattimien perusteella.

2. Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH-ehtoja. Voit suodattaa raportin
näyttämään esimerkiksi vain tilit, joilla on tapauksia.

3. Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin
näyttämään esimerkiksi vain yhteyshenkilöt, joilla ei ole toimintoja.

4. Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH- ja WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa
raportin näyttämään esimerkiksi tilit, joilla on tapauksia, mutta ei toimintoja.

5. Vihjeitä ristisuodattimien työstämiseen

Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.
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Ristisuodattimen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia sisällyttääksesi tai jättääksesi pois tietueita raporttituloksistasi asiaan liittyvien
objektien ja niiden suodattimien perusteella.

1. Napsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää > Ristisuodatin.

2. Valitse ylätason objekti alasvetoluettelosta. Valintasi määrittää, mitkä objektit näkyvät aliobjektien
luettelossa.

Vihje:  Kampanjoihin perustuvissa raporttityypeissä ylätason objekti voi olla raporttityypin
toissijainen objekti. Esimerkiksi “Kampanjat, joissa on liidejä” -raportissa ylätason objekti
voi olla Kampanjat  tai Liidit.

3. Valitse with  tai without.

4. Valitse aliobjekti alasvetoluettelosta tai hae sitä nimeltä. Alasvetoluettelo sisältää kaikki valitsemasi
ylätason objektin kelvolliset aliobjektit.

5. Voit myös halutessasi lisätä alisuodattimia:

a. Napsauta Lisää asiaan liittyvän aliobjektin  suodatin.

b. Valitse kenttä. Kentät määräytyvät ristisuodattimessa olevan aliobjektin perusteella. Jos
ristisuodattimesi on esimerkiksi Tilit, joissa on tapauksia, voit käyttää
tapauskenttiä alisuodattimessasi.

c. Valitse suodatinoperaattori.

d. Kirjoita arvo.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa
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Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH-ehtoja.
Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi vain tilit, joilla on tapauksia.

Oletetaan, että viimeaikainen kampanja Kaliforniassa toi sinulle paljon uusia asiakkaita. Haluat
varmistaa, että heidän asiakastapauksensa ratkaistaan nopeasti. Voit laatia raportin nähdäksesi mihin
kyseisiin tileihin liittyy tapauksia.

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Luo kenttäsuodatin, jossa Laskutus: osavaltio/provinssi on Kalifornia
ja napsauta OK.

4. Napsauta Lisää > Ristisuodatin ja määritä Tilit, joissa on tapauksia.

Kun napsautat Suorita raportti, tulokset sisältävät vain kalifornialaiset tilit, joihin liittyy tapauksia.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä
WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi vain yhteyshenkilöt, joilla ei ole
toimintoja.

Oletetaan, että olet juuri tuonut luettelon kalifornialaisista tileistä ja haluat tietää ennen omistajien
kohdistamista, mistä niistä puuttuu yhteyshenkilöitä:

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Luo kenttäsuodatin, jossa Laskutus: osavaltio/provinssi on Kalifornia
ja napsauta OK.

4. Napsauta Lisää > Ristisuodatin ja määritä Tilit, joissa ei ole
yhteyshenkilöitä.

Kun napsautat Suorita raportti, tulokset sisältävät vain kalifornialaiset tilit, joihin ei liity
yhteyshenkilöitä.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen
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Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH- ja
WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi tilit, joilla on tapauksia, mutta ei
toimintoja.

Oletetaan, että olet myyjä, joka haluaa tarkastella ratkaisemattomia ongelmakorotuksia sisältäviä
asiakastilejä varmistaaksesi, että tukitiimisi huolehtii niistä.

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Rajoita raporttisi asiakastileihin napsauttamalla Lisää > Kenttäsuodatin ja määritä Tyyppi
on Asiakas.

4. Tarkastele tilejä, joissa ei ole toimintoja, napsauttamalla Lisää > Ristisuodatin ja määritä
Tilit, joissa ei ole toimintoja.

5. Jos haluat tarkastella tilejä, joissa ei ole suoritettuja toimintoja, lisää ristisuodattimeesi alisuodatin:

a. Napsauta Lisää Toiminnot-suodatin ja määritä Tila on Valmis.

b. Napsauta OK.

6. Jos haluat sisällyttää tilisi, joissa on tällä hetkellä tapauksia, lisää toinen ristisuodatin, mutta
määritä tällä kertaa Tilit, joissa on tapauksia.

7. Jos haluat jättää pois tapaukset, joita ei ylennetty, lisää ristisuodattimeen alisuodatin.

a. Napsauta Lisää Tapaukset-suodatin ja määritä Tyyppi on Ongelma.

b. Napsauta Lisää Tapaukset-suodatin uudelleen, mutta määritä tällä kertaa Tila on Ylennetty.

c. Napsauta OK.

Kun suoritat raportin, se sisältää vain asiakastilit, joilla ei ole suoritettuja toimintoja ja joilla on ylennettyjä tapauksia.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen
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Vihjeitä ristisuodattimien työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.

• Ristisuodattimien lisääminen saattaa hidastaa raporttiasi. Voit estää raportin tai esikatselun
aikakatkaisun rajoittamalla asetussuodattimien palauttamia tietoja. Valitse esimerkiksi
Näytä-asetukselle arvo Omat mahdollisuudet  ja Alue-asetukselle arvo Nykyinen
FQ  sen sijaan, että tarkastelisit kaikkia mahdollisuuksia koko ajan.

• Koska ristisuodattimissa käytettävissä olevat objektit riippuvat valitsemasi raporttityypin ylätason
objektista, ota huomioon siihen liittyvät aliobjektit ennen raporttityypin valitsemista. Valitse
esimerkiksi Tilit-raporttityyppi suodattaaksesi Tilit, joissa on kumppaneita
-raporttityypin mukaan, koska Kumppani on Tili-objektin aliobjekti.

• Ristisuodattimet toimivat yhdessä valitsemasi raporttityypin kanssa. Ristisuodattimilla on
AND-suhde valitsemasi raporttityypin kanssa. Jos siis valitset Tilit, joissa on kumppaneita
-raporttityypin ja lisäät ristisuodattimen Tilit, joissa ei ole kumppaneita
-raporttityypille, tuloksia ei palauteta.

KATSO MYÖS:

Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Ristisuodattimen luominen

Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: Rivirajoitusten käyttäminen raporttisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tältä sivulta voit nähdä esimerkin raporttisuodattimesta, joka käyttää kenttäsuodatinta,
suodatinlogiikkaa ja rivirajoitusta.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat myyntipäällikkönä nähdä, millä Kalifornia-tilillä on tällä hetkellä
paras mahdollisuus tuottaa voittoa:

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Avaa Tilit ja yhteyshenkilöt -raporttityyppi, valitse Tilit ja napsauta Luo.

3. Jos haluat etsiä Kalifornia-tilit, joilla on joko yli 10 miljoonan dollarin tuotto tai jotka ovat julkisia
yrityksiä, napsauta Lisää > Kenttäsuodatin ja luo nämä suodattimet:

a. Laskutusosoite: osavaltio/provinssi on Kalifornia

b. Vuosituotto on suurempi kuin 10 000 000.

c. Omistaja on Julkinen

4. Jos haluat olla varma, että tuloksiin sisältyy kaikki Kalifornia-tilit, joilla on yli 10 miljoonan tuotto
TAI jotka ovat julkisia, napsauta Lisää > Suodatinlogiikka ja kirjoita 1 AND (2 OR 3).

5. Jos haluat rajoittaa taulukkoraportin tulosten määrän 10:een, napsauta Lisää > Rivirajoitus ja
kirjoita 10. Valitse lajittelukenttä ja lajittelujärjestys. Napsauta OK.
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Kun napsautat Suorita raportti, tuloksissa näytetään kymmenen riviä, jotka sisältävät Kaliforniassa sijaitsevat julkiset yhtiöt, joiden tuotto
on yli 10 miljoonaa dollaria.

KATSO MYÖS:

Suodatintyyppien viiteopas

Raportin tulosten rajaaminen

Suodatinoperaattorien viiteopas
Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

KäyttöOperaattori

Käytä tarkalle vastaavuudelle. Esimerkiksi "Luotu on yhtä suuri kuin tänään".yhtä kuin

Käytä tuloksille, jotka ovat antamaasi arvoa pienempiä. Esimerkiksi "Kiintiö vähemmän kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on väliltä 0 – 19 999,99.

vähemmän kuin

Käytä tätä, kun haluat tulosten ylittävän määrittämäsi arvon. Esimerkiksi "Kiintiö suurempi kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on vähintään 20 000,01.

suurempi kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä pienempiä.vähemmän tai yhtä
kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä suurempia.suurempi tai yhtä kuin

Näyttää tulokset, joissa ei ole antamaasi arvoa. Tämä operaattori soveltuu varsinkin tyhjien kenttien välttämiseksi.
Esimerkiksi "Sähköposti ei yhtä kuin <tyhjä>".

ei yhtä kuin

Käytä kentille, jotka sisältävät hakutermisi, mutta sisältävät joskus myös muita tietoja. Esimerkiksi "Tili sisältää
California" löytäisi tulokset California Travel, California Pro Shop ja Surf California. Muista, että jos syötät lyhyen

sisältää

merkkijonon, se saattaa vastata pidempää sanaa. Esimerkiksi "Tili sisältää pro" löytää tulokset California Pro
Shop ja Promotions Corporation. Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Estä tietueet, jotka eivät sisällä määrittämääsi arvoa. Esimerkiksi "Postiosoite: rivi 2 ei sisällä Postinumero".ei sisällä

Note:  Kun määrität suodatinehtoja yhteenvetokentissä, ei sisällä  -ehto käyttää OR-logiikkaa
pilkuilla erotetuille arvoille. Luettelonäkymissä, raporteissa ja mittaristoissa ei sisällä  -ehto käyttää
AND-logiikkaa.

Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Käytä kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Tämä operaattori on rajatumpi hakuehto kuin
"sisältää". Esimerkiksi "Tili alkaa California" löytäisi tulokset California Travel ja California Pro Shop, mutta ei Surf
California.

alkaa

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueet,
jotka sisältävät yhden tai useamman antamistasi arvoista.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset sisällyttävät jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo", löydät tietueet, joissa on valittu
vain jääkiekko, sekä tietueet, joihin on syötetty kaksi tai kolme kyseisistä arvoista. Tulokset eivät sisällä arvojen
osittaisia vastaavuuksia.

sisällyttää
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KäyttöOperaattori

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueita,
jotka eivät sisällä syöttämiäsi arvoja.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset poissulkee viini, golf", raporttisi luetteloi tietueet, jotka sisältävät kaikkia
muita valintaluetteloarvoja, sisältäen tyhjät arvot. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.

poissulkee

Käytettävissä vain mittaristosuodattimille. Käytä tätä suodattaaksesi arvojen tietyn välin. Suodatin palauttaa
kullekin välille tuloksia, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin minimiarvo ja vähemmän kuin maksimiarvo.

Jos syötät esimerkiksi "Työntekijöitä väliltä 100–500", tuloksiisi sisältyvät tilit, joissa on 100–499 työntekijää.
Tulokset eivät sisällä tilejä, joissa on yli 500 työntekijää.

välillä

Suhteellisen päivämääräsuodattimen viite
Suhteelliset päivämääräsuodattimet sallivat sinun suodattaa päivämääräkenttien perusteella käyttämällä helposti ymmärrettävää ja
ihmispuhetta imitoimvaa syntaksia.

Esimerkiksi suodattimen Sulkemispäivä suurempi kuin 1. tammikuuta 2016  sijaan voit käyttää suhteellista
päivämäärää: Sulkemispäivä yhtä suuri kuin tämä vuosi.

Note:  Kirjaimien koolla ei ole merkitystä suhteellisten päivämääräsuodattimien operaattoreissa. TÄMÄ VUOSI  toimii samalla
tavalla kuin Tämä Vuosi  ja tämä vuosi.

JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tätä päivää edeltäneenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.EILEN

Alkaa tänään klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.TÄNÄÄN

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.HUOMENNA

Alkaa edellisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

VIIME VIIKOLLA

Alkaa tämänhetkisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

TÄLLÄ VIIKOLLA

Alkaa seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

ENSI VIIKOLLA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä viikosta, joka on alkanut n viikkoa ennen
tämänhetkistä viikkoa, ja jatkuu tämänhetkistä viikkoa edeltävän viikon viimeiseen
päivään klo 23.59 asti.

EDELLISET n VIIKKOA

Alkaa tämänhetkisen viikon jälkeisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu n kertaa seitsemän päivää.

SEURAAVAT n VIIKKOA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä sitä viikkoa, joka alkoi n viikkoa ennen
tämänhetkisen viikon alkua, ja jatkuu seitsemän päivää.

n VIIKKOA SITTEN

Alkaa edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

VIIME KUUSSA
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
kuukauden loppuun.

TÄSSÄ KUUSSA

Alkaa tämänhetkistä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä klo
00.00.00 ja jatkuu n. kuun loppuun.

SEURAAVAT n KUUKAUTTA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä kuukaudesta, joka on alkanut n kuukautta
ennen tämänhetkistä kuukautta, ja jatkuu tämänhetkistä kuukautta edeltävän
kuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti.

VIIMEISET n KUUKAUTTA

Alkaa n kuukautta tämänhetkisen kuukauden alkua ennen alkaneen kuukauden
ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.

n KUUKAUTTA SITTEN

Alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

ENSI KUUSSA

Alkaa 90 päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon.)

VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 90 päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly
jaksoon.)

SEURAAVAT 90 PÄIVÄÄ

Alkaa n  päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon. Tämän päivämääräarvon käyttäminen
sisällyttää tietueet n + 1  edelliseltä päivältä tämänhetkiseen päivään saakka).

VIIMEISET n  PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu seuraavat n  päivää. (Nykyinen
päivä ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  PÄIVÄÄ

Alkaa tämänhetkistä päivää n päivää sitten tapahtuneena päivänä klo 00.00.00 ja
jatkuu 24 tuntia. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)

n PÄIVÄÄ SITTEN

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltävän kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

VIIMEISIN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkisen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu neljänneksen loppuun.

NYKYINEN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä seuraavan kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

SEURAAVA VUOSINELJÄNNES

Alkaa n  kalenterineljännestä sitten alkaneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltäneen
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

n  VIIME VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä neljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  kalenterineljännestä eteenpäin määritetyn
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä n  kalenterineljännestä tapahtuneen
kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
neljänneksen loppuun.

n VUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkistä vuotta edeltäneen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

VIIME VUOSI

Alkaa tämänhetkisen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu
tämänhetkisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

TÄMÄ VUOSI

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVA VUOSI

Alkaa tämänhetkistä kalenterivuotta n vuotta sitten tapahtuneen kalenterivuoden
tammikuun 1. päivä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivän
loppuun.

n VUOTTA SITTEN

Alkaa klo 00:00:00, 1. tammikuuta n+1  vuotta sitten. Jakso päättyy 31. joulukuuta
viime vuotta.

n  VIIME VUOTTA

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu n  vuotta eteenpäin määritetyn vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVAT n  VUOTTA

Alkaa edellisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIMEISIN TILIVUOSINELJÄNNES

Note: Mitään tilivuoden literaaleja päivämääräarvoja ei tueta luotaessa
mukautettuja mobiilinäkymiä.

Alkaa tämänhetkisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSINELJÄNNES

Alkaa seuraava tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSINELJÄNNES

Alkaa n  tilivuosineljännestä sitten alkaneen neljänneksen ensimmäisenä päivänä
kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuosineljännestä edeltäneen neljänneksen

n  VIIME TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on
määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä seuraavan tilivuosineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  neljännestä eteenpäin määritetyn

SEURAAVAT n  TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä n  tilivuosineljännestä sitten tapahtuneen
tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
tilivuosineljänneksen viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN

Alkaa edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIME TILIVUOSI
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSI

Alkaa seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSI

Alkaa n  tilivuotta sitten alkaneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tämänhetkistä tilivuotta edeltäneen tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi

n  VIIME TILIVUOTTA

ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuotta seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello
00.00.00 ja jatkuu n  tilivuotta eteenpäin määritetyn tilivuoden loppuun. (Nykyinen

SEURAAVAT n  TILIVUOTTA

tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa n  tilivuotta sitten tapahtuneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOTTA SITTEN

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun suodatat tekstikenttien, päivämääräkenttien, numeroarvojen, valintaluetteloarvojen, tyhjien arvojen
ja null-arvojen perusteella.

Suodattaminen tekstikenttien perusteella

• Erota hakusanat pilkuilla suodattaaksesi useamman kuin yhden arvon perusteella. Jos esimerkiksi haluat etsiä tilejä Kaliforniasta, New
Yorkista tai Washingtonista, kirjoita Osavaltio sisältää CA,NY,WA.

• Suodattaminen ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi haku Osavaltio sisältää ID  palauttaa kaikki vastaavuudet
”ID”:lle, mutta palauttaa myös kaikki esiintymät ”Florida” ja ”Idaho”, koska niiden nimiin sisältyy ”id”.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä. Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Suodattaminen päivämääräkenttien perusteella

• Jos syötät päivämäärän, käytä muotoa, joka on sallittu Paikkamääritys-asetuksessasi. Voit myös käyttää erikoispäiväysarvoja,
kuten TÄNÄÄN, VIIME VIIKKO, ENSI VIIKKO, VIIMEISET <numero> PÄIVÄÄ ja niin edelleen.

Suodattaminen numeroarvojen mukaan

• Aseta numeroiden tai muiden pilkkuja sisältävien tietojen ympärille lainausmerkit. Esimerkiksi Summa on yhtä suuri kuin
"10 000"  palauttaa tietueet, joiden summa on 10 000 dollaria, mutta Summa on yhtä suuri kuin 10 000  palauttaa
tietueet, joiden summa on 10 000, 10 tai 0 dollaria.

• Jos etsit puhelinnumeroita, sisällytä täsmällinen puhelinnumeron muoto, esimerkiksi Puhelin alkaa (561).

532

RaportitAnalysointi



Suodattaminen valintaluetteloarvojen perusteella

• Kun käytät suodatuksessa usean kohteen valintaluettelon kenttiä, erota täsmällisen tuloksen määrittämisessä käytettävät arvot
puolipisteellä.

Jos esimerkiksi valitset “yhtä suuri kuin” -operaattorin ja puolipisteen kahden arvon välille, suodatukseen sisällytetään molemmat
arvot sisältävät tietueet ja kaikki muut arvot ohitetaan.

• Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, kaikkien tietuetyyppien valintaluetteloarvot tulevat hakuikkunaan. Käytä näissä suodattimissa
operaattoreita "yhtä suuri kuin" tai "eri suuri kuin".

Note: Jos muutat sellaisen valintaluetteloarvon otsikkoa, jota käytetään suodatinehtona, valintaluetteloarvo poistetaan
automaattisesti suodatinehdoista. Jos raportissasi on esimerkiksi suodatin, jossa on Liidin lähde yhtä kuin
Sähköposti tai Web  ja muutat valintaluetteloarvon Web arvoksi Viittaus, raportin suodattimeksi muuttuu Liidin
lähde yhtä kuin Sähköposti. Jos muutettu valintaluetteloarvo on ainoa tiettyyn suodattimeen määritetty arvo,
se näkyy edelleen suodattimissasi, mutta näet virheilmoituksen.

Suodattaminen tyhjien arvojen tai null-arvojen perusteella

• Kun käytät "pienempi kuin"-, "suurempi kuin"-, "pienempi tai yhtä suuri kuin"- tai "suurempi tai yhtä suuri kuin" -operaattoreita
numeroarvoja sisältävissä kentissä, järjestelmä käsittelee tyhjiä tai null-arvoja sisältävät tietueet ikään kuin niiden arvo olisi nolla (0).
Jos esimerkiksi luot tileille työnkulkusäännön tai liidin kohdistussäännön ehdolla Vuosituotto on pienempi kuin 100
000, tilitietueet täyttävät ehdot, jos niiden Vuosituotto  on tyhjä.

Tyhjiä kenttien arvoja sisältäviä tietueita ei kuitenkaan palauteta vastaavuuksina raporttien suodattimissa, mukautetuissa
luettelonäkymissä ja tilien kohdistussäännöissä (jotka kohdistavat tilejä alueisiin).

• Jos haluat rajata tietyssä kentässä vain ne tietueet, jotka sisältävät tyhjiä tai null-arvoja, valitse kenttä ja “yhtä suuri kuin”- tai “eri suuri
kuin” -operaattori, ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin  palauttaa tietueet, joiden
summakenttä on tyhjä. Voit etsiä tyhjiä arvoja tai muita arvoja samalla kertaa. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin
1,,2  palauttaa tietueet, joiden Summa-kenttä on tyhjä tai sisältää arvon “1” tai “2”.

Vihjeitä suodattamiseen useiden valuuttojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vihjeitä suodattamiseen valuuttakenttien mukaan, kun organisaatiosi käyttää useita valuuttoja.

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, voit luoda tehokkaampia suodattimia seuraavien ohjeiden
avulla:

• Voit etsiä kohteita valuutan perusteella käyttämällä Valuutta-kenttää. Esimerkiksi
Mahdollisuuden valuutta on yhtä kuin AUD  löytää mahdollisuudet, joiden
summien valuutta ilmoitetaan Australian dollareissa.

• Lisää rahasummiin valuuttatunnus summan eteen, esimerkiksi Vuosituotto on
suurempi kuin USD 50000000.

Ilman valuuttakoodia kaikkien summien oletetaan olevan käyttäjän valuutassa. Jos käyttäjän
valuutta on esimerkiksi US-dollareissa, Vuosituotto on suurempi kuin 50000000
tarkoittaa 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Jos käyttäjän valuutta ei kelpaa, käytetään yhtiön valuuttaa.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse Valuuttojen hallinta nähdäksesi
valuuttakoodit.
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• Kaikki summat muunnetaan yritysvaluutaksi vertailun helpottamiseksi. Esimerkiksi Vuosituotto on suurempi kuin
USD 50000000  hakee tilejä, joiden vuosituotto on enemmän kuin 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä sisältäisi myös tilin,
jonka tuotto on 114 miljoonaa Australian dollaria, mikä vastaa noin 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jos vaihtokurssi on 1,9.

• Raporttien summissa käytetään alkuperäistä valuuttaa ja raporttien kokonaissummissa käytetään omaa valuuttaasi. Voit muuttaa
raporttien kokonaissummissa käytettävää valuuttaa napsauttamalla Näytä > Valuutat. Voit myös päättää näyttää mille tahansa
summalle muunnettu-sarakkeen (esimerkiksi Vuosituotto [muunnettu]), jolloin summat näkyvät valuuttana, jonka valitsit Näytä
käytettävät valuutat -alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia

Raporttien ajoittaminen ja tilaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ajoita ja tilaa raportteja vastaanottaaksesi ilmoituksia, jotka pitävät sinut ajan tasalla sinulle
tärkeimmistä tilastoista ilman, että sinun tarvitsisi suorittaa raportteja manuaalisesti. Raporttien
tilaaminen Lightning Experiencessa varmistaa, että saat ajankohtaiset raportit sähköpostiisi silloin,
kun niitä tarvitset. Salesforce Classicissa voit määrittää ehtoja, joiden perusteella raportti-ilmoituksia
lähetetään.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Päivitettyjen raporttitulosten tilaaminen Lightning Experiencessa

Lightning Experiencessa voit tilata enintään 5 raporttia ja vastaanottaa päivitettyjä raporttituloksia
sähköpostitse määrittämälläsi aikataululla: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

2. Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa

Tilaa raportti Salesforce Classicissa saadaksesi säännöllisesti raportti-ilmoituksia, kun sinulle tärkeät tilastot täyttävät tietyt ehdot.
Määritä ilmoituksen lähettävät ehdot ja valitse, haluatko saada ilmoituksia Salesforce1-ilmoituksilla, Chatter-sovelluksessa vai
sähköpostitse.

3. Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa

Voit ajoittaa raportin suorituksen tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja lähettää tulokset automaattisesti niitä
tarvitseville ihmisille, jotta sinun ei tarvitse muistaa kirjautua sisään ja tehdä sitä itse.
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Päivitettyjen raporttitulosten tilaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tilaaminen
Lightning Experiencessa:
• Raporttien tilausoikeus

Lightning Experiencessa voit tilata enintään 5 raporttia ja vastaanottaa päivitettyjä raporttituloksia
sähköpostitse määrittämälläsi aikataululla: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Oletetaan esimerkiksi, että joka maanantaiaamu saavut pöytäsi ääreen ja suoritat tapausten
yleiskatsausraporttisi määrittääksesi tapausten prioriteetin. Raportin suorittamisen sijaan voit tilata
sen ja lähettää sen itsellesi joka maanantaiaamu klo 8.00.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta  > Tilaa.

Jos olet jo tilannut raportin, mutta haluat muuttaa sen aikataulua, napsauta raportista uudelleen
Tilaa.

2. Määritä tilauksen aikataulut Muokkaa tilausta -osiosta.

Jos haluat nähdä tiimisi joka päivä sulkemat tapaukset, vastaanota tapausraportti päivittäin klo
17.00.

3. Napsauta Tallenna.

4. Varmista, että tilaus on aktiivinen, jos olet valmis vastaanottamaan ilmoituksia.

5. Napsauta Tallenna.

Raporttisi tilaus astuu voimaan ja alat saamaan raporttituloksia sähköpostitse määrittämäsi aikataulun perusteella.

Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tilaaminen
Salesforce Classicissa:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raportti-ilmoitusten
tilaamisen ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä Salesforce
Classicissa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilaa raportti Salesforce Classicissa saadaksesi säännöllisesti raportti-ilmoituksia, kun sinulle tärkeät
tilastot täyttävät tietyt ehdot. Määritä ilmoituksen lähettävät ehdot ja valitse, haluatko saada
ilmoituksia Salesforce1-ilmoituksilla, Chatter-sovelluksessa vai sähköpostitse.

Voit esimerkiksi tilata avoimien ongelmien raportin ja saada ilmoituksen joka aamu, jos avoimia
ongelmia on yli 20. Voit tilata enintään viiden raportin ilmoituksia.

Note:  Raportti-ilmoituksia ei näytetä vaihtoehtona tallentamattomissa raporteissa. Tallenna
raportti ennen sen tilaamista.

Henkilökohtaiset raportti-ilmoitukset eivät liity tulevien suoritusten ajastusominaisuuteen,
jonka avulla voit lähettää raportteja sähköpostitse tiettyinä aikoina määrittämättä ehtoja. Jos
haluat ajoittaa sähköpostitse lähetettäviä raportteja, valitse Suorita raportti
-alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot.

1. Napsauta raportin suoritussivulta Tilaa.

2. Valitse raportin tilaussivulta, haluatko saada ilmoituksen joka kerta, kun ehdot täyttyvät, vai
ainoastaan ensimmäisellä kerralla.

3. Määritä nämä ehdot kolmessa osassa: aggregaatti, operaattori, arvo.

Voit esimerkiksi käynnistää ilmoituksia, kun summa on alle 1 000 000 $.

• Aggregaatti on mittataulukko, johon ehtosi perustuu. Se voi olla Tietueiden määrä,
Keskiarvosumma, Pienin summa, Suurin summa, tai Yhteissumma.

• Operaattori on vertailusi perusta, kuten Yhtä kuin, Ei yhtä kuin, Suurempi kuin, jne.

• Arvo on numero, johon haluat verrata aggregaattia.

Ehtosi arvioidaan raportin suorituksen aikana, ja jos ne kaikki täyttyvät, ilmoitukset lähetetään (enintään viisi ehtoa per raportti).

4. Ajoita kuinka usein ja milloin ehtosi arvioidaan (joka arkipäivä, päivittäin tai viikoittain).
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Voit esimerkiksi suorittaa raportin joka arkipäivä klo 07.00.

5. Valitse yksi tai useampi ilmoitustyyppi.

• Lähetä Salesforce1-sovelluksen sisäinen ilmoitus

• Lähetä Chatter-sovellukseen

• Lähetä sähköposti-ilmoitus

• Suorita mukautettu Apex-toiminto, kuten tehtävien luominen tai tapausten eskalointi

Lisätietoja mukautetun Apex-luokan laatimisesta on Apex Developer Guide -oppaassa.

6. Varmista, että tilaus on aktiivinen, jos olet valmis vastaanottamaan ilmoituksia.

7. Napsauta Tallenna ajoittaaksesi ilmoitukset.

Esimerkki: Raportin suoritus on ajoitettu jokaiselle viikonpäivällä klo 07.00. Jos sen summa on alle 1 000 000, Salesforce1-ilmoitus
ja Chatter-viesti lähetetään.

KATSO MYÖS:

Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa
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Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Voit ajoittaa raportin suorituksen tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja lähettää
tulokset automaattisesti niitä tarvitseville ihmisille, jotta sinun ei tarvitse muistaa kirjautua sisään ja
tehdä sitä itse.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raportin päivityksen ajoittaminen

Ajoita raporttien suoritukset tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit lähettää
raportin HTML-version sähköpostitse organisaatiosi käyttäjille.

2. Raportin ajoituksen tarkasteleminen

Tarkastele raportin ajoitusta Ajoita raportti -sivulta tai Raportit-välilehdestä. Tarkastele
organisaatiosi kaikkien raporttien ajoituksia Määritykset-kohdasta.

3. Raportin ajoituksen hallinta

Luo, muuta, tarkastele ja poista ajoitettuja raportteja Ajoita raportti -sivulta.

4. Raportin ajoituksen muuttaminen

Voit tehdä muutoksia jo ajoitettuun raporttiin Ajoita raportti -sivulta.

5. Raportin ajoituksen poistaminen

Valitse ajoitettu raportti ja peruuta sen ajoitus poistaaksesi sen ajoitetun suorituksen.

6. Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

Alla on joitakin ajoitukseen, rajoituksiin ja sähköposti-ilmoituksiin liittyviä vihjeitä, jotka tulisi pitää mielessä raporttia ajoitettaessa.

KATSO MYÖS:

Raportin päivityksen ajoittaminen

Raportin ajoituksen muuttaminen

Raportin ajoituksen poistaminen

Raportin ajoituksen hallinta

Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

Raportin ajoituksen tarkasteleminen

Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa
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Raportin päivityksen ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Ajoita raporttien suoritukset tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit lähettää
raportin HTML-version sähköpostitse organisaatiosi käyttäjille.

1. Napsauta raportin nimeä Raportit-välilehdestä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

Jos olet luomassa uutta raporttia, sinua pyydetään tallentamaan raportti kansioon ennen sen
ajoittamista. Jos raporttikansio on jaettu ryhmän kanssa, voit ajoittaa raportin vain koko ryhmälle.
Jos haluat rajoittaa raportin yksittäiselle jäsenelle, jaa raporttikansio kyseisen jäsenen kanssa.

3. Valitse Ajoita raportti -sivulla oletuskäyttäjä, jolla on käyttöoikeus kansioon, johon raportti on
tallennettu.

Oletuskäyttäjän käyttöoikeustaso määrittää mitä käyttäjät (mukaan lukien portaalikäyttäjät)
näkevät, kun he saavat ajoitetun raportin suoritustulokset. Tämä tarkoittaa, että kaikki käyttäjät
eivät näe kaikkia kenttiä, ja oletuskäyttäjä näkee kenttiä, joita muut eivät välttämättä näe. Kun
raportti on lähetetty, se osoittaa, mitkä kentät vain oletuskäyttäjä näkee. Tarvitset kaikkien
tietojen tarkasteluoikeudet, jos haluat määrittää jonkun toisen oletuskäyttäjän kuin itsesi.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, raporttia ei suoriteta. Salesforce lähettää sähköposti-ilmoituksen, jossa pyydetään
aktivoimaan käyttäjä, poistamaan raportin aikataulu tai muuttamaan oletuskäyttäjä aktiiviseksi. Salesforce lähettää ilmoituksen
käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus, kaikkien tietojen muokkausoikeus ja laskutuksen hallintaoikeus. Jos yhdelläkään
käyttäjällä ei ole kaikkia näitä käyttöoikeuksia, Salesforce lähettää ilmoituksen käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus ja
kaikkien tietojen muokkausoikeus.

4. Valitse sähköpostiasetus.

VastaanottajaValitse

Lähetä raportti käyttäjäprofiilissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.Minulle

Lähetä raportti sähköpostitse muille käyttäjille.Minulle ja/tai muille...

Voit lähettää raportteja vain sähköpostiosoitteisiin, jotka sisältyvät Salesforce-käyttäjätietueisiin. Kun portaalikäyttäjät saavat raportteja
sähköpostitse, he näkevät samat tiedot, jotka oletuskäyttäjä määritti raportin ajoittamiseen. Jos et halua jakaa joitakin tietoja, ajoita
raportin suoritus siten, että portaalikäyttäjä on oletuskäyttäjä.

Note:  Portaalikäyttäjät saavat raporttien ja mittariston päivitysilmoituksia sähköpostitse, jos Salli raporttien ja
mittaristojen lähettäminen portaalikäyttäjille  -vaihtoehto on käytössä.

5. Valitse raportin suorituksen yleisyys, kesto ja aika:

• Valitse Yleisyys-kentästä Päivittäin, Viikoittain  tai Kuukausittain  ja tarkenna sitten suoritusväliä.

• Määritä Alku- ja Loppu-kenttiin päivämäärät, joiden aikana haluat ajoittaa raportin ajot. Voit syöttää nykyisen päivämäärän
napsauttamalla linkkiä, jossa näytetään päivämäärä.

• Napsauta Toivottu aloitusaika  -valikosta Etsi käytettävissä olevat asetukset... ja valitse aloitusaika.

Haluamasi aloitusaika ei välttämättä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet kyseisen ajan raportin suorituksille.

6. Valitse Tallenna raportin ajoitus. Voit valita:

TulosValitse

Tallenna raportin ajoitus ja raporttiin tekemäsi muutokset.Tallenna raporttimuutokset tämän ajoituksen kanssa
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TulosValitse

Tallenna vain ajoitus. Raporttiin tekemäsi muutokset hylätään.Hylkää raportin muutokset

Raportin vastaanottajat voivat napsauttaa raportin nimeä sähköpostitse lähetetyissä raporteissa, jos he haluavat kirjautua Salesforceen
ja tarkastella raporttia suoraan.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta

Raportin ajoituksen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Organisaation kaikkien
ajoitettujen raporttien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele raportin ajoitusta Ajoita raportti -sivulta tai Raportit-välilehdestä. Tarkastele organisaatiosi
kaikkien raporttien ajoituksia Määritykset-kohdasta.

•
Jos haluat nähdä raportin aikataulun Raportit-välilehdessä, siirrä kursori -kuvakkeen päälle
ajoitussarakkeessa .

Näet seuraavan suorituksen yleisyyden ja päivämäärän.

Käyttäjät, joilla ei ole raporttien ajoitusoikeuksia, eivät voi nähdä tätä kuvaketta ja sen tietoja.

• Raportin suorituksen ajoituksen tarkasteleminen Ajoita raportti -sivulta:

1. Napsauta ajastetun raportin nimeä Raportit-välilehdestä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

• Näet organisaatiosi kaikki ajoitetut raportit kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt  ja valitsemalla Ajoitetut työt.

Vain käyttäjät, joilla on asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat nähdä nämä tiedot.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta
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Raportin ajoituksen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Ajoitetun raportin
suorituksen poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo, muuta, tarkastele ja poista ajoitettuja raportteja Ajoita raportti -sivulta.

Ajoita raportti -sivulta voit suorittaa seuraavat toimet:

• Ajoita uusi tai olemassa oleva raportti suoritettavaksi myöhemmin ja lähetä sen tulokset
sähköpostitse muille.

• Muuta ajoitusta aiemmin ajoitetulle raportille.

• Tarkastele ajoitettuja töitä organisaatiosi kaikille raporteille tai tarkastele vain valitun raportin
ajoitusta.

• Poista valitun raportin ajoitettu suoritus.

Enemmän ajoitettuja raportteja saattaa olla myynnissä.

KATSO MYÖS:

Raportin päivityksen ajoittaminen

Raportin ajoituksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Voit tehdä muutoksia jo ajoitettuun raporttiin Ajoita raportti -sivulta.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä ajoitetun raportin nimeä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

3. Tee tarvittavat muutokset Ajoita raportti -sivulla.

4. Napsauta Tallenna raportin ajoitus.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta
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Raportin ajoituksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Ajoitetun raportin
suorituksen poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Valitse ajoitettu raportti ja peruuta sen ajoitus poistaaksesi sen ajoitetun suorituksen.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä ajoitetun raportin nimeä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

3. Napsauta Poista raportin ajoitus.

Raportin ajoitettu suoritus peruutetaan eikä sitä lähetetä roskakoriin.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta

Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Alla on joitakin ajoitukseen, rajoituksiin ja sähköposti-ilmoituksiin liittyviä vihjeitä, jotka tulisi pitää
mielessä raporttia ajoitettaessa.

Raporttien suorituksien ajoittaminen

•
Siirrä Raportit-välilehdessä kursori -kuvakkeen päälle ajoitussarakkeessa ( ) nähdäksesi
raportin aikataulun. Huomaa, että käyttäjät, joilla ei ole raporttien ajoitusoikeuksia, eivät voi
nähdä tätä kuvaketta ja sen tietoja.

• Et voi luoda ajoituksia liitetyille raporteille.

• Organisaatiossasi voi olla korkeintaan 200 ajoitettua raporttia. Päivittäiset rajoitukset riippuvat
Edition-versiosta. Enemmän ajoitettuja raportteja saattaa olla myynnissä.

• Ajastetut raportit suoritetaan aikataulun määrittäneen käyttäjän aikavyöhykkeessä. Jos esimerkiksi käyttäjän tietueen
Aikavyöhyke-kentän arvo on Tyynenmeren normaaliaika ja ajoitat raportin suorituksen joka päivälle kello 14.00, raportti suoritetaan
päivittäin klo 14.00–14.29 Tyynenmeren normaaliaikaa.

• Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksia eri aikavyöhykkeessä kuin missä ajoitus aiemmin tehtiin, ajankohta voi mahdollisesti muuttua.

• Jos ajoitat raportin suorituksen kuukauden tietylle päivälle, raportti suoritetaan vain sellaisina kuukausina, joissa on kyseinen päivä.
Jos esimerkiksi ajoitat raportin ajettavaksi kunkin kuukauden 31. päivä, raportti ajetaan vain kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat
suorittaa raportin kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse Kerran kuukaudessa päivänä  -alasvetoluettelon viimeinen
vaihtoehto.

• Raportti suoritetaan tunnin kuluessa ajasta, joka on valittu Toivottu aloitusaika  -kohdassa. Jos esimerkiksi valitset toivotuksi
aloitusajaksi kello 14.00, raportti voidaan suorittaa milloin tahansa kello 14 ja kello 14.59 välillä riippuen siitä, kuinka monta muuta
raporttia on ajoitettu kyseiseksi ajaksi.

• Raporttien ajoitusta ei seurata määrityslokihistoriassa.
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Ajoitettujen raporttien lähettäminen sähköpostitse

• Sähköpostitse lähetetyt raportit eivät sisällä raporttikaavioita. Voit lähettää raportin kaavion sähköpostitse luomalla mittariston ja
ajoittamalla mittaristopäivityksen.

• Raporteissa näytetään vain 2 000 ensimmäistä tietuetta (niin kuin selaimessa).

• Outlook 2007:n rajoitus: Raporttisähköposteja, joissa on yli 22 tuumaa leveitä taulukoita tai yli 63 saraketta, ei ehkä voi näyttää oikein.

• Sähköpostitse lähetettävän raportin sallittu enimmäiskoko on 10 Mt. Käytä seuraavia tekniikoita raportissa olevien tietojen
vähentämiseen:

– Suodata vain omat tietueesi kaikkien tietueiden sijaan.

– Rajoita tiedot koskemaan vain tiettyä päivämääräaluetta.

– Poista raportista tarpeettomat sarakkeet.

– Piilota raportin lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Ajoita mittariston päivitys

Raportin ajoituksen hallinta

Raportin suorittaminen ja lukeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita raportti napsauttamalla sen nimeä. Kun olet suorittanut raportin, käytettävissäsi on useita
työkaluja, jotka auttavat sinua tietojen lukemisessa.
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Raportin vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen:
• Raporttien vientioikeus

Jos haluat työstää raporttien tietoja asianmukaisella työkalulla, kuten laskentataulukossa, vie raporttien
tiedot Microsoft Excel ® (.xls) -tiedostoksi tai pilkuilla erotettuja arvoja sisältäväksi (.csv)
tiedostoksi.

Kun raportteja viedään pilkulla erotellut arvot (.csv) -muodossa, käyttäjän lisätietosivun
paikkamääritykset määrittävät vientitiedoston sisältämän kenttien erotinmerkin. Jos
paikkamääritysasetuksesi on esimerkiksi Englanti (Yhdysvallat), desimaalierotin on piste ("."). Jos
paikkamääritysasetuksesi on Ranska (Ranska), desimaalierotin on pilkku (","). Voit korvata
paikkamäärityksesi oletusarvoisen erotinmerkin valitsemalla Muoto-alasvetoluettelosta Pilkkueroteltu
.csv  (merkistöön kuulumattomat merkit).

Excel ei näytä kenttien erotinmerkkiä .csv-muodossa. Jos haluat työstää .csv-tiedostoja Excelissä,
suosittelemme, että Salesforcessa valitsemasi paikkamääritysasetuksesi vastaa Windowsin
Aluekohtaiset kieliasetukset -asetusta.

1. Napsauta Raportit-sivulta vietävän raportin vierestä  > Vie.

• Jos olet valinnut Internet Explorer -selaimen asetuksen "Älä tallenna salattuja sivuja levylle",
et voi avata raporttia suoraan Excelissä. Sen sijaan sinun täytyy tallentaa viety raportti
tietokoneellesi ja avata se sitten Excelissä. Jos haluat muuttaa tätä Internet Explorer -asetusta,
poista valinta “Älä tallenna salattuja sivuja levylle” kohdasta Internet-asetukset.

• Liitetty-muotoisia raportteja ei voi viedä, mutta voit valita tulostettavan näkymän.

2. Määritä kielellesi sopiva Koodaus.

3. Valitse Muoto-asetukseksi Excel-muoto .xls  tai Pilkkueroteltu .csv.

4. Valitse Export (Vie).

5. Jos selainikkuna kysyy, valitse tiedoston tallennus.

Yhdessä raportissa voit viedä enintään 256 saraketta ja 65536 riviä.

Viemäsi raportti latautuu.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

KATSO MYÖS:

Raporttien suorittaminen taustalla

Raportin tulostaminen
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Raportin jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jaa raportteja työtoveriesi kanssa, jotta kaikki näkevät samat tiedot.

Note:  Pidä Lightning Experiencen rajoitukset mielessäsi käyttäessäsi kansioita.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning
Experiencessa

Ominaisuus

Standardikansiot, sisältäen Salesforcen
mukana toimitetut oletusarvoiset raportit
ja mittaristot

Raporttien ja mittaristojen siirtäminen
kansioiden välillä

Salesforce Classicissa luodut kansiot ja
niiden sisällöt ovat käytettävissä Lightning

Raportti- ja mittaristokansioiden luominen
tai poistaminen

Experiencessa. Käyttäjät voivat tallentaa
uusia tai kloonattuja raportteja ja
mittaristoja näihin kansioihin.

Salesforce Classicissa kansioille määritetyt
jako-oikeudet ovat voimassa Lightning

Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen

Experiencessa, mutta jako-oikeuksia ei voi
määrittää tai muuttaa.

Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja
mittaristokansioita Lightning Experiencessa.

Raportti- ja mittaristokansioiden
hakeminen

Globaalit hakutulokset sisältävät raportit ja
mittaristot, mutta eivät raportti- tai
mittaristokansioita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Jaa raportteja ja mittaristoja

Raportit ja mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Et siis jaa itse raporttia tai mittaristoa, vaan sen kansion. Voit antaa muiden käyttää
raporttia tai mittaristoa myöntämällä heille Tarkastelija-, Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeuden kansioon, joka sisältää raportin tai
mittariston.

2. Raporttisi toimittaminen

Kun haluat toimittaa raporttisi tiedot niitä tarvitseville ihmisille, voit jakaa raportin URL-osoitteen, tehdä raportista käytettävän
Chatter-syötteissä tai viedä tiedot toiseen työkaluun, kuten Excel. Voit myös ajoittaa raportin suorituksen, jotta tarkastelijat näkevät
aina uusimmat tiedot.

3. Upotetut raporttikaaviot

Käyttäjien on yleensä selattava Raportit-välilehdelle löytääkseen tietoja. Voit kuitenkin antaa heille arvokkaita tietoja suoraan sivuilla,
joilla he käyvät usein. Teet sen upottamalla objektien tietosivulle raporttikaavioita. Sivuilla olevien kaavioiden avulla käyttäjät voivat
tehdä päätöksiä sivun asiayhteydessä näkemiensä tietojen perusteella hakematta tietoa muualta. Mahdollisuustietue näyttää
esimerkiksi tärkeitä tietoja suoraan tietosivullaan.
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Jaa raportteja ja mittaristoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raportit ja mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Et siis jaa itse raporttia tai mittaristoa, vaan sen
kansion. Voit antaa muiden käyttää raporttia tai mittaristoa myöntämällä heille Tarkastelija-,
Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeuden kansioon, joka sisältää raportin tai mittariston.

Note:  Käyttäjät eivät voi jakaa raportti- ja mittaristokansioita Lightning Experiencessa.
Lightning Experience noudattaa kaikkia Salesforce Classicissa määritettyjä kansioiden
jako-oikeuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Jaa raportti- tai mittaristokansio

Jos haluat sallia muiden käyttää raporttia tai mittaristoa, jaa sen kansio. Anna kullekin käyttäjälle, julkiselle ryhmälle tai roolille
asianmukainen käyttöoikeustaso kansioon.

2. Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

Kullakin käyttäjällä, ryhmällä tai roolilla voi olla oma käyttöoikeustaso raportti- ja mittaristokansioon. Tarkastelijat voivat tarkastella
tietoja, muokkaajat voivat määrittää näytettävät tiedot ja päälliköt voivat hallita käyttöoikeuksia.

3. Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Käytä tätä kaaviota nähdäksesi nopeasti, mitä Tarkastelija-, Muokkaaja- ja Päällikkö-käyttöoikeudet sallivat käyttäjien tehdä raportti-
ja mittaristokansioissa.

4. Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet

Kukin raportti- ja mittaristokansion käyttöoikeustaso koostuu tiettyjen käyttäjäoikeuksien yhdistelmästä. Pääkäyttäjänä voit hienosäätää
käyttäjien pääsyä mittaristoihin ja raportteihin kohdistamalla tai poistamalla käyttöoikeuksia.

Jaa raportti- tai mittaristokansio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos haluat sallia muiden käyttää raporttia tai mittaristoa, jaa sen kansio. Anna kullekin käyttäjälle,
julkiselle ryhmälle tai roolille asianmukainen käyttöoikeustaso kansioon.

Note:  Jos haluat myöntää käyttöoikeuden kansioon, sinulla täytyy olla joko Päällikkö-oikeus
kyseiseen kansioon, julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus (raporttikansiot) tai
julkisissa kansioissa olevien mittaristojen hallintaoikeus (mittaristokansiot).

Kun luot kansion, olet sen päällikkö. Se näkyy vain sinulle ja hallinnalliset oikeudet omistaville
käyttäjille.

Jos kansiolla ei ole Päällikkö-käyttöoikeutta, se on julkinen ja näkyvissä käyttäjille, joilla on julkisissa
kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeus. He voivat myös suorittaa raportin, riippuen objektien
käyttöoikeuksistaan.
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(1) Jaa kansiosi käyttäjän, käyttäjäryhmän tai roolin kanssa. (2) Valitse haluamasi käyttöoikeustaso kullekin käyttäjälle,
ryhmälle tai roolille. (3) Lopeta kansion jakaminen käyttäjän, ryhmän tai roolin kanssa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Jaa raportti tai mittaristo yksittäisen käyttäjän kanssa

Jos haluat jakaa raportti- tai mittaristokansion yhden tai kahden henkilön kanssa, myönnä heille käyttöoikeus yksitellen.

2. Jaa raportti tai mittaristo ryhmän kanssa

Jos useampi ihminen tarvitsee käyttöoikeuden analyysikansioon, jaa kansio julkisen ryhmän kanssa. Tällä tavoin sinun ei tarvitse pitää
kirjaa siitä, kenen kanssa olet jakanut sen.

3. Jaa raportti- tai mittaristokansio roolitasolla

Kun annat ihmisille käyttöoikeuksia raportti- tai mittaristokansioon heidän rooliensa perusteella, voit hallita käyttöoikeuksia pitämättä
kirjaa käyttäjistä tai ryhmistä.

KATSO MYÖS:

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet
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Jaa raportti tai mittaristo yksittäisen käyttäjän kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
sisäisten käyttäjien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
sisäisten käyttäjien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos haluat jakaa raportti- tai mittaristokansion yhden tai kahden henkilön kanssa, myönnä heille
käyttöoikeus yksitellen.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Sisäiset käyttäjät.

Note:  Sisäiset käyttäjät eivät sisällä asiakas- tai kumppaniportaalin käyttäjiä.

3. Etsi haluamasi käyttäjä, napsauta Jaa ja valitse käyttöoikeustaso.

Voit hakea kirjoittamalla nimen alun.

4. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Jaa raportti tai mittaristo ryhmän kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
julkisten ryhmien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
julkisten ryhmien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos useampi ihminen tarvitsee käyttöoikeuden analyysikansioon, jaa kansio julkisen ryhmän kanssa.
Tällä tavoin sinun ei tarvitse pitää kirjaa siitä, kenen kanssa olet jakanut sen.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Julkiset ryhmät.

3. Etsi haluamasi ryhmä ja napsauta Jaa.

Voit hakea kirjoittamalla nimen alun.

4. Valitse haluamasi jakotaso tälle ryhmälle.

Note:  Portaalikäyttäjillä voi olla vain Tarkastelija-käyttöoikeus raportteihin eivätkä he voi
käyttää mittaristoja.
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5. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Jaa raportti- tai mittaristokansio roolitasolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
roolin tai roolin ja sen
alaroolien tasolla:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
roolin tai roolin ja sen
alaroolien tasolla:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Kun annat ihmisille käyttöoikeuksia raportti- tai mittaristokansioon heidän rooliensa perusteella,
voit hallita käyttöoikeuksia pitämättä kirjaa käyttäjistä tai ryhmistä.

Voit myöntää raportti- tai mittaristokansion käyttöoikeuden tietyn roolin käyttäjille tai roolin käyttäjille
ja roolin alapuolella oleville käyttäjille.

Oletetaan esimerkiksi, että Myyntiosaston johtaja  -roolilla ja sen alarooleilla on
mittaristokansion Tarkastelija-oikeudet, kun taas itse roolilla (Myyntiosaston johtaja) on kansion
Päällikkö-oikeudet. Tämä tarkoittaa, että Myyntiosaston johtaja -roolissa olevalla käyttäjällä on
laajemmat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa hänen alapuolellaan olevilla käyttäjillä. Jos
myyntiosaston johtaja lähtee yhtiöstä, roolin perivä käyttäjä voi hallita kansion mittaristoja.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Roolit tai Roolit ja alaroolit.

• Valitse Roolit, jos haluat myöntää käyttöoikeuden kaikille kyseisen roolin käyttäjille.

• Valitse Roolit ja alaroolit jos haluat myöntää käyttöoikeuden kyseisille käyttäjille sekä heitä
roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjille.

3. Etsi haluamasi rooli, napsauta Jaa ja valitse käyttöoikeustaso.

Voit hakea kirjoittamalla nimen.

4. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kullakin käyttäjällä, ryhmällä tai roolilla voi olla oma käyttöoikeustaso raportti- ja mittaristokansioon.
Tarkastelijat voivat tarkastella tietoja, muokkaajat voivat määrittää näytettävät tiedot ja päälliköt
voivat hallita käyttöoikeuksia.

Vihje:  Jos et ole valmis jakamaan raporttia tai mittaristoa, säilytä sitä henkilökohtaisessa
kansiossa, johon vain sinulla on käyttöoikeus. Sinulle on määritetty valmiiksi Omat mukautetut
raportit- ja Omat mittaristot -kansiot. Luo lisää tarvittaessa. Kun luot kansion, se on vain sinun
ja hallintaoikeudet omistavilla käyttäjillä, kunnes jaat sen.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tarkastelijan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Tarkastelija-käyttöoikeuden avulla voit tarkastella raportin tai mittariston tietoja, mutta et voi tehdä niihin muutoksia, paitsi kloonaamalla
ne uuteen raporttiin tai mittaristoon. Kaikilla käyttäjillä on vähintään Tarkastelija-käyttöoikeus raportti- ja mittaristokansioihin, jotka
on jaettu heidän kanssaan. (Joiden käyttäjien hallinnalliset käyttäjäoikeudet saattavat antaa heille laajemmat käyttöoikeudet.)

2. Muokkaajan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Jos olet kansion Muokkaaja, voit tarkastella ja muokata sen sisältämiä raportteja ja mittaristoja ja siirtää niitä toisiin kansioihin, joissa
sinulla on Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus.

3. Päällikön käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Päällikkö-käyttöoikeuden avulla voit suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin Tarkastelija- ja Muokkaaja-käyttöoikeuksilla sekä hallita
muiden käyttäjien käyttöoikeutta kansioon, muuttaa kansion ominaisuuksia tai poistaa kansion.

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Tarkastelijan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tarkastelija-käyttöoikeuden avulla voit tarkastella raportin tai mittariston tietoja, mutta et voi tehdä
niihin muutoksia, paitsi kloonaamalla ne uuteen raporttiin tai mittaristoon. Kaikilla käyttäjillä on
vähintään Tarkastelija-käyttöoikeus raportti- ja mittaristokansioihin, jotka on jaettu heidän kanssaan.
(Joiden käyttäjien hallinnalliset käyttäjäoikeudet saattavat antaa heille laajemmat käyttöoikeudet.)

Oletetaan esimerkiksi, että Sami on myyntiedustaja, joka tykkää aloittaa päivänsä tarkistamalla
sijoituksensa parhaiden myyjien taulukosta, joka näytetään myyntien päämittaristossa. Hänen täytyy
päivittää mittaristonsa nähdäkseen viimeisimmät tilastot, joten hänen täytyy voida tarkastella
mittariston alaisia raportteja. Hän ei kuitenkaan halua muokata raportteja tai mittaristoa. Tällöin hän
tarvitsee vain Tarkastelija-käyttöoikeuden kansioon, joka sisältää myyntien päämittariston.

Muokkaajan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jos olet kansion Muokkaaja, voit tarkastella ja muokata sen sisältämiä raportteja ja mittaristoja ja
siirtää niitä toisiin kansioihin, joissa sinulla on Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntipäällikkö Aliisa haluaa tarjota eri myyntimittariston kolmelle eri
aluetiimille. Hän tarvitsee Muokkaaja-käyttöoikeuden kansioon, joka sisältää myyntien päämittariston,
jotta hän voi siirtää sen perustana olevat raportit oikeisiin kansioihin ja muokata niitä näyttämään
asianmukaiset tiedot. Hän tarvitsee myös mittaristojen luonti- ja mukautusoikeudet.

Note:  Et voi myöntää Muokkaaja-käyttöoikeutta vakioraporttikansioihin. Kaikilla käyttäjillä
on oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeus näihin kansioihin.
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Päällikön käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Päällikkö-käyttöoikeuden avulla voit suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin Tarkastelija- ja
Muokkaaja-käyttöoikeuksilla sekä hallita muiden käyttäjien käyttöoikeutta kansioon, muuttaa kansion
ominaisuuksia tai poistaa kansion.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntipäällikkö Antti on vastuussa liian monesta raportista, jotta hän
ehtisi tarkastaa ne kaikki yksittäin. Hän luo raporttikansion nimeltään Alueelliset raportit. Kansion
luojana hänellä on automaattisesti kansion Päällikkö-oikeudet. Hän antaa julkiselle
Myyntiedustajat-ryhmälle Tarkastelija-käyttöoikeuden. Lisäksi hän antaa myyntipäällikkö Aliisalle
kansion Päällikkö-käyttöoikeuden.

Note:  Et voi myöntää Päällikkö-käyttöoikeutta vakioraporttikansioihin. Kaikilla käyttäjillä on
oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeus näihin kansioihin.

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä tätä kaaviota nähdäksesi nopeasti, mitä Tarkastelija-, Muokkaaja- ja Päällikkö-käyttöoikeudet
sallivat käyttäjien tehdä raportti- ja mittaristokansioissa.

PäällikköMuokkaajaTarkastelija

Tarkastele kansiossa olevia raportteja tai mittaristoja

Suorita kansiossa olevia raportteja

Päivitä kansiossa olevia mittaristoja

Muuta, siirrä tai poista kansiossa olevia raporttejasi tai
mittaristojasi

Katso mikä käyttöoikeustaso kenelläkin on kansioon

Muuta, siirrä tai poista kansiossa olevia muiden luomia
raportteja tai mittaristoja

Note:  Jos kansioiden parannettu jakaminen on
otettu käyttöön organisaatiollesi, tarvitset myös
kaikkien tietojen tarkasteluoikeuden
muuttaaksesi näitä mittaristoja.

Muuta kansion nimeä

Muuta kansion jakoasetuksia
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Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kukin raportti- ja mittaristokansion käyttöoikeustaso koostuu tiettyjen käyttäjäoikeuksien
yhdistelmästä. Pääkäyttäjänä voit hienosäätää käyttäjien pääsyä mittaristoihin ja raportteihin
kohdistamalla tai poistamalla käyttöoikeuksia.

Kun analyysikansioiden jakaminen otetaan käyttöön, kaikki käyttäjät saavat oletusarvoisesti
Tarkastelija-oikeuden raportti- ja mittaristokansoihin, paitsi käyttäjät, joilla on korkeammat
hallinnalliset käyttöoikeudet. Jos haluat antaa käyttäjille laajemmat oikeudet, kohdista heille kansion
Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeus ja myönnä raportin ja mittariston käyttäjäoikeuksia tarvittaessa.

KuvausKäyttäjäoikeus

Luo, muokkaa ja poista Omat mittaristot -kansiossa
olevia mittaristoja. Luo mittaristoja ja tallenna ne jaettuun
kansioon, jos jako-oikeudet sallivat.

Mittaristojen luonti- ja
mukautusoikeus

Luo, muokkaa ja poista Omat mukautetut raportit
-kansiossa olevia raportteja. Luo raportteja ja tallenna ne
jaettuun kansioon, jos jako-oikeudet sallivat.

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Luo mittaristokansioita ja hallitse niitä, jos jako-oikeudet
sallivat.

Mittaristokansioiden
luontioikeus

Luo raporttikansioita ja hallitse niitä, jos jako-oikeudet
sallivat.

Raporttikansioiden
luontioikeus

Muokkaa, siirrä, tallenna ja poista jaettuihin kansioihin
luomiasi mittaristoja.

Omien mittaristojen
muokkausoikeus

Muokkaa, siirrä, tallenna ja poista jaettuihin kansioihin
luomiasi raportteja.

Omien raporttien
muokkausoikeus

Luo, muokkaa ja poista mittaristoja1 ja hallitse niiden
jakamista kaikissa julkisissa mittaristokansioissa, pois

Julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus lukien muiden henkilökohtaiset kansiot. Tämä

käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata ja jakaa kaikissa
kansioissa olevia mittaristoja, myös piilotetuissa kansioissa
olevia. He saavat myös nämä käyttöoikeudet:

• Mittaristojen luonti- ja
mukautusoikeus

• Mittaristokansioiden luontioikeus

• Omien mittaristojen muokkausoikeus

• Julkisissa kansioissa olevien
mittaristojen tarkasteluoikeus

(1 Käyttäjät tarvitsevat myös dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeuden  ja oman
tiimin mittaristojen
tarkasteluoikeuden  muokatakseen dynaamista
mittaristoa.)
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Luo, muokkaa ja poista kaikissa julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja ja
hallitse niiden jakamista. Tämä ei sisällä muiden henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
raporttien hallintaoikeus

Tämä käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata ja jakaa kaikissa kansioissa olevia
raportteja, myös piilotetuissa kansioissa olevia. He saavat myös nämä
käyttöoikeudet:

• Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

• Raporttikansioiden luontioikeus

• Omien raporttien muokkausoikeus

• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus

Tarkastele julkisissa mittaristokansioissa olevia mittaristoja. Tämä ei sisällä
muiden henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
mittaristojen tarkasteluoikeus

Tarkastele julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja. Tämä ei sisällä muiden
henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
raporttien tarkasteluoikeus

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Raporttisi toimittaminen
Kun haluat toimittaa raporttisi tiedot niitä tarvitseville ihmisille, voit jakaa raportin URL-osoitteen, tehdä raportista käytettävän
Chatter-syötteissä tai viedä tiedot toiseen työkaluun, kuten Excel. Voit myös ajoittaa raportin suorituksen, jotta tarkastelijat näkevät aina
uusimmat tiedot.

Pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on julkisten raporttien hallintaoikeus ja raporttien luonti- ja mukautusoikeudet, voivat luoda mukautettuja
raportteja, joita kaikki käyttäjät voivat tarkastella. He voivat myös organisoida raportteja luomalla mukautettuja raporttikansioita ja
määrittämällä käyttäjäryhmät, joilla on oikeus niihin.

Jos haluat tehdä raportista julkisen, suorita se ja napsauta Tallenna nimellä. Anna raportille nimi ja valitse julkinen raporttikansio.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raporttien suorittaminen taustalla

Suorittamalla suuria raportteja taustalla voit jatkaa Salesforcessa työskentelyä ilman, että sinun tarvitsee odottaa tulosten ilmaantumista.
Tämä on hyvä tapa suorittaa paljon tietoja sisältäviä raportteja, jotka muutoin aikakatkaistaisiin johtuen raporttitulosten suuresta
määrästä.

KATSO MYÖS:

Raportin vieminen

Raportin päivityksen ajoittaminen
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Raporttien suorittaminen taustalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen
taustalle:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien
tarkasteleminen:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien hallinta:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Suorittamalla suuria raportteja taustalla voit jatkaa Salesforcessa työskentelyä ilman, että sinun
tarvitsee odottaa tulosten ilmaantumista. Tämä on hyvä tapa suorittaa paljon tietoja sisältäviä
raportteja, jotka muutoin aikakatkaistaisiin johtuen raporttitulosten suuresta määrästä.

Ota yhteyttä Salesforceen aktivoidaksesi tämän ominaisuuden organisaatiollesi.

Taustalle viedyt raportit suoritetaan sarjassa yksi kerrallaan. Tästä syystä viimeksi taustalle viety
raportti suoritetaan kaikkien muiden taustalle vietyjen raporttien suorittamisen jälkeen.

Voit viedä rajattoman määrän raportteja taustalle.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raportin vieminen taustalle suoritettavaksi

Jos haluat suorittaa raportin taustalla, voit viedä sen taustalle erityisellä tavalla.

2. Taustaraporttien tarkasteleminen ja hallinta

Kun olet määrittänyt raportin suorittumaan taustalla, voit tarkastella ja hallita sitä taustalle
vietyjen raporttien vientiluettelosta

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

Raportin luominen

Raporttien mukauttaminen

Raporttien suoritussivun asetukset

Raportin vieminen
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Raportin vieminen taustalle suoritettavaksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen
taustalle:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien
tarkasteleminen:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien hallinta:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos haluat suorittaa raportin taustalla, voit viedä sen taustalle erityisellä tavalla.

1. Luo tai suorita raportti.

2. Valitse Vie lisätietoa ja valitse Suorita taustavienti alasvetovalikosta.

Vihje:  Kun suoritat olemassa olevan raportin, napsauta tätä painiketta, ettei sinun tarvitse
odottaa raportin tuloksia.

3. Valitse tiedoston koodausasetus ja tiedostomuoto, jossa raportti viedään.

4. Valitse raportin parametrien tallennustapa.

• Valitse Tallenna muutokset  tallentaaksesi raportin parametreihin ennen vientiä
tehdyt muutokset. Tämän vaihtoehdon valitseminen korvaa alkuperäisen raportin parametrit.

• Valitse Tallenna muutokset kopioon  luodaksesi uuden raportin ennen vientiä.
Jos valitset tämän vaihtoehdon, anna raportille nimi ja kuvaus ja valitse raporttikansio, johon
raporttiparametrit tallennetaan.

Note:  Vain parametrit tallennetaan, tuloksia ei. Tarkastele raportin tuloksia tarkastelemalla
sen lisätietoja taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta.

5. Valitse Käynnistä taustavienti.

Kun raporttisi on suoritettu ja sen tulokset ovat valmiita näytettäväksi, sinulle lähetetään sähköpostitse
linkki raportin tuloksiin. Voit ladata raportin tulokset raporttien vientiluettelosta. Voit ladata vain
tietoja, joihin sinulla on tarkasteluoikeus.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

On epätodennäköistä, että raportin taustavienti epäonnistuu. Jos näin käy, sinulle lähetetään
sähköposti-ilmoitus. Raporttien vieminen taustalle voi epäonnistua monesta syystä. Esimerkiksi
raportin viennin ja vientiprosessin aloituksen välisenä aikana raportista on saatettu poistaa kenttiä,
raportti saattaa olla poistettu tai raportin mukautetun raporttityypin tila on saatettu muuttaa arvoon
"Kehityksessä".

Taustaraporttien tarkasteleminen ja hallinta

Kun olet määrittänyt raportin suorittumaan taustalla, voit tarkastella ja hallita sitä taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportin taustaviennit  ja valitse Raportin taustaviennit.
Taustalle vietyjen raporttien luettelo avautuu.

2. Tarkastele taustalle viedyn raportin lisätietoja, esimerkiksi sen nimeä, tilaa ja sijaintia, napsauttamalla raportin nimeä Työn nimi
-sarakkeesta.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

3. Valitse raportin nimen vierestä Peruuta tai Poista peruuttaaksesi odottavan viennin tai poistaaksesi raportin taustaraporttien
vientiluettelosta.

Kun taustalle viety raportti on suoritettu, se on tarkasteltavissa taustaraporttien vientiluettelosta 48 tunnin kuluessa. Raportti poistetaan
automaattisesti 48 tunnin kuluttua.
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Tärkeää:  Taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta poistetut raportit poistetaan pysyvästi, ja niitä ei siirretä roskakoriin.

4. Valitse Päivitä luettelo nähdäksesi raportit, jotka on viety taustalle sen jälkeen, kun aloit tarkastella taustaraporttien vientiluetteloa..

Upotetut raporttikaaviot
Käyttäjien on yleensä selattava Raportit-välilehdelle löytääkseen tietoja. Voit kuitenkin antaa heille arvokkaita tietoja suoraan sivuilla, joilla
he käyvät usein. Teet sen upottamalla objektien tietosivulle raporttikaavioita. Sivuilla olevien kaavioiden avulla käyttäjät voivat tehdä
päätöksiä sivun asiayhteydessä näkemiensä tietojen perusteella hakematta tietoa muualta. Mahdollisuustietue näyttää esimerkiksi tärkeitä
tietoja suoraan tietosivullaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Tässä esimerkissä olemme upottaneet kaksi raporttikaaviota tärkeälle tilisivulle, joka näyttää sopimukset potentiaalina ja avaa tilin
tukitapaukset. Kaavioita katsomalla asiakkuuspäällikkö voi nopeasti mitata tilin aktiviteetin ja terveyden.

2. Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

Jos haluat upottaa raporttikaavion objektin sivuille, muokkaa objektin sivuasettelua käyttämällä parannettua sivuasettelueditoria ja
lisää kaavio sitten.

3. Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

Kun olet lisännyt sivulle raporttikaavion, voit mukauttaa sen sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet -valintaikkunassa.

4. Rajoitukset sivun raporttikaavioissa

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun upotat kaavoja lisätietosivuille.
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Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tässä esimerkissä olemme upottaneet kaksi raporttikaaviota tärkeälle tilisivulle, joka näyttää
sopimukset potentiaalina ja avaa tilin tukitapaukset. Kaavioita katsomalla asiakkuuspäällikkö voi
nopeasti mitata tilin aktiviteetin ja terveyden.

Raporttikaaviot tilisivulla

1. Potentiaalikaavio näyttää tilin mahdollisuudet eri vaiheissa, mukaan lukien kaksi voitettua. Asiakkuuspäällikkö voi tarkastella kaaviota
ja saada arvon jokaisesta mahdollisuudesta (arvot ovat korostettuja, jos lähderaportin kaaviossa on käytössä hiiren liikuttaminen
kaavion päällä). Hän voi napsauttaa kaaviota, siirtyä raporttiin ja saada lisätietoja näistä mahdollisuuksista.

2. Hän näkee avoimien tapausten kaavioista että tilillä on pari ratkaisematonta tukiongelmaa. Hän voi napsauttaa kaaviota, tarkentaa
raportissa tapauksen tietoihin ja seurata käyttötuen toimia saadakseen ongelmat ratkaistua ennen tärkeää tapaamista asiakkaan
kanssa.
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Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat upottaa raporttikaavion objektin sivuille, muokkaa objektin sivuasettelua käyttämällä
parannettua sivuasettelueditoria ja lisää kaavio sitten.

Ennen kuin lisäät kaavion, tarkista että:

• Sen lähderaportti on kansiossa, joka on jaettu käyttöoikeuden tarvitsevien käyttäjien kanssa.
Henkilökohtaisissa raporttikansioissa olevat raportit eivät ole lisättävissä sivulle.

• Lähderaportin muoto on yhteenveto tai matriisi.

• Lähderaportissa on kaavio.

1. Mene sen objektin sivuasettelueditoriin, johon olet lisäämässä kaaviota.

2. Napsauta Muokkaa sivuasettelun vierestä.

3. Napsauta Raporttikaaviot.

4. Kirjoita raportin nimi Pikahaku-kenttään ja napsauta  löytääksesi raporttikaavion ja valitaksesi sen.

Voit selata enintään 200 viimeksi tarkasteltua raporttia raporttityypeittäin Raporttikaaviot-paletissa.

5. Vedä kaavio asettelun uuteen tai olemassa olevaan osaan.

6.
Mukauta kaaviota napsauttamalla siinä .

7. Napsauta Tallenna.

Esikatsele-vaihtoehto ei ole käytettävissä raporttikaavioissa.

KATSO MYÖS:

Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Rajoitukset sivun raporttikaavioissa
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Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet lisännyt sivulle raporttikaavion, voit mukauttaa sen sivuasettelueditorin Kaavion
ominaisuudet -valintaikkunassa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Virheen näyttävän raportin piilottaminen

Kaavio voi joskus, mistä tahansa syystä, näyttää virheen tiedot-sivulla datan asemesta. Koska
virhettä näyttävä kaavio ei ole kovin hyödyllinen, voit halutessasi piilottaa sen katselijoilta.

2. Raporttikaavioiden suodattaminen sivulle asiaankuuluvien tietojen näyttämiseksi

Kaavio suodatetaan yleensä, jotta se näyttää sivuun liittyviä tietoja, kun kaavion raporttityypillä
on vastaava tunnuskenttä, kuten tilisivun Tilin tunnus -kenttä. Joskus kaavio näyttää tiedot
suodattamattomina. Voit kuitenkin asettaa kaavion suodatettavaksi, jos sen raporttityypissä on
haku täsmäävään tunnuskenttään.

3. Raporttikaavion tietojen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Voit kuitenkin asettaa kaavion päivittymään aina,
kun joku avaa sivun jolla se on. Päivitys-vaihtoehto löytyy sivuasettelueditorin Kaavion
ominaisuudet -valintaikkunasta. Suosittelemme kuitenkin päivittäistä päivitystä vaihtoehdon
valinnan sijaan, koska käyttäjät saavuttavat nopeasti päivitysrajoituksen tai joutuvat odottamaan
kaaviotietojen näkymistä päivityksen päätyttyä.

Virheen näyttävän raportin piilottaminen

Kaavio voi joskus, mistä tahansa syystä, näyttää virheen tiedot-sivulla datan asemesta. Koska virhettä näyttävä kaavio ei ole kovin
hyödyllinen, voit halutessasi piilottaa sen katselijoilta.

Kun haluat piilottaa sellaisen kaavion, valitse Kaavion ominaisuudet -valintaikkunassa Piilota kaavio, jossa on virhe sivuasettelueditorissa.

Kaavio voi näyttää virheen sivulla yhdestä tai useammasta seuraavista syistä.

• Katsojalla ei ole käyttöoikeutta suodattamisessa käytettyyn kenttään.

• Katsojalla ei ole raporttikansion käyttöoikeutta.

• Raporttikaavio on poistettu raportista.

• Raportin määritelmä on muuttunut.

• Raportti ei ole enää käytettävissä.
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Raporttikaavioiden suodattaminen sivulle asiaankuuluvien tietojen näyttämiseksi

Kaavio suodatetaan yleensä, jotta se näyttää sivuun liittyviä tietoja, kun kaavion raporttityypillä on vastaava tunnuskenttä, kuten tilisivun
Tilin tunnus -kenttä. Joskus kaavio näyttää tiedot suodattamattomina. Voit kuitenkin asettaa kaavion suodatettavaksi, jos sen raporttityypissä
on haku täsmäävään tunnuskenttään.

Kaavion tekeminen suodatettavaksi

Kun kaavion raporttityypissä ei ole vastaavaa tunnuskenttää tietueelle, kaaviota ei suodateta. Se näyttää sen sijaan kaikki tiedot.

Avoimen tapauksen raporttikaavio näyttää kaikkien tilien tiedot tilitietueessa. Jotta voit tehdä kaaviosta suodatettavan, muokkaa kaavion
tapausten mukautetun raporttityypin asettelua ja lisää Tilitunnus  haun kautta. Kun nyt katsot tilitietuetta, kaavio on suodatettu.

Poimi olennainen suodatin

Joskus kun suodatettavaksi on käytettävissä useita tunnuskenttiä, kaavio ei ehkä näytä lainkaan tietoja. Valitse sellaisessa tilanteessa
kaikkein olennaisin tunnuskenttä Kaavion ominaisuudet -valintaikkunan Suodata mukaan -alasvetovalikosta. Tilitietueen avoimien
mahdollisuuksien kaavio suodatetaan Kumppanin tilin tunnuksen  mukaan, mikä ei ole erityisen hyödyllistä. Kaavion
ominaisuuksia voi kuitenkin muokata ja valita alasvetovalikosta Tilin tunnus, jotta suodatus tapahtuu tilitietueen mukaan.

Note:  Kaaviot eivät voi suodattaa olennaisia tietoja, jos lähderaportti on saavuttanut 20 kenttäsuodattimen rajoituksen.

Raporttikaavion tietojen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Voit kuitenkin asettaa kaavion päivittymään aina, kun joku avaa sivun jolla se on.
Päivitys-vaihtoehto löytyy sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet -valintaikkunasta. Suosittelemme kuitenkin päivittäistä päivitystä
vaihtoehdon valinnan sijaan, koska käyttäjät saavuttavat nopeasti päivitysrajoituksen tai joutuvat odottamaan kaaviotietojen näkymistä
päivityksen päätyttyä.
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Päivittäinen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Jos käyttäjä haluaa sinä aikana uudemmat tiedot, he voivat napsauttaa kaaviossa Päivitä.

Päivitä, kun käyttäjä avaa sivun

Muuta kaavion normaalia päivitystä valitsemalla Päivitä joka kerta, kun käyttäjä avaa sivun sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet
-valintaikkunasta. Tämä vaihtoehto käynnistää kaavion päivityksen aina, kun joku avaa sivun jolla kaavio on. Vaihtoehdon valintaa ei
suositella kahdesta syystä.

• Vaarana on kaavion päivitysrajan nopeampi saavuttaminen. Päivitykset lasketaan tuntikohtaisena rajoituksena kullekin käyttäjälle ja
organisaatiolle.

• Kauemmin suoritettavilla raporteilla tämän vaihtoehdon valinta saattaa aiheuttaa sen, että käyttäjät joutuvat odottamaan nähdäkseen
kaaviotiedon.

Rajoitukset sivun raporttikaavioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun upotat kaavoja lisätietosivuille.

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä
sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

KATSO MYÖS:

Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Raporttien organisointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pidä raporttisi sormiesi ulottuvilla lajittelemalla niitä kansioihin ja poistamalla tarpeettomia raportteja.
Jos sinulla on paljon raportteja, voit käyttää hakukenttää löytääksesi tarvitsemasi raportin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raportin hakeminen

Hae raporttia sen nimen, kuvauksen, luojan tai edellisen muokkaajan perusteella. Suodata,
lajittele ja hae tietystä kansiosta tarkentaaksesi tuloksiasi.

2. Tarvittavien tietojen hakeminen Raportit-välilehden luettelonäkymästä

Nähdäksesi raportteihisi liittyviä tarvittavia tietoja, voit muuttaa sarakkeiden kokoa, piilottaa
niitä, muuttaa niiden järjestystä, lajitella niitä ja valita Raportit-välilehden luettelonäkymässä näytettävien tietueiden määrän.

3. Raportin tulostaminen

Tulosta raportti sen suoritussivulta käyttämällä selaimesi tulostustoimintoa.

4. Suosikkiraporttikansioiden pitäminen näkyvissä

Kiinnitä eniten käyttämäsi raportti- ja mittaristokansiosi kansioluetteloon ensimmäisiksi, jotta sinun ei tarvitse selata alas joka kerta,
kun tarvitset niitä.
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5. Piilota käyttämättömiä raporttityyppejä

Jos käyttäjäsi käyttävät vain osaa saatavilla olevista raporttityypeistä, voit piilottaa ne, joita he eivät tarvitse.

6. Raportin tai mittariston siirtäminen kansioiden välillä

On hyödyllistä pitää raportit ja mittaristot järjestyksessä kansioissa, jotka vastaavat niiden toimintoja ja yleisöä. Voit vetää ja pudottaa
raportteja ja mittaristoja kansiosta toiseen.

7. Raportin poistaminen

Voit poistaa valitun raportin Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta.

Raportin hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien hakeminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Mittaristojen hakeminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Hae raporttia sen nimen, kuvauksen, luojan tai edellisen muokkaajan perusteella. Suodata, lajittele
ja hae tietystä kansiosta tarkentaaksesi tuloksiasi.

1. Kirjoita tekstiä Raportit-välilehden hakukenttään.

Haku etsii kaikista kansioista. Suodattimiksi on määritetty Kaikki kohteet  ja Kaikki
tyypit  kaikkien kansioiden sisältöjen näyttämiseksi.

Salesforce hakee näitä kenttiä: Nimi, Kuvaus, Edellinen muokkaaja tai Luoja. Tulokset
perustuvat kirjoittamasi tekstin ja näiden kenttien tarkkoihin vastaavuuksiin.

Jos tunnisteet ovat käytössä ja niitä on lisätty mukautettuun raporttiin tai mittaristoon, hae
tunnisteen perusteella globaalin haun kentästä.

2. Tarkenna tuloksia näillä vaihtoehdoilla:

Tekemällä näinTarkenna tuloksia
tämän mukaan

Valitse suodatin:Tyyppi

• Raportit

• Mittaristot

• Kaikki tyypit

Tyyppi-suodattimet eivät koske vakioraporttikansioissa olevia
raporttimalleja.

Valitse suodatin:Näkymä

• Kaikki kohteet

• Viimeksi katsotut

• Luomani kohteet

• Seuraamani kohteet

Näytä suodattimet.

Valitse kansio ja kirjoita sitten tekstiä hakukenttään.Valittu kansio

Suodattimiksi on määritetty Kaikki kohteet  ja Kaikki
tyypit  kaikkien kansioiden sisältöjen näyttämiseksi.
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Tekemällä näinTarkenna tuloksia tämän
mukaan

Napsauta sarakkeen vierestä  ja valitse Lajittele nousevasti tai Lajittele laskevasti.
Lajittelua sovelletaan kaikkiin luettelonäkymän kohteisiin, myös myöhemmillä sivuilla oleviin.

Lajittelu

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Mittaristojen käytön aloittaminen

Tarvittavien tietojen hakeminen Raportit-välilehden luettelonäkymästä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Nähdäksesi raportteihisi liittyviä tarvittavia tietoja, voit muuttaa sarakkeiden kokoa, piilottaa niitä,
muuttaa niiden järjestystä, lajitella niitä ja valita Raportit-välilehden luettelonäkymässä näytettävien
tietueiden määrän.

• Mukauta luettelonäkymääsi seuraavin tavoin:

KuvausVaihtoehto

Napsauta ja vedä sen oikeaa marginaalia haluamaasi kokoon.Sarakkeen koon
muuttaminen

Napsauta  > Sarakkeet ja poista piilotettavan sarakkeen
valinnan.

Sarakkeen piilottaminen

Vedä se haluamaasi sijaintiin.Sarakkeen järjestyksen
muuttaminen

Napsauta sarakkeen vierestä  ja valitse Lajittele
nousevasti tai Lajittele laskevasti. Lajittelua sovelletaan

Sarakkeen lajittelu

kaikkiin luettelonäkymän kohteisiin, myös myöhemmillä sivuilla
oleviin.

Napsauta  luettelon vasemmasta alakulmasta ja valitse
haluamasi asetus. Kerralla tarkasteltavien tietueiden lukumäärä

Sivulla näytettävien
tietueiden määrän
muuttaminen on 10, 25, 50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat

luettelon tulosten ensimmäiselle sivulle.

Kun asetus on valittu, näet kuitenkin saman määrän tietueita
kaikkialla luettelossa. Raportit-välilehden tietueiden
näyttöasetus ei vaikuta Salesforce:n muihin luettelonäkymiin.

KATSO MYÖS:

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi
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Raportin tulostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa:

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tulostaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus ja
raporttien vientioikeus

Tulosta raportti sen suoritussivulta käyttämällä selaimesi tulostustoimintoa.

• Napsauta raportin suoritussivulta Tulostettava näkymä.

• Tee jokin seuraavista selaimesi valintaikkunasta:

– Avaa raportti selaimessasi ja käytä selaimesi tulostustoimintoa.

– Tallenna tiedosto Exceliin ja käytä Excelin tulostusvaihtoehtoa.

KATSO MYÖS:

Raportin vieminen

Suosikkiraporttikansioiden pitäminen näkyvissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kiinnitä eniten käyttämäsi raportti- ja mittaristokansiosi kansioluetteloon ensimmäisiksi, jotta sinun
ei tarvitse selata alas joka kerta, kun tarvitset niitä.

1. Siirrä kursorisi minkä tahansa kansion ylle raportti- ja mittaristokansioiden luettelossa ja napsauta

sitten .

2. Valitse Kiinnitä ensimmäiseksi.
Kansiosi siirretään kansioluettelon ylälaitaan.

Joka kerta kun kiinnität kansion, se siirretään luetteloon ensimmäiseksi jo kiinnittämiesi kansioiden yläpuolelle. Jos haluat siirtää kiinnitetyn
kansion takaisin ensimmäiseksi, kiinnitä se uudelleen.
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Piilota käyttämättömiä raporttityyppejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jos käyttäjäsi käyttävät vain osaa saatavilla olevista raporttityypeistä, voit piilottaa ne, joita he eivät
tarvitse.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Valitse Valitse piilotettavat raporttityypit.

Vihreä merkki raportin vieressä tarkoittaa, että se näkyy kaikille.

3. Piilota raporttityyppi napsauttamalla valintaruutua, jotta siihen tulee X.

Piilotettuja raporttityyppejä ei näytetä, kun käytät Luo Uusi raportti -sivun hakukenttää.

Jos piilotat kaikki kansiossa olevat raporttityypit, myös kansio piilotetaan. Jos kuitenkin paljastat raporttityypin myöhemmin "Valitse
piilotettavat raporttityypit" -valintaikkunasta, käyttäjät näkevät kansion.

564

RaportitAnalysointi



Raportin tai mittariston siirtäminen kansioiden välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

On hyödyllistä pitää raportit ja mittaristot järjestyksessä kansioissa, jotka vastaavat niiden toimintoja
ja yleisöä. Voit vetää ja pudottaa raportteja ja mittaristoja kansiosta toiseen.

Note:  Sinulla täytyy olla kansioiden muokkausoikeus, ennen kuin voit siirtää kohteita niiden
välillä. Kohteiden siirtämistä Vedä ja pudota -menetelmällä ei tueta helppokäyttötilassa.

Siirrä raportti tai mittaristo kansiosta toiseen vetämällä se luettelonäkymästä raportti- tai
mittaristokansioon Kansiot-ikkunaan.

1. Napsauta Raportit-välilehden luettelonäkymästä kohdetta ja pidä hiiren painike painettuna.

2. Vedä kohde haluamaasi kansioon Kansiot-ikkunaan.

Kun vedät kohteen kansioon, vihreä valintamerkki (1) osoittaa, että kohde voidaan siirtää valittuun
kansioon. Muutoin punainen kuvake ( ) osoittaa, että kohdetta ei voi siirtää valittuun kansioon.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun siirrät kohteita:

• Vedä yksi kohde kerrallaan.

• Et voi siirtää kohteita asennetuista AppExchange-paketeista tai vakioraporttikansioista
muihin kansioihin.

• Siirrä raportit raporttikansioihin ja mittaristot mittaristokansioihin.

Raportin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien poistaminen
Omat henkilökohtaiset
mukautetut raportit
-kansiosta:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Raporttien poistaminen
julkisista kansioista:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Voit poistaa valitun raportin Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta.

1. Poista raportti jommallakummalla näistä tavoista:

KuvausVaihtoehto

Napsauta raportin vierestä  > Poista.Poistaminen Raportit-välilehdestä

Napsauta Poista.Poistaminen raportin suoritussivulta

2. Napsauta OK.

Poistetut raportit siirretään roskakoriin. Et voi poistaa raportteja muiden henkilökohtaisista
kansioista. Et myöskään voi poistaa mittaristokomponenttien tai raportointivedosten käyttämiä
raportteja, ellet poista ensin mittaristokomponenttia tai raportointivedosta.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu
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Raporttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun laadit tiedoistasi raportteja.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset

Developer
Edition

Unlimited
Edition
ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

4002,00020050

N/A

Mukautetut
raporttityypit

(Rajoitukset
koskevat kaikkia
mukautettuja
raporttityyppejä
kehitysvaiheesta
riippumatta).

3 per mittaristoMittaristojen
suodattimet

Enintään
3

Enintään
10

Enintään
5

N/ADynaamisia
mittaristoja per
organisaatio

20Kenttäsuodattimia
per raportti1

5Kaavoja per raportti

12, 3, 4221212, 3, 4N/ARaportointivedokset

N/A2212N/A
Ajoitetut
mittaristopäivitykset

12, 3, 5221212, 3, 5N/A

Ajoitettuja
raportteja per tunti

(Sähköpostitse
lähetetyt raportit
voivat olla enintään
10 Mt).

1 Nämä rajoitukset koskevat raporttien rakennusohjelmaa. Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, rajoitus on 10.
2 Enintään 200 yhteensä.
3 Vain ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 18.00–03.00 paikallista aikaa).
4 Rajoitettu yhteen toivottuun alkamisaikaan päivässä.
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5 Rajoitettu kolmeen toivottuun alkamisaikaan päivässä.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

Seuraavat Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita.

Raporttien rajoitukset

• Raporttien rakennusohjelman esikatselu näyttää enintään 20 riviä yhteenveto- ja matriisiraporteille ja 50 riviä taulukkoraporteille.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi on liian monta ryhmää tai
arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan
kokonaismäärään.

• Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä. Tarkastele kaikkia rivejä viemällä raportti Exceliin tai käytä tulostettavaa näkymää
taulukko- ja yhteenvetoraporteille. Vientitoiminto ei ole käytettävissä liitetyille raportille ja niiden tulostettava näkymä näyttää
enintään 20 000 riviä.

– Yhteenveto- ja matriisiraportit näyttävät ensimmäiset 2 000 ryhmitystä, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 400 000 yhteenvetokentän arvoa.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 2 000 ryhmitystä pystyakselilla, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä. Jos
yhteenvetoarvoja on yli 400 000, rivejä poistetaan 2 000 ryhmityksen rajoitukseen asti, minkä jälkeen sarakkeita poistetaan,
kunnes yhteenvetoarvoja on alle 400 000.

• Kun ryhmityksiä sisältäviä raportteja tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa, ne muunnetaan taulukkoraporteiksi.

• Raportit aikakatkaistaan oletusarvoisesti 10 minuutin jälkeen.

• Liitetyssä raportissa kussakin lohkossa voi olla enintään 100 saraketta. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 5 lohkoa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään
50 mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa.

• Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Sallitut arvot ovat: Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu arvo on -99999999999999.

Mittaristojen rajoitukset

• Mittaristosuodattimessa voi olla enintään 50 vaihtoehtoa. Oletusarvoisesti 10 vaihtoehtoa on käytössä. Ota yhteyttä Salesforceen
nostaaksesi näitä rajoituksia.

• Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia, joka on suodatettu mittaristosivun
paikannuskentän mukaan.

• Mittariston taulukossa tai kaaviossa voidaan näyttää enintään 20 valokuvaa.

• Sinun täytyy odottaa vähintään minuutti mittariston päivitysten välissä.
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Raporttityyppien rajoitukset

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta
raporttityyppiä varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he
suorittavat raportin mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.

• Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille.

Raportointivedosten rajoitukset

• Mukautettuun objektiin lisättävien rivien enimmäismäärä on 2 000.

• Tallennettavien suoritusten enimmäismäärä on 200.

• Kohdekenttiin kartoitettavien lähderaporttisarakkeiden enimmäismäärä on 100.

Suodatusrajoitukset

Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin.

Upotettujen raportointikaavioiden rajoitukset

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

Luettelonäkymien rajoitukset

• Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Paikannuksen ja paikannuskenttien rajoitukset

• Jokainen raportti voi sisältää enintään viisi paikannustakenttää.

• Jokainen paikannuskenttä voi sisältää enintään 20 paikannusta.

• Jokainen paikannus voi sisältää enintään 20 arvoa.

• Paikannuskentät ovat käytettävissä vain raporteissa, joissa ne on luotu. Jos haluat käyttää paikannusta useissa raporteissa, luo
kenttä jokaiselle raportille tai luo erillinen kaavakenttä paikannuksesta riippuvaiselle objektille.

Note:  Näitä rajoituksia ei sovelleta Muut-ryhmän käyttöön, niin kuin paikannuskentän määritys sallii.

• Paikannukset ja paikannuskentät eivät ole käytettävissä ulkoisia objekteja sisältäville raporteille.

Ulkoisten objektien raporttien rajoitukset
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Raporttien ja mittaristojen API-rajoitukset
Seuraavat rajoitukset koskevat Reports and Dashboards REST API:a ja Reports and Dashboards API:a Apexin kautta.

• Ristisuodattimet, vakiomuotoiset raporttisuodattimet ja rivirajoituksen perusteella suodattaminen eivät ole käytettävissä tietojen
suodattamisessa.

• Historiallisten trendien raportteja tuetaan vain matriisiraporteissa.

• API voi käsitellä vain raportteja, jotka sisältävät enintään 100 sarakkeina valittua kenttää.
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• Enintään 200 viimeksi tarkastellun raportin luettelo voidaan palauttaa.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 500 synkronoitua raporttisuoritusta tunnissa.

• API tukee enintään 20 synkronoitua raporttien suorituspyyntöä kerralla.

• Ei-synkronoidusti suoritetusta raportista voidaan palauttaa enintään 2 000 esiintymän luettelo.

• API tukee enintään 200 pyyntöä kerralla ei-synkronoitujen raporttien suoritusten tulosten hakemiseksi.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 1 200 ei-synkronoitua pyyntöä tunnissa.

• Ei-synkronoidusti suoritettujen raporttien tulokset ovat saatavilla 24 tunnin kuluessa.

• API palauttaa enintään 2 000 ensimmäistä raporttiriviä. Voit tarkentaa tuloksia käyttämällä suodattimia.

• Voit lisätä enintään 20 mukautettua kenttäsuodatinta suorittaessasi raporttia.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 200 mittaristopäivitystä tunnissa.

• Organisaatiosi voi pyytää tuloksia enintään 5 000 mittaristolta tunnissa.

Raporttien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä näitä vihjeitä ratkaistaksesi ongelmat, joita ilmenee käyttäessäsi raportteja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Miksi en voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla?

Joskus objektia, sen raporttityyppejä tai käyttöoikeuksiasi ei ole määritetty täysin.

2. Miksi kaavion otsikot ovat päällekkäin?

Joskus kaavion otsikot voivat olla päällekkäin ja niitä on vaikea lukea. Samassa tilassa on ehkä
liikaa tietoa tai kaavion segmentit tai lohkot voivat olla liian pieniä.

3. Miksi raporttini ei palauta mitään tietoja?

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on käyttöoikeus tietueisiin, joista yrität laatia raporttia. Jos et vieläkään näe tuloksia
raportissasi, koeta kalastaa isommalla verkolla.

4. Miksi en näe kaavojen vaihtoehtoja raporttien rakennusohjelmassa?

Jos et näe Lisää kaava -vaihtoehtoa raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunassa, muuta raporttisi yhteenvetoraportiksi,
matriisiraportiksi tai liitetyksi raportiksi. Kaavoja ei näytetä taulukkoraporteille.

5. Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?

Tarkasta suodattimesi, ryhmityksesi, kenttäsi, raporttityyppisi ja rooli- tai käyttäjähierarkia varmistaaksesi, että kysyt oikeita kysymyksiä
tiedoistasi.

6. Mitkä ovat raporttien yleiset rajoitukset?

Alla on raporttien yleisimmät rajoitukset. Analyysirajoitusten täydellinen luettelo löytyy Salesforce Limits Quick Reference Guide
-viiteoppaasta.

7. Miksi saan “vanhentunut raportti” -virheviestin?

Saatat yrittää raportoida tietoja, jotka eivät ole saatavilla.

8. Paranna raporttien suorituskykyä

Raportin heikko suoritus ja aikakatkaisu voivat johtua useista tekijöistä. Voit usein parantaa niitä yksinkertaisilla muutoksilla, kuten
käyttämällä oikeita suodatinoperaattoreita, lisäämällä suodattimia ja vähentämällä datan määrää.

9. Miksi raporttini "roolihierarkia"-sarjassa näytetään roolin vanha nimi?

Roolien nimien muutoksia ei päivitetä automaattisesti raportteihin. Jos haluat nähdä roolien ajankohtaiset nimet, muuta roolitietueen
Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kenttää.
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Miksi en voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla?
Joskus objektia, sen raporttityyppejä tai käyttöoikeuksiasi ei ole määritetty täysin.

Jos et voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla, tarkasta seuraavat asiat pääkäyttäjältäsi.

• Raportit on otettu käyttöön mukautetulle tai ulkoiselle objektille.

• Sinulla on objektin ja sen tietueiden käyttöoikeudet.

• Objekti ja sen mukautetut raporttityypit on otettu käyttöön.

Miksi kaavion otsikot ovat päällekkäin?
Joskus kaavion otsikot voivat olla päällekkäin ja niitä on vaikea lukea. Samassa tilassa on ehkä liikaa tietoa tai kaavion segmentit tai lohkot
voivat olla liian pieniä.

Voit korjata päällekkäiset otsikot seuraavasti:

• Suurenna kaaviota. Muuta kaavion kokoa raportissa suureksi tai erittäin suureksi tai levennä mittariston saraketta.

• Poista ylimääräisiä ryhmitystasoja. Vähennä ryhmittelytasojen määrää käyttämällä erilaista kaaviotyyppiä. Vaakasuorilla
palkkikaavioilla on esimerkiksi vähemmän arvoja kuin ryhmitetyillä vaakasuorilla palkkikaavioilla.

• Käytä vaakasuoria kaavioita. Vaakasuorissa kaavioissa käytetään erilaista väliä kuin pystysuorissa kaavioissa. Vaakasuorien
palkkikaavioiden etu on, että niitä voidaan laajentaa pystysuunnassa esittämään useita ryhmittelyjä, vaikka leveys on kiinteä. Riippuen
kaavioasetuksista, voit myös näyttää Chatter-valokuvia.

• Muuta asteikkoa. Aseta kaavio käyttämään suurempia yksiköitä. Näytä arvot esimerkiksi 1 000:n tai 1 000 000:n kerrannaisina.

• Ryhmitä pienet arvot. Valitse Yhdistä pienet ryhmät 'Muut'-ryhmäksi  -vaihtoehto piiras-, rengas- ja vuokaavioille.

Miksi raporttini ei palauta mitään tietoja?
Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on käyttöoikeus tietueisiin, joista yrität laatia raporttia. Jos et vieläkään näe tuloksia
raportissasi, koeta kalastaa isommalla verkolla.

• Näytä muitakin kuin omia tietueitasi. Valitse esimerkiksi Näytä > Kaikki tilit.

• Laajenna aikavälisuodattimiasi. Valitse Jakso-arvoksi esimerkiksi Kaikki ajat tai valitse laajempi mukautettu jakso.

• Valitse kenttäsuodattimien operaattorit huolella. Jos valitset Tilin omistaja on yhtä kuin Matti Meikäläinen,
rajaat mahdolliset tulokset vain "Matti Meikäläinen" -arvoon. Jos et näe odottamiasi tuloksia, harkitse valinnan laajentamista käyttämällä
vaihtoehtoa Tilin omistaja sisältää Meikäläinen.

• Tarkista suodatinlogiikkasi. Varmista, että ehtojesi yhdistelmä ei rajaa pois kaikkia tietoja.

Raporttisi rajaaminen voi parantaa suorituskykyä, mutta älä suodata pois tietoja, joita haluat nähdä.

Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä raportti
noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin dataa. Jos
raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta objektilta.

Miksi en näe kaavojen vaihtoehtoja raporttien rakennusohjelmassa?
Jos et näe Lisää kaava -vaihtoehtoa raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunassa, muuta raporttisi yhteenvetoraportiksi,
matriisiraportiksi tai liitetyksi raportiksi. Kaavoja ei näytetä taulukkoraporteille.
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Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?
Tarkasta suodattimesi, ryhmityksesi, kenttäsi, raporttityyppisi ja rooli- tai käyttäjähierarkia varmistaaksesi, että kysyt oikeita kysymyksiä
tiedoistasi.

Suodattimet
Varmista, että olet sisällyttänyt kaikki haluamasi tiedot. Muuta raporttisuodatinta siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla
Muokkaa tai Poista. Suodattimesi näytetään, kun suoritat raportit. Napsauta sivulta Muokkaa tehdäksesi lisää muutoksia.

Ryhmitykset
Kun ryhmittelet kentän perusteella, poistat sen raportin lisätiedoista. Jos viet raportin, näet kentän vaikka, se ei näy lisätietoalueella.

Kentät
Kun olet tarkastanut ryhmityksesi, tarkasta kenttäsi. Jos raportissasi on useita liittyviä tietueita — esimerkiksi tili, sen mahdollisuudet
ja niiden tuotteet — katso tilitietueen, mahdollisuustietueen ja tuotelinjan kohteiden lisätietosivuilta, että kentät sisältävät varmasti
tietoja. Jos tiedot eivät ole saatavilla haluamassasi muodossa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjältä apua, jotta saat kaavakentät lisättyä ja
tiedot haettua. Kun kaavakentät lisätään objektiin, ne ilmestyvät tietueen lisätietosivuilla ja raporteissa.

Raporttityyppi
Valittu raporttityyppi ei ehkä ole sopiva tai odotetut tietueet eivät ehkä jaa suhdetta raporttityyppiin vaadittujen objektien kanssa.
Ota raporttia valitessasi huomioon, että tiedät mitkä kentät ovat käytettävissä raporttityypissä.

Jos raporttityyppi sisältää sekä pää- ja aliobjekteja, mutta aliobjekteja ei käytetä raportissa, raportissa näytetään pääobjektit, riippumatta
siitä onko niillä aliobjekteja.

Hierarkia
Hierarkia-asetuksilla voit tarkentaa eri tietojoukkoihin rooli- tai käyttäjähierarkian pohjalta. Valittu hierarkiataso tai sen oletusrooli,
saattaa vaikuttaa näytettyihin tietoihin.

Note:  Hierarkiaa käytetään toiminta- ja tilaisuusraporteissa.

Ulkoiset objektit
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Mitkä ovat raporttien yleiset rajoitukset?
Alla on raporttien yleisimmät rajoitukset. Analyysirajoitusten täydellinen luettelo löytyy Salesforce Limits Quick Reference Guide
-viiteoppaasta.

VersiotietojaRajoitusOminaisuus

Käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Enintään 5 (kussakin
paikannuskentässä voi olla 20
paikannusta)

Paikannuskenttiä per raportti

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 400 000
yhteenvetoarvoa. Tämän

Matriisiraportit

rajoituksen ylittäviä tietoja ei
näytetä.

Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Yksi tai kaksi per tunti, riippuen
Edition-versiosta

Ajoitettuja raportteja per
organisaatio

571

RaportitAnalysointi



VersiotietojaRajoitusOminaisuus

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 20Kenttäsuodattimia per
raportti

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 5Kaavoja per raportti

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 2 000. Tarkastele
kaikkia rivejä viemällä raportti

Raportissa näytettävien rivien
määrä

Exceliin tai käytä tulostettavaa
näkymää taulukko- ja
yhteenvetoraporteille.
Vientitoiminto ei ole
käytettävissä liitetyille raportille
ja niiden tulostettava näkymä
näyttää enintään 20 000 riviä.

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 20 riviä yhteenveto- ja
matriisiraporteille ja enintään 50
riviä taulukkoraporteille

Raporttien rakennusohjelman
esikatselussa näytettävien
rivien määrä

Miksi saan “vanhentunut raportti” -virheviestin?
Saatat yrittää raportoida tietoja, jotka eivät ole saatavilla.

Tiedot eivät välttämättä ole saatavilla, koska:

• Raportissa oleva objekti ei ole käytössä raportointia varten.

• Objektien raportissa käyttämä hakusuhde on poistettu tai sitä on muokattu.

• Raportissa oleva objekti on poistettu.

• Sinulla ei ole raportin objektin tarkasteluoikeutta.

Paranna raporttien suorituskykyä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Raportin heikko suoritus ja aikakatkaisu voivat johtua useista tekijöistä. Voit usein parantaa niitä
yksinkertaisilla muutoksilla, kuten käyttämällä oikeita suodatinoperaattoreita, lisäämällä suodattimia
ja vähentämällä datan määrää.

Raportin suorittaminen voi kestää muutamasta sekuntista useisiin minuutteihin. Joskus raportti on
niin monimutkainen, että se ylittää aikakatkaisun rajoituksen ja epäonnistuu. Jos raportti latautuu
liian hitaasti, syy on usein jokin seuraavista:

• Se hakee liian montaa objektia

• Se työstää monimutkaisia hakuja

• Se sisältää liian monta kenttää

Oletetaan esimerkiksi, että johdat myyntitiimiä ja haluat nähdä myyjiesi liidien määrät. Laadit raportin,
joka palauttaa kaikki yhtiösi liidit. Nyt sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, mutta et tarvitse niitä kaikkia ja raporttisi suorittaminen kestää
kauan. Voit nopeuttaa raporttisi suoritusta suodattamalla sen palauttamaan vain tiimillesi kohdistetut liidit. Jos haluat nopeuttaa raporttiasi
entisestään, voit suodattaa myös ajan perusteella. Tarvitseeko sinun nähdä liidejä viime vuodelta, tai sitä edeltävältä? Jos ei, lisää toinen
suodatin, joka palauttaa liidejä vain kuluvalta vuodelta. Nyt raporttisi ovat salamannopeita!

572

RaportitAnalysointi



Jos et voi tarkastella raporttia ja haluat muokata sitä välttyäksesi aikakatkaisulta, liitä raportin URL-osoitteen perään ?edit=1. Tämä
siirtää sinut muokkaustilaan, josta voit säätää ehtoja. Kokeile näitä vihjeitä tehostaaksesi raporttien suorittamista.

• Käytä suodatuksessa on yhtä kuin- tai ei yhtä kuin  -operaattoreita sisältää- tai ei sisällä  -operaattoreiden
sijaan. Käytä esimerkiksi Tilin omistaja on yhtä kuin Matti Nieminen, äläkä Tilin omistaja sisältää
Matti. Valitse AND-suhde OR-suhteen sijaan suodatinlogiikassa

• Jos haluat rajoittaa raporttisi ajanjaksoa, käytä aikaan perustuvia suodattimia. Käytä esimerkiksi Viimeiset 30 päivää, äläkä
Nykyinen FY.

• Määritä aikavälisuodattimet valitsemalla tarkasteltava Päivämääräkenttä  ja Alue. Vain kyseisen aikavälin tietueet näytetään.

• Vähennä raportin kenttien määrää poistamalla tarpeettomia sarakkeita tai kenttiä.

• Jos saat virheviestin, että toimintoraportti palauttaa liikaa tuloksia, suodata se valintaluettelo-, teksti- tai päivämääräkentän perusteella.
Voit myös suorittaa raportin uudelleen käyttämällä eri toimintotietotyyppiä, kuten "Toiminnot, joihin liittyy tilejä" tai "Toiminnot,
joihin liittyy mahdollisuuksia".

• Lisää raporttiisi aikasuodattimia, vaikutusaluesuodattimia ja suodatinehtoja rajoittaaksesi tuloksia.

Miksi raporttini "roolihierarkia"-sarjassa näytetään roolin vanha nimi?
Roolien nimien muutoksia ei päivitetä automaattisesti raportteihin. Jos haluat nähdä roolien ajankohtaiset nimet, muuta roolitietueen
Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kenttää.

Oikeiden tietojen hankkiminen raporttiisi
Hyvin suunniteltu raportti auttaa sinua muuntamaan raakadataa tiedoiksi, joita ihmiset voivat käyttää. Tee arvoista yhteenvetoja, ryhmitä
arvoja haluamiisi luokkiin, suodata merkityksettömiä arvoja pois ja kerää tietoja useista objekteista kerralla.

Raporttitietojen esittäminen tehokkaasti
Raportti esittää tiedot taulukossa. Voit määrittää taulukon siten, että ihmiset löytävät tarvitsemansa tiedot nopeammin. Voit myös lisätä
kaavion auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään tietoja visuaalisesti ja voit näyttää raportin tietoja mittaristossa.

KATSO MYÖS:

Raporttitietojen esittäminen graafisesti

Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa
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Raporttien suoritussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttien suoritussivu sallii sinun hallita, mitä tapahtuu raportille sen suorituksen yhteydessä.

Raporttien suoritussivulta voit:

• Näyttää raporttiin liittyvien päivitysten, kommenttien ja viestien Chatter-syötteen.

• Tarkastella Raporttien luonnin tilaa.

• Valita hierarkia-asetuksia.

• Muuttaa ylätason ryhmityksiä Kokoa tiedot käyttäen  -alasvetovalikosta.

• Muuttaa Kesto- ja Näkymä-asetuksia.

• Napsauttaa Suorita raportti suorittaaksesi raportin välittömästi tai ajoittaaksesi sen.

• Valitse Näytä tiedot tarkastellaksesi tietoja tai Piilota tiedot nähdäksesi vain yhteenvetotiedot.

• Napsauta Mukauta avataksesi raportin raporttien rakennusohjelmassa.

• Tulostaa tai viedä raportin.

• Napsauttaa Tilaa määrittääksesi raportti-ilmoitukset, jotka ilmoittavat, kun raportin tietyt
mittataulukot täyttävät ehtosi.

• Napsauttaa Muokkaa kaavion vierestä muuttaaksesi sen ominaisuuksia tai napsauttaa Suuri,
Keskikoko tai Pieni muuttaaksesi sen kokoa.

• Lajitella raporttituloksia.

• Muokata tai poistaa käytettäviä suodatinehtoja.

• Suodata valitut rivit tietyn kentän mukaan yhteenveto- ja matriisiraporteissa. Valitse tarkasteltavat
rivit ja ryhmitykseen käytettävä kenttä ja valitse sitten Hienonna. Jos olet esimerkiksi luonut
mahdollisuusraportin, jossa sopimukset näkyvät aloittain, voit valita hyvin menestyvät alat ja
valita vaihtoehdon Tuotteen nimi, kun haluat nähdä alojen menestyvät tuotteet. Poista
suodatettu hienonnus napsauttamalla Tyhjennä.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivun asetukset

Raportin tulosten rajaaminen

Raporttien suoritussivun asetukset
Mukauta raportin suoritussivua tukemaan tietoja, joita tarvitset työssäsi.

Seuraavat kentät ja painikkeet ovat käytettävissä raportin suoritussivulla, riippuen määrityksistäsi.

KuvausVaihtoehto

Avaa raporttien rakennusohjelman, jonka avulla voit mukauttaa raporttia.Mukauta

Valitse tietueisiin liittyvät päivämääräkohtaiset tiedot: luomispäivämäärä, edellinen päivityspäivä
ja edellisen toiminnon päivä.

Päivämääräkenttä

Poistaa raportin. Poistetut raportit siirretään roskakoriin.Poista
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KuvausVaihtoehto

Määrittää raporttien väli- ja kokonaissummien valuuttatyypin minkä tahansa kentän
"muunnettu"-sarakkeeseen. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Raporttien summissa käytetään alkuperäistä valuuttaa ja raporttien kokonaissummissa käytetään
omaa valuuttaasi. Muuta valuuttaa napsauttamalla raporttien rakennusohjelmasta Näytä >

Näytä valuutat

Näytä käytettävät valuutat ja valitsemalla aktiivinen valuutta. Voit myös näyttää mille tahansa
summalle "muunnettu"-sarakkeen (esimerkiksi "Vuosituotto (muunnettu)"), jossa summat
näytetään valitulla valuutalla.

Määrittää raporttiin lisättävän tietueiden divisioonan. Valitse vaihtoehto --Nykyinen--, jos haluat
näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet. Aiemmin määritetyt raportit (esim. Omat

Divisioona

tapaukset tai Oman mahdollisuustiimin tilit) sisältävät kaikkien divisioonien tilit. Käytettävissä
vain, jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentointiin ja sinulla on "Divisioonat
vaikuttavat" -lupa. Jos sinulla ei ole "Divisioonat vaikuttavat" -lupaa, raportit sisältävät kaikkien
divisioonien tietueet.

Suodata valitut rivit tietyn kentän mukaan yhteenveto- ja matriisiraporteissa. Valitse tarkasteltavat
rivit ja ryhmitykseen käytettävä kenttä ja valitse sitten Hienonna. Jos olet esimerkiksi luonut

Hienonnus

mahdollisuusraportin, jossa sopimukset näkyvät aloittain, voit valita hyvin menestyvät alat ja
valita vaihtoehdon Tuotteen nimi, kun haluat nähdä alojen menestyvät tuotteet. Poista
suodatettu hienonnus napsauttamalla Tyhjennä.

Tuo tietoja raportista Microsoft® Excel -taulukkoon tai CSV-tiedostoon (pilkulla erotetut arvot).Vie lisätietoja

Tarjoaa valintoja rooli- tai aluehierarkiaan pohjautuvien raporttitietojen tarkastelemiseen.
Tarkastele yksityisen käyttäjän, roolin tai koko organisaation tietoja. Käytettävissä vain Professional
Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition -versioissa.

Hierarkia

Sallii sinun näyttää raportin Microsoft Excel:issä helposti tulostettavassa muodossa.Tulostettava näkymä

Määrittää mahdollisuuden omistajuuteen tai mahdollisuustiimiin perustuvan vaikutusalueen;
rajoittaa mahdollisuusraportin tietoja.

Suhde mahdollisuuteen

Määrittää raportin keston. Voit rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien mukaan käyttämällä mitä
tahansa raportin tietuetyypille määritettyä tavallista tai mukautettua päivämääräkenttää. Toimii
Aloitus- ja Lopetus-kenttien kanssa.

Jakso

Luo raportin tiedot uudelleen nykyisten raporttiasetuksien mukaan.Suorita raportti

Tallentaa olemassa oleviin mukautettuihin raportteihin tehdyt muutokset.Tallenna

Tallentaa mukautetun, tavallisen tai julkisen raportin parametrien muutokset uudella nimellä
muuttamatta alkuperäistä raporttia.

Tallenna nimellä

Määrittää, mitkä kohteet lisätään raporttiin: vain omistamasi tietueet vai kaikki tietueet, joihin
sinulla on käyttöoikeus. Käytä tätä vaihtoehtoa nähdäksesi tiimin tiedot raportissasi.

Näytä

Näyttää kaikki tiedot tai vain yhteenvetotiedot.Näytä/piilota lisätiedot

Salli sinun tilata raportteja saadaksesi raportti-ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät
määrittämäsi ehdot.

Tilaa

Tarjoaa välisummat määrittämällesi kentille.Yhteenveto tiedoista...
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KuvausVaihtoehto

Valitse tarkastellaksesi tapauksen ikää päivinä, tunteina tai minuutteina. Avoimen tapauksen ikä
on tapauksen luomisesta nykyhetkeen kulunut aika. Suljetun tapauksen ikä on tapauksen luonnin
ja sulkemisen välinen aika.

Yksiköt

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen

Raporttien käytön aloittaminen
Määritä raportointiympäristösi, käytä raporttien rakennusohjelmaa perusraportin luomiseen ja järjestele raporttejasi, jotta löydät tarvitsemasi
tiedot nopeasti. Useimmissa tapauksissa voit aloittaa vakioraportilla ja mukauttaa sitä tarpeisiisi.

Voit laatia raportteja mistä tahansa tiedoista, joihin sinulla on luku- tai luku/kirjoitusoikeus. Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat jakomallisi
mukaan, mutta voit lähes aina raportoida roolihierarkiassa sinua alempien käyttäjien omistavista tai jakamista tiedoista riippumatta
jakomallistasi (tietyt jakomallit eivät salli tätä). Salesforce tarjoaa kaksi tapaa raportoida tiedoista, jotka sinä tai sinulle raportoivat käyttäjät
omistavat:

• Joissakin raporteissa on Näkymä-suodatin. Valitse "Omat tiimit" -vaihtoehto, kuten "Oman tiimin mahdollisuudet", tarkastellaksesi
sinun ja roolihierarkiassa sinua alempien käyttäjien omistamia tietueita.

• Jotkin raportit, kuten mahdollisuus- ja toimintoraportit, sisältävät Hierarkia-linkkejä, joiden avulla voit löytää erilaisia tietojoukkoja
rooli- tai käyttäjähierarkian perusteella. Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, nämä linkit perustuvat joissakin raporteissa
aluehierarkiaan.

Voit lajitella raportin tietueen omistajan tai roolien mukaan mukauttaessasi raporttia.

KATSO MYÖS:

Paranna raporttien suorituskykyä

Uuden raportin laatiminen

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

Vakioraporttityypit

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä raportteja hyödyntääksesi organisaatiosi ajan myötä keräämiä tietoja. Voit tarkastella
organisaatiosi tietoja lähes loputtomilla eri tavoilla, näyttää niitä helposti ymmärrettävissä muodoissa
ja jakaa niistä saatuja tuloksia muiden kanssa mittaristojen avulla.

Raportti palauttaa tietueet, jotka vastaavat tiettyjä ehtoja ja näyttää ne riveihin ja sarakkeisiin
järjestettynä. Raportin tietoja voidaan suodattaa, ryhmittää ja näyttää graafisesti kaaviona. Raportit
tallennetaan kansioihin, joiden avulla voidaan hallita käyttöoikeuksia.

KATSO MYÖS:

Raporttien mukauttaminen

Vakioraporttityypit
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Mittaristot

Mittaristoihin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Mittaristot tarjoavat kokonaiskuvia Salesforce-tiedoistasi. Tutustu mittaristojen perusteisiin ennen
kuin laadit, luet ja jaat niitä.

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun valmistaudut esittämään Salesforce-tietojasi mittaristoilla:

• Kaikki mittaristossa näytettävät tiedot saadaan raporteista. Mittaristot voivat näyttää tietoja
useammasta kuin yhdestä raportista.

• Kun mittaristo päivitetään, kaikki siihen tietoja tarjoavat raportit täytyy suorittaa. Jos raportin
suorittaminen kestää kauan, myös mittariston päivittäminen kestää pitkään.

• Mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Kuka tahansa, jolla on mittaristosi kansion käyttöoikeus,
voi käyttää myös mittaristoasi. Varmista, että tallennat mittaristosi oikeaan kansioon.

Tutustu seuraaviin ominaisuuksiin ja käsitteisiin ennen mittariston luomista tai lukemista.

Mittaristoeditori
Mittaristoeditori on visuaalinen Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda uusia mittaristoja ja muokata olemassa olevia.
Mittaristoeditorista voit lisätä, muokata ja järjestellä mittaristokomponentteja.

Käynnistä mittaristoeditori napsauttamalla Uusi mittaristo.

Komponentit
Mittaristot koostuvat komponenteista. Jokainen komponentti sisältää kaavion tai mittataulukon, joka näyttää tietoja yhdestä raportista.
Eri komponentit voivat näyttää tietoja eri raporteista.

Suorittava käyttäjä (tarkastellaan käyttäjänä)
Salesforcessa eri käyttäjillä on erilaiset tietojen käyttöoikeudet. Mittaristo voi näyttää vain tietoja, joita mittaristoa tarkasteleva käyttäjä
voi käyttää.

Oletetaan esimerkiksi, että tarkastelet liidejä kuvailevaa mittaristoa. Emilia on esimies, joka näkee kaikki liidit, ja Markus on
myyntiammattilainen, joka näkee vain omistamansa liidit. Jos Emilia tarkastelee mittaristoa, mittaristo näyttää tietoja kaikista
Salesforcessa olevista liideistä. Jos Markus tarkastelee mittaristoa, mittaristo näyttää tietoja vain Markuksen omistamista liideistä.

Mittariston laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Laadi mittaristo, kun olet valmis jakamaan Salesforce-tietoja työtovereillesi. Mittaristojen avulla voit
kerätä raporteista tietoja käyttämällä kaavioita, taulukoita ja mittataulukoita. Jos työtoverisi tarvitsevat
lisätietoja, he voivat tarkastella raportteja, joiden tietoihin mittaristosi perustuu.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Lightning Experience -mittariston rakentaminen

Rakenna Lightning Experience -mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

2. Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Rakenna mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

3. Mittaristojen käyttäminen

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.
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4. Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta

Käytä näitä AppExchange-palvelusta saatavia mittaristoja päästäksesi alkuun yrityksesi tarpeisiin soveltuvien mittaristojen laatimisessa.

Lightning Experience -mittariston rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Rakenna Lightning Experience -mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista raportteja varten Lightning Experiencessa. Lisätietoja
mittaristojen luomisesta Salesforce Classicissa tai Wave Analyticsissa on seuraavissa artikkeleissa:

• Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

• Mittariston luominen Wave Analyticsissa

Vihje:  Voit kloonata mittariston luodaksesi nopeasti mittariston, jolla on samat ominaisuudet
ja komponentit kuin tarkastelemallasi mittaristolla. Napsauta Kloonaa, muokkaa mittariston
asetuksia ja tallenna.

1. Luo tarvittaessa mukautetut raportit, jotka sisältävät näytettävät tiedot.

Tärkeää: Varmista, että tallennat nämä raportit kansioihin, joihin aioit antaa mittaristoa
tarkasteleville henkilöille käyttöoikeudet.

2. Napsauta Mittaristot-välilehdestä Uusi raportti.

3. Anna mittaristolle nimi.

Voit myös kirjoittaa lyhyen kuvauksen.

4. Lisää mittaristoon komponentteja napsauttamalla Lisää.

5. Napsauta Tallenna ja sitten Valmis.
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Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Rakenna mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista raportteja varten Salesforce Classicissa. Lisätietoja
mittaristojen luomisesta Salesforce Classicissa tai Wave Analyticsissa on seuraavissa artikkeleissa:

• Lightning Experience -mittariston rakentaminen

• Mittariston luominen Wave Analyticsissa

Vihje:  Voit kloonata mittariston luodaksesi nopeasti mittariston, jolla on samat ominaisuudet
ja komponentit kuin tarkastelemallasi mittaristolla. Napsauta Kloonaa, muokkaa mittariston
asetuksia ja tallenna.

1. Luo mukautetut raportit, jotka sisältävät näytettäviä tietoja.

Tärkeää: Varmista, että tallennat nämä raportit kansioihin, joihin aioit antaa mittaristoa
tarkasteleville henkilöille käyttöoikeudet.

2. Napsauta Mittaristot-välilehteä.

3. Napsauta Siirry mittaristoluetteloon.

4. Napsauta Uusi mittaristo.

Jos haluat muokata olemassa olevaa mittaristoa, napsauta sen nimeä luettelosta.

5. Mukauta mittaristoa ja napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Poista mittaristo

Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta
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Mittaristojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita,
mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen
organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.

Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja. Voit käyttää sitä mukauttaaksesi koko mittaristoa, mittariston saraketta tai mittariston
komponenttia.

Vihje:  Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta näyttääkseen sinulle
isomman osan ruutua. Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai
napsauttamalla Salesforce-logoa.

Voit mukauttaa tarkasteltavaa mittaristoa napsauttamalla Muokkaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Lisää mittaristokomponentti

Lisää komponentteja vetämällä komponenttityyppi mittaristoon ja pudottamalla siihen tietolähde
(raportti, s-control-objekti tai Visualforce-sivu).

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittaristokomponentti on visuaalinen esitys raporttisi tiedoista. Voit muuttaa komponentin
tietojen lähdettä, tietojen esitystapaa komponentissa ja komponentin tyyppiä.

Mittaristojen muokkaaminen näppäimistön pikavalinnoilla Lightning Experiencessa

Mittaristo-välilehdestä voit luoda, muokata tai poistaa mittariston käyttämällä vain
näppäimistöäsi. Käytä pikavalintoja muokataksesi mittaristoja nopeasti ja helposti Lightning
Experiencessa.

Mittaristojen muokkaaminen Salesforce Classicin helppokäyttötilassa

Voit muokata mittaristoja helppokäyttötilassa Salesforce Classicissa.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen
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Lisää mittaristokomponentti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Lisää komponentteja vetämällä komponenttityyppi mittaristoon ja pudottamalla siihen tietolähde
(raportti, s-control-objekti tai Visualforce-sivu).

1. Napsauta Muokkaa mittaristossa, johon haluat lisätä komponentin.

Voit jatkaa mittariston muokkaamista samalla, kun komponentteja ja tietolähteitä ladataan.

2. Vedä haluamasi komponenttityyppi Komponentit-välilehdestä mittaristoosi.

Vihje:  Voit myös pudottaa tietolähteen ensin ja sitten komponenttityypin sen päälle.

Valitse tarvitsemasi komponenttityyppi esitettyjen tietojen tyypin ja tarkoituksen perusteella.

Käytä kaaviota, kun haluat esittää tiedot graafisesti. Voit valita
useista erilaisista kaaviotyypeistä.

Käytä mittarikaaviota, kun haluat nähdä yhden arvon
mukautettujen arvojen sisällä.

Käytä mittataulukkokaaviota, kun sinulla on vain yksi tärkeä
arvo näytettävänä.

• Syötä mittataulukon otsikkoja suoraan komponentteihin
napsauttamalla kokonaissumman viereistä tyhjää
tekstikenttää.

• Mittataulukkokomponentit, jotka on asetettu suoraan
päällekkäin tai allekkain mittaristosarakkeeseen, näytetään
yhtenä komponenttina.

Käytä taulukkoa näyttääksesi joukon raporttitietoja
sarakemuodossa.

Käytä Visualforce-sivua, kun haluat luoda mukautetun
komponentin tai näyttää tietoja, jotka eivät ole käytettävissä
toisessa komponenttityypissä.

Visualforce-sivu

Mukautettuihin s-control-objekteihin voidaan liittää mitä
tahansa sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, esimerkiksi
Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai
mukautettuja HTML-Web-lomakkeita.

Custom S-Control -objekti

3. Vedä raportti Tietolähteet-välilehdestä mittaristoon pudottamasi komponentin päälle.

• Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion mittaristossa. Muokkaa liitetyn raportin
mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa määritettyä kaaviota.

• Jos mittaristossa on suodatin, tietolähteen tulee sisältää suodatinkenttä tai vastaava. Jos se ei sisällä, suodatin ei välttämättä
toimi.

• Jotkin mukautetut ennuste- ja liidiraportit eivät ole käytettävissä mittaristoissa.

• Visualforce-komponenttien tietolähteen täytyy olla Visualforce-sivu.
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Vihje:  Kukin kansio voi sisältää enintään 200 tietolähdettä. Käytä Pikahakua ja suodattimia Viimeisimmät, Omat ja Kaikki
löytääksesi oikean tietolähteen nopeasti.

4. Napsauta  mittaristokomponentin vierestä.

5. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä alkuperäisen raportin yhteenvetokentät ja ryhmitykset, jotka haluat näyttää komponentissasi.

Vihje:  Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin kaavioon.Luo raporttiin
esimerkiksi yhdistelmäkaavio käyttämällä pystysarakkeita ja viivoja. Raportin kaavion lisäryhmityksiä voidaan käyttää
mittaristokomponenteissa.

6. Määritä Muotoilu-välilehdestä tietojen esitystapa komponentissa.

Muotoiluvaihtoehtosi riippuvat valitsemastasi komponenttityypistä.

Note:  Määritä Visualforce-sivuille ja s-control-objekteille Korkeus.

7. Napsauta OK.

8. Vedä, pudota ja napsauta komponentteja muuttaaksesi niiden järjestystä mittaristossa.

• Ota komponenttien otsikkopalkista kiinni ja vedä ne haluttuun kohtaan mittaristolla.

• Napsauta tietolähteen vierestä  poistaaksesi sen komponentista.

• Napsauta komponentin vierestä  poistaaksesi sen mittaristosta.

• Napsauta komponentin otsikko-, nimi- tai alatunniste-kenttiä muokataksesi niitä.

• Muuta mittaristokomponenteissa näytettävien valintaluetteloarvojen värejä. Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden päivittääksesi
valintaluetteloita.

• Valitse halutessasi suodatetuille mittaristoille eri kenttä Suodatusehto-alasvetovalikosta.
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Muokkaa mittaristokomponenttia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristokomponentti on visuaalinen esitys raporttisi tiedoista. Voit muuttaa komponentin tietojen
lähdettä, tietojen esitystapaa komponentissa ja komponentin tyyppiä.

Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja. Vedä, pudota ja napsauta komponentteja muuttaaksesi niiden järjestystä mittaristossa.
Kursorilla näytettävät lisätiedot ja tarkennus ovat käytettävissä tarkastellessasi mittaristoa, mutta ei
muokatessasi sitä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tee kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa

Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin
kaavioon.

2. Valitse mihin mittaristokomponenttia napsauttava käyttäjä siirretään

Voit muokata mittaristokomponenttia siten, että kun käyttäjät napsauttavat sitä, heidät siirretään
lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivulle tai muuhun URL-osoitteeseen.

3. Mukautettu nelisarakkeinen taulukko

Taulukkojen grafiikat ovat hyödyllisiä useiden kohteiden arvojen luetteloinnissa tiettyjen ehtojen
perusteella. Lähderaporttisi kaavioon lisäämäsi kentät ovat mittaristojen taulukkosarakkeissa
käytettäviä kenttiä.

4. Mittariston komponenttityypit

Mittaristokomponentit voivat olla kaavioita, taulukoita, mittareita, mittataulukoita tai muita
komponentteja, joita luot VisualForcen avulla.

5. Kaaviotyypit

Voit näyttää raporteissa ja mittaristoissa tietoja pylväinä, sarakkeina, viivoina, muotoina tai muina
elementteinä. Oikea esitystapa riippuu tietojen aiheesta ja siitä, mitä haluat niillä osoittaa.

6. Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Valitse raportissasi tai mittaristokaaviossasi näytettävät tiedot. Kaavio valitsee ryhmitykset ja
yhteenvetoarvot automaattisesti raportistasi. Voit korvata joitakin näitä valintoja keskittymään
tietoihin, jotka sinun täytyy jakaa.

7. Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Valitse jakamillesi tiedoille soveltuva kaaviotyyppi ja määritä visuaaliset asetukset, jotka esittävät
tiedot tehokkaasti.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Tee kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa

Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin kaavioon.

Luo esimerkiksi yhdistelmäkaavio raporttiin käyttämällä pystysarakkeita ja rivejä. Raportin kaavion lisäryhmityksiä voidaan käyttää
mittaristokomponenteissa.
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Valitse mihin mittaristokomponenttia napsauttava käyttäjä siirretään

Voit muokata mittaristokomponenttia siten, että kun käyttäjät napsauttavat sitä, heidät siirretään lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin,
tietueen lisätietosivulle tai muuhun URL-osoitteeseen.

Muokkaa komponenttia ja määritä Tarkenna-valinta Komponentit tiedot -välilehdessä. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Lähderaportti — Näyttää käyttäjälle mittaristokomponenttien täyden lähderaportin.

• Suodatettu lähderaportti — Kun käyttäjät napsauttavat yksittäisiä ryhmiä, X-akselin arvoa tai merkkien selityksiä, heidät siirretään
lähderaporttiin, joka on suodatettu heidän valinnallaan.

Jos sinulla on esimerkiksi pinottu ja vaiheilla ryhmitetty mahdollisuuksien sarakekaavio, jossa kuukaudet ovat X-akselilla, voit napsauttaa
palkin yksittäistä vaihetta, kuukautta X-akselilla tai vaiheen selitystä tarkentaaksesi lähderaporttiin. (Ei käytettävissä mittareissa,
mittataulukoissa tai taulukoissa.)

• Tietueen lisätietosivu — Kun käyttäjät napsauttavat kaavio- tai taulukkoelementtejä, akselin arvoa tai merkkien selityksiä, heidät
siirretään kyseisen tietueen lisätietosivulle. Voit valita tämän vaihtoehdon ainoastaan taulukoille ja kaavioille, jotka käyttävät tietueen
nimen, tietueen omistajan tai syöteviestin mukaan ryhmitettyä lähderaporttia. (Ei käytettävissä mittareissa tai mittataulukoissa.)

• Muu URL — Siirtää käyttäjän määrittämääsi URL-osoitteeseen. Et voi lisätä URL-osoitetta, joka alkaa "mailto:" tai "javascript:",
mittaristokomponentteihin.

Mukautettu nelisarakkeinen taulukko

Taulukkojen grafiikat ovat hyödyllisiä useiden kohteiden arvojen luetteloinnissa tiettyjen ehtojen perusteella. Lähderaporttisi kaavioon
lisäämäsi kentät ovat mittaristojen taulukkosarakkeissa käytettäviä kenttiä.

Taulukoissa näytetään oletusarvoisesti kaksi tietosaraketta. Jos mukautat taulukoita, ne voivat näyttää kokonaismääriä ja jopa neljä
tietosaraketta. Voit myös mukauttaa taulukkoa näyttämään käyttäjien Chatter-valokuvia, kunhan taulukossa enintään 20 riviä.

Varmista ennen taulukon mukauttamista, että lähderaporttisi on matriisi- tai yhteenvetomuotoinen ja sisältää kaavion.

1. Luo nelisarakkeinen taulukko muokkaamalla mittariston taulukkokomponenttia ja napsauttamalla Mukauta taulukkoa -linkkiä.
Mukautetut taulukot sallivat null-arvot tuloksissa. Tämä ei ole sallittua oletusarvoisissa kahden sarakkeen taulukoissa.

2. Taulukossa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat lähderaportin kaavioon valitsemistasi kentistä:
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a. Kaavion täytyy sisältää ryhmityksiä ja vähintään yksi yhteenveto.

b. Raporttikaavion ensimmäisestä ryhmityksestä tulee taulukon ensimmäinen sarake. Jos haluat käyttää jotain muuta kenttää
taulukon ensimmäisenä sarakkeena, valitse haluamasi ryhmitys raporttikaaviosta.

c. Käytä raportissa yhdistetty pystysuora palkki -kaaviota tai hajontakaaviota, jotta taulukossa voi käyttää useampia kenttiä.

Esimerkki

Voit käyttää taulukkoa näyttääksesi seuraavia kohteita:

• Vuosineljänneksen parhaat myyjät ja kunkin myyjän voittamien mahdollisuuksien määrät.

• Tapausten määrä tuotteittain edellisen kolmen kuukauden ajalta.

• Tilien määrä alueittain sekä käytettävissä olevien ja voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärä.

Katso tätä mukautettua neljäsarakkeista taulukkoa, jossa näytetään parhaat myyjät alueittain ja heidän voittamiensa mahdollisuuksien
määrä ja arvo.

Mittariston komponenttityypit

Mittaristokomponentit voivat olla kaavioita, taulukoita, mittareita, mittataulukoita tai muita komponentteja, joita luot VisualForcen avulla.

KuvausKuvaKomponenttityyppi

Käytä kaaviota, kun haluat esittää tiedot graafisesti. Voit valita useista erilaisista kaaviotyypeistä.Kaavio

Käytä mittarikaaviota, kun haluat nähdä yhden arvon mukautettujen arvojen sisällä. Jos haluat
esimerkiksi luoda mittariston, joka mittaa suljettujen mahdollisuuksien nykyisten määrien

Mittari

laskemisen tiettyjen arvojen sisällä, määritä mittarikaaviolle Vähimmäisarvo,
Kannattavuusraja-arvo 1, Kannattavuusraja-arvo 2  ja Enimmäisarvo.
Määrittämäsi alat voivat osoittaa huonoa, hyväksyttävää tai hyvää suorituskykyä. Määritä sopivat
värit näille aloille nähdäksesi edistymisen visuaalisesti. Jätä Kannattavuusraja-arvo 2
tyhjäksi luodaksesi mittarikaavion vain kahdella alalla.

Valitse Näytä prosentit  tai Näytä yhteisarvo  nähdäksesi kyseiset arvot
mittarikaaviossa. Enimmäisrajan ylittävät arvot näytetään yli 100 %:ina.

Käytä mittataulukkokaaviota, kun sinulla on vain yksi tärkeä arvo näytettävänä. Jos sinulla on
esimerkiksi raportti, joka näyttää nykyisen kuukauden kaikkien mahdollisuuden kokonaismäärän

Tilasto

Suljettu-, Suorita- ja Kantatapaus-vaiheissa, voit nimetä kyseisen arvon ja käyttää
sitä voittotavoitteena mittaristossa näytettävälle kuukaudelle.
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KuvausKuvaKomponenttityyppi

Käytä taulukkoa näyttääksesi joukon raporttitietoja sarakemuodossa. Jos haluat esimerkiksi nähdä
20 huippumahdollisuutta summan perusteella, aseta Näytetyt enimmäisarvot  arvoon

Taulukko

20, napsauta Mukauta taulukkoa ja valitse mahdollisuuden nimi, summa ja muut näytettävät
sarakkeet, lajittelujärjestys ja ehdollinen korostus. AKÄytettävissä oleviin sarakkaisiin kuuluu kaikki
kaavion ryhmittelyt ja raportin yhteenvetokentät samoin kuin raportissa määritelty toinen
ryhmätaso.

Käytä Visualforce-sivua, kun haluat luoda mukautetun komponentin tai näyttää tietoja, jotka eivät
ole käytettävissä toisessa komponenttityypissä. Visualforce-sivu voi esimerkiksi näyttää tietoja

N/AVisualforce-sivu

ulkoisesta järjestelmästä tai Salesforce-tietoja mukautetulla tavalla. Visualforce-sivujen tulee täyttää
tietyt vaatimukset, jotta ne voidaan näyttää mittaristoissa. Muutoin ne eivät näy
Visualforce-sivu-alasvetoluettelossa. Lisätietoja on kohdassa
Visualforce-mittaristokomponenttien luominen.

Mukautettuihin s-control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa sisältöä, jota voidaan esittää
selaimessa, esimerkiksi Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai mukautettuja
HTML-Web-lomakkeita.

N/ACustom S-Control
-objekti

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät
ole käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit
säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Kaaviotyypit

Voit näyttää raporteissa ja mittaristoissa tietoja pylväinä, sarakkeina, viivoina, muotoina tai muina elementteinä. Oikea esitystapa riippuu
tietojen aiheesta ja siitä, mitä haluat niillä osoittaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Pylväskaaviot

Pylväskaavio näyttää arvot vaakasuorina pylväinä, joten se sopii etäisyyden tai ajan vertaamiseen. Käytä pylväskaaviota
yhteenvetoraportteihin, joissa on vain yksi ryhmitys, tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

2. Sarakekaaviot

Sarakekaavio muistuttaa pylväskaaviota, mutta se soveltuu paremmin asioiden (kuten liidien tai dollarien) suhteellisten määrien
näyttämiseen. Käytä sarakekaaviota yhteenvetoraporteissa, joissa on vain yksi ryhmitys tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

3. Viivakaaviot

Viivakaaviot soveltuvan kohteen arvon muutosten näyttämiseen pisteinä aikaväliltä, kuten viikosta viikkoon tai vuosineljänneksestä
vuosineljännekseen. Käytä viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

4. Piiraskaaviot

Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään.

5. Rengaskaaviot

Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän.
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6. Suppilokaaviot

Käytä suppilokaaviota, kun sinulla on useita ryhmityksiä järjestetyssä joukossa, ja haluat näyttää niiden väliset suhteutetut erot.

7. Hajontakaaviot

Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

KATSO MYÖS:

Hajontakaaviot

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Pylväskaavio näyttää arvot vaakasuorina pylväinä, joten se sopii etäisyyden tai ajan vertaamiseen.
Käytä pylväskaaviota yhteenvetoraportteihin, joissa on vain yksi ryhmitys, tai jos haluat nähdä vain
yhden ryhmityksen.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi summan kaikissa myyntivaiheissa, valitse SummaX-akselille
ja VaiheY-akselille. Kaavio näyttää yhden pylvään jokaista vaihetta kohti, ja pylvään pituus
vastaa mahdollisuuksien yhteissummaa.

Vaakasuorien palkkikaavioiden etu on, että niitä voidaan laajentaa pystysuunnassa esittämään useita
ryhmittelyjä, vaikka leveys on kiinteä. Riippuen kaavioasetuksista, voit myös näyttää Chatter-valokuvia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Ryhmitetyt pylväskaaviot

Käytä ryhmitettyä pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen arvoja, muttet yhteisarvoja.

2. Pinotut pylväskaaviot

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

3. 100 %:iin pinotut pylväskaaviot

Käytä 100 %:iin pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

KATSO MYÖS:

Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Ryhmitetyt pylväskaaviot
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä ryhmitettyä pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen
arvoja, muttet yhteisarvoja.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen kauppojen määrää kuukausittain liidien lähteiden
mukaan, määritä määrä X-akselille, lähde Y-akselille  ja sulkeutumiskuukausi
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kaikille lähteille pylvään jokaista kuukautta kohti. Lähteiden
kuukausittaisia eroja on helppo verrata.

Voit myös verrata tiettyä kuukautta lähteiden mukaan, mutta liidien kokonaismäärän vertaaminen
lähteittäin saattaa olla vaikeaa.

Vihje: Käytä pinottua pylväskaaviota yhteisarvojen vertaamiseen.

Pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.

100 %:iin pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä 100 %:iin pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.
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Sarakekaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Sarakekaavio muistuttaa pylväskaaviota, mutta se soveltuu paremmin asioiden (kuten liidien tai
dollarien) suhteellisten määrien näyttämiseen. Käytä sarakekaaviota yhteenvetoraporteissa, joissa
on vain yksi ryhmitys tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi liidien määrän liidin lähteen mukaan, määritä tietueiden määrä
Y-akselille  ja lähde X-akselille. Kaavio näyttää vain yhden sarakkeen jokaista lähdettä
kohti, ja sarakkeen pituus vastaa liidien kokonaismäärää. Mittariston ja raporttikaavioiden koko
rajoittavat sarakekaavioiden leveyttä. Vaakasuorat pylväskaaviot saattavat soveltua paremmin
useammalle ryhmitykselle. Sarakekaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen päivämäärän mukaan,
koska päivämäärät näytetään perinteisesti X-akselilla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Ryhmitetyt sarakekaaviot

Käytä ryhmitettyä sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen arvoja, muttet yhteisarvoja.

2. Pinotut sarakekaaviot

Käytä pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

3. Pinotut pylväskaaviot

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

4. 100 prosenttiin pinottu sarakekaavio

Käytä 100 prosenttiin pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja
ryhmityksen kokonaisarvot.

Ryhmitetyt sarakekaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä ryhmitettyä sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen
arvoja, muttet yhteisarvoja.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määriä, määritä tietueiden määrä Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kaikille kuukausille pylvään jokaista kampanjalähdettä
kohti. Eri lähteiden eroja on helppo verrata kuukausipohjaisesti.

Voit myös verrata tiettyä lähdettä kuukausien mukaan, mutta mahdollisuuksien kuukausittaisten
kokonaismäärien vertaaminen saattaa olla vaikeaa.

Vihje: Käytä pinottua pylväskaaviota yhteisarvojen vertaamiseen.

Pinotut sarakekaaviot
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määrää ja verrataksesi kokonaismääriä kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä
Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio
näyttää vain yhden pylvään jokaista kuukautta kohti lähteittäin, ja lähteet näytetään eri väreissä.

Lähteiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata kuukausittain, samoin kuin kuukausien
yhteisarvoja, mutta yhden lähteen panoksen vertaaminen eri kuukausina tai yhteisarvoon saattaa
olla vaikeaa.

Pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.

100 prosenttiin pinottu sarakekaavio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä 100 prosenttiin pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien
arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määrää ja verrataksesi kokonaismääriä kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä
Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio
näyttää vain yhden pylvään jokaista kuukautta kohti lähteittäin, ja lähteet näytetään eri väreissä.
Lähteiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata kuukausittain, samoin kuin kuukausien
yhteisarvoja, mutta yhden lähteen panoksen vertaaminen eri kuukausina tai yhteisarvoon saattaa
olla vaikeaa.

Viivakaaviot
Viivakaaviot soveltuvan kohteen arvon muutosten näyttämiseen pisteinä aikaväliltä, kuten viikosta viikkoon tai vuosineljänneksestä
vuosineljännekseen. Käytä viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Nähdäksesi raportissa esimerkiksi luotujen liidien määrän
kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä Y-akselille  ja luontikuukausi X-akselille. Kaavio näyttää viivan, joka edustaa
tietueiden kokonaismääriä kuukausittain. Salesforce ei piirrä puuttuvia (tyhjiä) arvoja.
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Jos tietojoukosta puuttuu arvo, Salesforce näyttää viivassa aukon.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Ryhmitetyt viivakaaviot

Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja
sinun täytyy näyttää yksi arvo.

2. Kumulatiiviset viivakaaviot

Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo yhteenvetona
pitkältä aikaväliltä.

3. Ryhmitetyt kumulatiiviset viivakaaviot

Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun sinulla on yksi tärkeä ryhmitys, joka edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yhden
arvon summa aikaväliltä.Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä toissijainen
ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Ryhmitetyt viivakaaviot
Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun
täytyy näyttää yksi arvo.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi kuukausittaiset liidin liidien lähteen mukaan, määritä tietueiden määrä Y-akselille, luotu kuukausi
X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää jokaiselle lähteelle viivan, joka edustaa lähteen tietueiden
kokonaismäärää kuukautta kohti. Jokainen viiva yltää varhaisimpaan kuukauteen, jolta tietoja löytyy. Kuukausien yhteisarvojen vertaaminen
voi olla vaikeaa.

Salesforce ei piirrä puuttuvia (tyhjiä) arvoja. Jos tietojoukosta puuttuu arvo, Salesforce näyttää viivassa aukon.

Kumulatiiviset viivakaaviot
Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo yhteenvetona
pitkältä aikaväliltä.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen mahdollisuuksien määrän nykyisen kuukauden päivien mukaan, määritä määrä
Y-akselille  ja sulkeutumispäivä X-akselille. Kaavio näyttää yhden viivan, jonka korkeus edustaa suljettujen mahdollisuuksien
kumulatiivista määrää kyseiseen päivään asti. Et voi nähdä määriä tietyltä päivältä, vain kumulatiivisen arvon.

Jos tietojoukko sisältää puuttuvan (tyhjän) arvon, Salesforce jatkaa viivaa tietojoukon aiemmalla arvolla.

Ryhmitetyt kumulatiiviset viivakaaviot
Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun sinulla on yksi tärkeä ryhmitys, joka edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yhden
arvon summa aikaväliltä.Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä toissijainen ryhmitys
edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen mahdollisuuksien määrän viimeisen kolmen kuukauden päivien mukaan, määritä summa
Y-akselille, sulkeutumispäivä X-akselille  ja sulkeutumiskuukausi Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kuukautta kohti
yhden viivan, jonka korkeus edustaa suljettujen mahdollisuuksien kumulatiivista määrää kyseiseen päivään asti.
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Piiraskaaviot
Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan, määritä tietueiden määrä kohtaan Arvot
ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan ympyrän, jossa lohkot vastaavat tapauksia niiden tilan mukaan. Lohkon
koko on suhteellinen tapausten määrään.

Piiraskaaviot eivät sovellu lähekkäin olevien tai pienien arvojen vertailuun.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot  taiNäytä lohkon %  lisätäksesi tietoja kaavioon (Käytettävissä vain Chart Analytics
2.0 -palvelun kanssa).

Rengaskaaviot
Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan sekä tapausten kokonaismäärän, määritä
tietueiden määrä kohtaan Arvot  ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan renkaan, jossa kukin lohko esittää
tapauksen tilaa. Lohkon koko on suhteellinen tapausten määrään. Kaikkien tilojen tapausten kokonaismäärä näytetään keskellä.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot, Näytä lohkon %  tai Näytä kokonaismäärä  lisätäksesi tietoja kaavioon

Suppilokaaviot
Käytä suppilokaaviota, kun sinulla on useita ryhmityksiä järjestetyssä joukossa, ja haluat näyttää niiden väliset suhteutetut erot.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi mahdollisuuksien määrän kaikissa vaiheissa, määritä määrä kohtaan Arvot  ja vaihe kohtaan
Segmentit. Koska Mahdollisuus: Vaihe  -kenttä on järjestetty valintaluettelo, vaiheet järjestetään samaan järjestykseen kuin
valintaluettelo, ja jokainen segmentti edustaa määrää kyseiselle vaiheelle. Suppilokaaviot soveltuvat näyttämään mahdollisuuksien
määrän vaiheiden aikana; huomattavasti suurempi segmentti saattaa tarkoittaa pullonkaulatilannetta vaiheessa.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot  taiNäytä segmentin %  lisätäksesi tietoja kaavioon

Hajontakaaviot
Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

Jos haluat esimerkiksi nähdä, miten vaiheen kesto korreloi mahdollisuuden toimintojen määrän kanssa, ryhmitä raporttisi
Mahdollisuuden nimi  -arvon mukaan ja laadi hajontakaavio ryhmityksen mukaan. Määritä sitten Tietueiden määrä
kaavion X-akseliksi  ja Vaiheen kesto Y-akseliksi. Kaavio näyttää pisteen kutakin mahdollisuutta kohti. Voit tarkistaa
kerralla, onko vaiheen kesto lyhyempi mahdollisuuksilla, joilla on enemmän toimintoja.

Koska hajontakaavio näyttää yhteenvetoarvojen perusteella ryhmitettyjä tietoja, raportissasi täytyy olla vähintään yksi ryhmitys. Valitse
ryhmityksiä tukeva raporttimuoto, kuten yhteenveto, matriisi tai liitetty. Raportissa täytyy olla myös vähintään yksi yhteenvetokenttä
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tietojen näyttämiseen kaavion akseleilla. Muutoin kaavio näyttää akseleilla tietueiden määrän. Hajontakaaviot näyttävät automaattisesti
tietoja lähderaporteista, mutta voit valita ryhmityksille ja yhteenvedoille näytettävät tiedot myös manuaalisesti.

Y-akselilla näytetään automaattisestiX-akselilla näytetään automaattisestiJos lähderaportissasi on

Tietueiden määrä.Tietueiden määrä.Ei yhteenvetokenttiä

Ensimmäinen yhteenveto.Yksi tai useampi yhteenvetokenttä • Joko tietueiden määrä tai toissijainen
yhteenveto raporttikaavioissa.

• Mittaristokaavioiden ensimmäinen
yhteenveto, vaikka lähderaportissa
olisikin useita yhteenvetoja. Voit
kuitenkin valita toisen akselilla
näytettävän yhteenvedon manuaalisesti.

Tämä on suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien raportti, joka on ryhmitetty tilin ja mahdollisuuden omistajan mukaan. Hajontakaavio
voi paljastaa tilaisuuden keskittyä tileihin, joilla on korkeampi vuosituotto.

Tämä kaavio perustuu tietyille avainkentille:
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1. Piirtoehto valitsee automaattisesti ensimmäisen raporttiryhmityksen. Valitsimme manuaalisesti toisen ryhmityksen näyttämään
mahdollisuudet, jotka Tilin nimi  on voittanut.

2. X-akseli näyttää tietueiden määrän, kun yhteenvetokenttiä ei ole, tai valitsee ensimmäisen yhteenvetokentän automaattisesti. Koska
yhteenveto on käytännöllisempi, kaaviossa näytetään Voitettu summa.

3. Y-akseli näyttää manuaalisesti valitun yhteenvetokentän Keskiarvoinen vuosituotto.

4. Ryhmitysehto-kenttää ei ole määritetty oletusarvoisesti. Koska raportilla on toinen ryhmitys, kaavio ryhmittää lisää tietoja manuaalisesti
valitun Mahdollisuuden omistaja  -ryhmityksen perusteella. Kaavion väritetyt pisteet ja selite näyttävät tämän ryhmityksen.

Mittaristojen hajontakaavio-komponenttityypissä on seuraavat rajoitukset:

• Se ei näytä taulukkoraportteja.

• Et voi lajitella otsikoita tai arvoja.

• Voit muuttaa vain Y-akselin yksiköiden esitystapaa.

• Voit määrittää vain Y-akselin alueen manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Valitse raportissasi tai mittaristokaaviossasi näytettävät tiedot. Kaavio valitsee ryhmitykset ja yhteenvetoarvot automaattisesti raportistasi.
Voit korvata joitakin näitä valintoja keskittymään tietoihin, jotka sinun täytyy jakaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Hajontakaaviot

Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

2. Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen.
Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä ryhmitykset ja yhteenvedot, joita haluat näyttää pylväs- tai sarakekaaviossasi.

3. Tietoasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

Suppilokaaviot soveltuvat mahdollisuuksien kulkujen näyttämiseen vaiheittain.

4. Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen. Nämä hajontakaavion tietoasetukset
ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta Komponentin tiedot.

5. Tietoasetukset mittariston mittari-komponenteille

Mittaria käytetään esittämään miten lähellä olet tavoitettasi. Se näyttää yhden arvon, esimerkiksi suljetut diilit.

6. Tietoasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä.
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7. Tietoasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät mittaristosi mittataulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.

8. Tietoasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Piiras- ja rengaskaaviot soveltuvat erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä piiras-
tai rengaskaavion vertaamat arvot.

9. Tietoasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät
taulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.

Hajontakaaviot
Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

Jos haluat esimerkiksi nähdä, miten vaiheen kesto korreloi mahdollisuuden toimintojen määrän kanssa, ryhmitä raporttisi
Mahdollisuuden nimi  -arvon mukaan ja laadi hajontakaavio ryhmityksen mukaan. Määritä sitten Tietueiden määrä
kaavion X-akseliksi  ja Vaiheen kesto Y-akseliksi. Kaavio näyttää pisteen kutakin mahdollisuutta kohti. Voit tarkistaa
kerralla, onko vaiheen kesto lyhyempi mahdollisuuksilla, joilla on enemmän toimintoja.

Koska hajontakaavio näyttää yhteenvetoarvojen perusteella ryhmitettyjä tietoja, raportissasi täytyy olla vähintään yksi ryhmitys. Valitse
ryhmityksiä tukeva raporttimuoto, kuten yhteenveto, matriisi tai liitetty. Raportissa täytyy olla myös vähintään yksi yhteenvetokenttä
tietojen näyttämiseen kaavion akseleilla. Muutoin kaavio näyttää akseleilla tietueiden määrän. Hajontakaaviot näyttävät automaattisesti
tietoja lähderaporteista, mutta voit valita ryhmityksille ja yhteenvedoille näytettävät tiedot myös manuaalisesti.

Y-akselilla näytetään automaattisestiX-akselilla näytetään automaattisestiJos lähderaportissasi on

Tietueiden määrä.Tietueiden määrä.Ei yhteenvetokenttiä

Ensimmäinen yhteenveto.Yksi tai useampi yhteenvetokenttä • Joko tietueiden määrä tai toissijainen
yhteenveto raporttikaavioissa.

• Mittaristokaavioiden ensimmäinen
yhteenveto, vaikka lähderaportissa
olisikin useita yhteenvetoja. Voit
kuitenkin valita toisen akselilla
näytettävän yhteenvedon manuaalisesti.

Tämä on suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien raportti, joka on ryhmitetty tilin ja mahdollisuuden omistajan mukaan. Hajontakaavio
voi paljastaa tilaisuuden keskittyä tileihin, joilla on korkeampi vuosituotto.
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Tämä kaavio perustuu tietyille avainkentille:

1. Piirtoehto valitsee automaattisesti ensimmäisen raporttiryhmityksen. Valitsimme manuaalisesti toisen ryhmityksen näyttämään
mahdollisuudet, jotka Tilin nimi  on voittanut.

2. X-akseli näyttää tietueiden määrän, kun yhteenvetokenttiä ei ole, tai valitsee ensimmäisen yhteenvetokentän automaattisesti. Koska
yhteenveto on käytännöllisempi, kaaviossa näytetään Voitettu summa.

3. Y-akseli näyttää manuaalisesti valitun yhteenvetokentän Keskiarvoinen vuosituotto.

4. Ryhmitysehto-kenttää ei ole määritetty oletusarvoisesti. Koska raportilla on toinen ryhmitys, kaavio ryhmittää lisää tietoja manuaalisesti
valitun Mahdollisuuden omistaja  -ryhmityksen perusteella. Kaavion väritetyt pisteet ja selite näyttävät tämän ryhmityksen.

Mittaristojen hajontakaavio-komponenttityypissä on seuraavat rajoitukset:

• Se ei näytä taulukkoraportteja.

• Et voi lajitella otsikoita tai arvoja.

• Voit muuttaa vain Y-akselin yksiköiden esitystapaa.
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• Voit määrittää vain Y-akselin alueen manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman
raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä ryhmitykset ja
yhteenvedot, joita haluat näyttää pylväs- tai sarakekaaviossasi.

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen, akselin arvot voivat olla tietueiden
määrä, yhteenvetokenttiä tai raportissa määritettyjä ryhmityksiä. Nähdäksesi raportissa esimerkiksi
summan kaikissa myyntivaiheissa, valitse SummaX-akselille  ja VaiheY-akselille.
Kaavio näyttää yhden pylvään jokaista vaihetta kohti, ja pylvään pituus vastaa mahdollisuuksien
yhteissummaa.

KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion vaakasuoralla akselilla näytettävät
arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä.

X-akseli

Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai
yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio,
Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot. Jos X-akseli vastaa
mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava näytetään?
-vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
yhteenvetotasot, silloin Y-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla akselilla näytettävät
arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä.

Y-akseli

Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai
yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio,
Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot. Jos Y-akseli vastaa
mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava näytetään?
-vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
yhteenvetotasot, silloin X-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää lähderaportin

Ryhmitysehto

kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse
Automaattinen.
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KuvausAsetus

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi kaaviotyypin täytyy sallia yhdistelmäkaaviot.Yhdistelmäkaavio

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta.
Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia: mittaristokomponentin täysi lähderaportti;
napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai
“javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa
on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Suppilokaaviot soveltuvat mahdollisuuksien kulkujen näyttämiseen vaiheittain.

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen, akselin arvot voivat olla tietueiden
määrä, yhteenvetokenttiä tai raportissa määritettyjä ryhmityksiä.

KuvausAsetus

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon

Tarkennus

tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon
tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta,
joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus
eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa

Arvot

määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Valitse tiedot, jotka näytetään segmentteinä suppilokaaviossasi. Jos haluat käyttää
lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse

Segmentit

Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus
valitsee kaavion käyttämät arvot.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille
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Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen.
Nämä hajontakaavion tietoasetukset ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta
Komponentin tiedot.

Ryhmitä ja määritä yksiköt auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään näytettävät tiedot.

KuvausAsetus

Valitse kaaviossasi näytettävä ryhmitys. Jos haluat käyttää aina ensimmäistä
ryhmitystä tai lähderaportin kaaviossa käytettävää ryhmitystä, valitse
Automaattinen.

Piirtoehto

Valitse vaakasuoralla akselilla näytettävät arvot.X-akseli

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla akselilla
näytettävät arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä,

Y-akseli

riippuen kaaviotyypistä. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä
toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun
lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Jos Y-akseli vastaa mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä
tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle
ryhmätasolle kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin X-akselin ja
Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan
ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää

Ryhmitysehto

lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää,
valitse Automaattinen.

Muuta kaavion Y-akselilla näytettävien arvojen yksiköitä.Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat kaaviota. Vaihtoehdot
ovat lähderaportti, suodatettu lähderaportti, raportin lisätietosivu tai

Tarkennus

määrittämäsi URL. Suodatettu raportti ja tietueen lisätietosivu eivät ole
valittavissa, kun kaaviossa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Hajontakaaviot

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille
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Tietoasetukset mittariston mittari-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittaria käytetään esittämään miten lähellä olet tavoitettasi. Se näyttää yhden arvon, esimerkiksi
suljetut diilit.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Arvot

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon

Tarkennus

tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon
tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta,
joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus
eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

Tietoasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi luotujen liidien määrän kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden
määrä Y-akselille  ja luontikuukausi X-akselille. Kaavio näyttää viivan, joka edustaa
tietueiden kokonaismääriä kuukausittain.

KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla
akselilla näytettävät arvot. Akseliarvot voivat olla
yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä. Jos
haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista
ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee

Y-akseli

kaavion käyttämät arvot. Jos Y-akseli vastaa mukautettua
yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava
näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle
ryhmätasolle kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin
X-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

600

MittaristotAnalysointi



KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion vaakasuoralla akselilla näytettävät arvot.
Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä. Jos

X-akseli

haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää,
valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee
kaavion käyttämät arvot. Jos X-akseli vastaa mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä
tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle
kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin Y-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy
vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.

Ryhmitysehto

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi kaaviotyypin täytyy
sallia yhdistelmäkaaviot.

Yhdistelmäkaavio

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi,
valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai

Tarkennus

symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon tai symbolin
lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:”
tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä
tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät mittaristosi mittataulukko-komponentin
tietojen hankinta- ja hallintatavat.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Arvot

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.
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KuvausAsetus

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia: mittaristokomponentin täysi
lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion,

Tarkennus

taulukkoelementin, akselin arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää
URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole
käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Tietoasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Piiras- ja rengaskaaviot soveltuvat erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Valitse
Komponentin tiedot -välilehdestä piiras- tai rengaskaavion vertaamat arvot.

Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna
kokonaismäärään.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan, määritä
tietueiden määrä kohtaan Arvot  ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan
ympyrän, jossa lohkot vastaavat tapauksia niiden tilan mukaan.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa

Arvot

määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse
Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus
valitsee kaavion käyttämät arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa
Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen yhteenvetokentän arvon.

Valitse tiedot, jotka näytetään lohkoina piiras- tai rengaskaaviossasi. Jos haluat
käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai

Lohkot

yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on
kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot.

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin,
akselin arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi
käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja
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KuvausAsetus

tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Tietoasetukset mittariston taulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Komponentin
tiedot -välilehden asetukset määrittävät taulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.

KuvausKenttä

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon
tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää
URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen
lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita,
joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Valitse jakamillesi tiedoille soveltuva kaaviotyyppi ja määritä visuaaliset asetukset, jotka esittävät tiedot tehokkaasti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen.
Määritä yksiköt ja lajittelu auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään näytettävät tiedot.

2. Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

Osoita arvon tila värillä suppilokaavion eri vaiheissa.

3. Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen. Nämä hajontakaavion asetukset
ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta Muotoilu.

4. Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

Määritä keskeytyskohta ja värit mittari-komponentille auttaaksesi käyttäjiä tulkitsemaan seuraamasi kentän nykyistä arvoa.

603

MittaristotAnalysointi



5. Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Käytä lajittelua ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään
viivakaaviosi tietoja.

6. Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Mittataulukko-komponentti näyttää yhden arvon tiettynä hetkenä. Käytä väriä auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään
mittataulukko-komponentin tietoja.

7. Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Piiraskaavio soveltuu erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Käytä Muotoilu-välilehteä valitaksesi piiraskaaviosi osien
määritystavat ja otsikot.

8. Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Voit käyttää värejä ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiä
ymmärtämään taulukon näyttämiä tietoja.

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman
raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen. Määritä yksiköt ja lajittelu auttaaksesi käyttäjiä
ymmärtämään näytettävät tiedot.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä
vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion
pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle oletustaulukolle
nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn

Näytetyt
enimmäisarvot

elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos
esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Näytä Chatter-kuvia enintään 20 tietueesta vaakasuoran pylväskaavion
komponentissa, jonka lähderaportti on ryhmitetty käyttäjän tai ryhmän

Näytä
Chatter-valokuvat

nimikentän mukaan. Jos kuvia sisältäviä tietueita on yli 20, kuvien sijaan
näytetään tietueiden nimet. Näytä kuvia asettamalla Ryhmitysnäkymä
arvoon Ei mitään. Valitse Erittelytyyppi-vaihtoehdoksi
Tietueen lisätietosivu  siirtääksesi käyttäjät suoraan
käyttäjäprofiiliin tai ryhmäsivulle, kun he napsauttavat kuvia. Chatter täytyy
olla käytössä kuvien näyttämiseksi. Riippuen organisaatiosi määrityksistä, et
välttämättä näe kuvia taulukoissa ja kaavioissa.

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain
tiettyjä kaaviotyyppejä.

Näytä arvot

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat

Ota
käyttöön

604

MittaristotAnalysointi



KuvausAsetus

valinnan
lisätiedot

vain piiras, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200
tietopistettä.

Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Osoita arvon tila värillä suppilokaavion eri vaiheissa.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy
ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen
kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen
mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn
elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos

Näytetyt
enimmäisarvot

esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt
enimmäisarvot  -kenttä esitäytetään syöttämälläsi arvolla ja kaksi

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta taulukkoa voi

mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen
ja sisältää kaavio.

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee
vain tiettyjä kaaviotyyppejä.

Näytä arvot

Näyttää suppilokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä
segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut

Ota käyttöön
valinnan
lisätiedot koskevat vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat

poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.
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Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen.
Nämä hajontakaavion asetukset ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta
Muotoilu.

Säädä mittariston hajontakaaviossa näytettäviä tietoja näiden asetusten avulla.

KuvausAsetus

Tällä hetkellä lajittelu ei ole käytettävissä.Rivien
lajitteluperuste:

Määritä kaaviossa näytettävien pisteiden enimmäismäärä. Jos esimerkiksi
valitset 5, kaaviossa näytetään 5 pistettä. Nämä ovat hajontakaavion
Piirtoehto-kentän käyttämän ryhmityksen 5 ensimmäistä nousevaa arvoa.

Näytetyt
enimmäisarvot

Pidä automaattisena tai valitse manuaalinen syöttääksesi Y-akselialueen
minimi- ja maksimiarvot. Jos manuaalisen alueen ulkopuolisia arvoja löytyy,
Y-akseli laajenee automaattisesti sisältämään ne.

Akselialue

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen
sijainti

Näytä arvot tai otsikot, kun kursori siirretään kaavioiden päälle.Näytä
lisätiedot
napsauttamatta

Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä keskeytyskohta ja värit mittari-komponentille auttaaksesi käyttäjiä tulkitsemaan seuraamasi
kentän nykyistä arvoa.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Sinun
täytyy määrittää myös asteikon minimi- ja maksimiarvot. Sinun täytyy määrittää korostus seurataksesi
komponenttia ja vastaanottaaksesi hälytyksiä Chatter-syötteessäsi, kun arvo ylittää kynnysarvon.

KuvausAsetus

Kaavion pienin arvo.Vähimmäismäärä

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan
asti.

Ala-alueen
väri

Arvo, joka erottaa keskialueen värin yläalueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta
1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan
välillä.

Keskialueen
väri

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Keskeytyskohta
2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen
väri
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KuvausAsetus

Kaavion suurin arvo.Enimmäismäärä

Näyttää kunkin piiras- ja rengaskaavion lohkon tai suppilokaavion segmentin prosenttiosuuden. Mittarissa tämä
näyttää neulan osoittaman kohdan prosenttiarvon.

Näytä %

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien yhteissumman.Näytä
kokonaisarvo

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Käytä lajittelua ja asteikkoa
auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään viivakaaviosi tietoja.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä
vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion
pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle oletustaulukolle
nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn
elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos

Näytetyt
enimmäisarvot

esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs-, viiva- tai
sarakekaavion pystysuoralle akselilla. Jos valitset manuaalisen alueen, syötä

Y-akselialue

akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on
datapisteitä, akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot
kaaviota luodessa.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat

Ota
käyttöön

vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat poissa käytöstä,
jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.

valinnan
lisätiedot
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Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittataulukko-komponentti näyttää yhden arvon tiettynä hetkenä. Käytä väriä auttaaksesi käyttäjiäsi
ymmärtämään mittataulukko-komponentin tietoja.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Sinun
täytyy määrittää korostus seurataksesi komponenttia ja vastaanottaaksesi hälytyksiä
Chatter-syötteessäsi, kun arvo ylittää kynnysarvon.

Note:

• Syötä mittataulukon otsikkoja suoraan komponentteihin napsauttamalla kokonaissumman
viereistä tyhjää tekstikenttää.

• Mittataulukko-komponentit, jotka on asetettu suoraan päällekkäin tai allekkain
mittaristosarakkeeseen, näytetään yhtenä komponenttina.

• Jos et määritä keskeytyskohta-arvoja tai jätät ne tyhjiksi, komponenttia koskevia hälytyksiä
ei lähetetä.

KuvausAsetus

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan asti.Ala-alueen
väri

Arvo, joka erottaa keskialueen värin yläalueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta
1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan välillä.Keskialueen
väri

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Keskeytyskohta
2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen
väri

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Piiraskaavio soveltuu erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Käytä Muotoilu-välilehteä
valitaksesi piiraskaaviosi osien määritystavat ja otsikot.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy
ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen
kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen
mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn

Näytetyt
enimmäisarvot
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KuvausAsetus

elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos esimerkiksi haluat luetteloida
vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden
kokonaissummat omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen sijainti

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt enimmäisarvot  -kenttä
esitäytetään syöttämälläsi arvolla ja kaksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta
taulukkoa voi mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen ja sisältää kaavio.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain tiettyjä kaaviotyyppejä.Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin lohkon prosenttiosuuden.Näytä %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan
lisätiedot ovat poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.

Ota käyttöön
valinnan lisätiedot

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien
yhteissumman.

Näytä kokonaisarvo

Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Voit käyttää värejä
ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään taulukon näyttämiä tietoja.

Voit käyttää oletusarvoista kahden sarakkeen taulukkoa tai luoda mukautetun taulukon, jossa voi
olla enintään neljä saraketta ja yhteissummaa.

Oletusarvoinen kahden sarakkeen taulukko käyttää kaavion ensimmäistä ryhmittely- tai
yhteenvetokenttää lähderaportissa. Jos raportissa ei ole kaaviota, oletussarakkeet perustuvat raportin
ensimmäiseen ryhmittely- ja yhteenvetokenttään.

Mukautetut taulukot sallivat null-arvot tuloksissa. Tämä ei ole sallittua oletusarvoisissa kahden
sarakkeen taulukoissa.

Jotta voit käyttää lähderaporttina taulukkoraporttia, tälle raportille täytyy olla määritettynä
Näytettävät rivit.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Korostus koskee ainoastaan taulukon
ensimmäistä yhteenvetokenttää.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion
vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion pystyakselin tai pinotun
pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien

Näytetyt
enimmäisarvot

enimmäismäärä. Jos esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo mahdollisuusraportti,
jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero
5.

609

MittaristotAnalysointi



KuvausAsetus

Näytä Chatter-kuvia enintään 20 tietueesta vaakasuoran pylväskaavion komponentissa, jonka lähderaportti
on ryhmitetty käyttäjän tai ryhmän nimikentän mukaan. Jos kuvia sisältäviä tietueita on yli 20, kuvien sijaan

Näytä
Chatter-valokuvat

näytetään tietueiden nimet. Näytä kuvia asettamalla Ryhmitysnäkymä  arvoon Ei mitään. Valitse
Erittelytyyppi-vaihtoehdoksi Tietueen lisätietosivu  siirtääksesi käyttäjät suoraan
käyttäjäprofiiliin tai ryhmäsivulle, kun he napsauttavat kuvia. Chatter täytyy olla käytössä kuvien näyttämiseksi.
Riippuen organisaatiosi määrityksistä, et välttämättä näe kuvia taulukoissa ja kaavioissa.

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt enimmäisarvot  -kenttä esitäytetään
syöttämälläsi arvolla ja kaksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta taulukkoa voi
mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen ja sisältää kaavio.

Mukauta
taulukkoa

Määritä enintään neljä saraketta näytettäväksi taulukossa. Käytettävissä olevat sarakkeet voivat olla mitä
tahansa kaavion ryhmittely- tai yhteenvetokenttiä. Päivitä raportin kaavio tai ryhmitykset tehdäksesi enemmän
sarakkeita käytettäväksi mittaristotaulukossa.

Taulukkosarakkeet

Lajittele mukautettu taulukko aakkosjärjestykseen tai pienimmästä suurimpaan sarakkeessa. Et voi lajitella
toisen tason ryhmittelyitä.

Lajittele
nousevasti

Lajittele mukautettu taulukko päinvastaiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta pienimpään sarakkeessa.
Et voi lajitella toisen tason ryhmittelyitä.

Lajittele
laskevasti

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien
yhteissumman.

Näytä
kokonaisarvo

Palaa kaksisarakkeiseen oletustaulukkoon.Palauta taulukko
oletusasetuksiin

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan asti.Ala-alueen väri

Arvo, joka erottaa ala-alueen värin keskialueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta 1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan välillä.Keskialueen väri

Keskeytyskohta 2Keskeytyskohta 2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia
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Mittaristojen muokkaaminen näppäimistön pikavalinnoilla Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suoritusoikeus JA
mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen tarkasteleminen ja
päivittäminen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen
hallintaoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus JA dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Mittaristo-välilehdestä voit luoda, muokata tai poistaa mittariston käyttämällä vain näppäimistöäsi. Käytä pikavalintoja muokataksesi
mittaristoja nopeasti ja helposti Lightning Experiencessa.

Käytä näitä käteviä näppäimistön pikavalintoja rakentaessasi tai muokatessasi mittaristoa.

ToimintoNäppäimistön pikavalinta

Siirrä keskitys mittariston seuraavaan kohteeseenSarkain

Siirrä keskitys mittariston edelliseen kohteeseenShift + sarkain

Valitse siirrettävä komponentti tai komponentin kulma koon
muuttamista varten

Välilyönti

Siirrä widgetiä tai muuta sen kokoa ,  ,  ,  

Napsauta painikettaSuorita

KumoaCtrl + z

Tee uudelleenCtrl + y

TallennaCtrl + s

Lisää komponenttiCtrl + n

Peruuta odottava komponentin siirto tai koon muutosEsc

Kun selaat mittaristokomponentteja, käytettävissäsi on Lue kaavion datajoukko (ruudunlukija) -vaihtoehto, jolla voit käskeä
ruudunlukijaa lukemaan kunkin kaavion datajoukon.

Lisätietoja ruudunlukijoiden käyttämisestä Salesforcen kanssa on Salesforce-ohjeen aiheessa Suosituksia Salesforcen
helppokäyttötilaan.
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Mittaristojen muokkaaminen Salesforce Classicin helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suoritusoikeus JA
mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen tarkasteleminen ja
päivittäminen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen
hallintaoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus JA dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Voit muokata mittaristoja helppokäyttötilassa Salesforce Classicissa.

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa. Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja
pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata mittaristoja.

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Voit mukauttaa tarkasteltavaa mittaristoa valitsemalla Muokkaa.

Mittariston muokkaussivulla voit:

• nähdä mittariston oletuskäyttäjän Tiedon näyttötapa  -kentästä.

• Valitse Mittariston ominaisuudet muuttaaksesi otsikkoa, kansiota, oletuskäyttäjää ja muita ominaisuuksia.

• Tarkastele mittaristoa valitsemalla Valmis. Kaikki mittaristoon tekemäsi muutokset tallennetaan samalla, kun teet niitä.

• Poista koko mittaristo valitsemalla Poista.

• Valitse Lisää komponentti missä tahansa sarakkeessa.

• Säädä sarakkeen leveyttä napsauttamalla Kapea, Keskisuuri tai Leveä.

Note:  Jos komponenttisi on piiras- tai donitsikaavio, jossa on käytössä Näytä arvot  tai Näytä prosentit  ja
Merkintöjen sijainti  on Oikealla, mittaristo-sarakkeen leveyden täytyy olla Leveä, jotta arvot ja prosentit voidaan
näyttää mittaristossa.

• Muuta mittariston komponenttien järjestystä napsauttamalla , ,  ja .

• Napsauta Muokkaa, kun haluat muokata komponentin ominaisuuksia kuten komponentin tyyppiä, näytettäviä yksiköitä, lähderaporttia,
jne.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa komponentin mittaristosta. Poistettuja komponentteja ei siirretä roskakoriin.

• Napsauta mittaristokomponenttia tai sen elementtejä tarkentaaksesi lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivuun
tai muuhun URL-osoitteeseen. Jos tarkennat suodatettuun komponenttiin, mittaristosuodattimia sovelletaan lähderaporttiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

2. Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa
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3. Mittaristokomponenttien ominaisuudet helppokäyttötilassa

KATSO MYÖS:

Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa.
Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja.

Mittariston ominaisuuksien määrittäminen:

1. Muokkaa mittaristoa ja valitse Mittariston ominaisuudet.

2. Tee seuraavat:

• Syötä mittariston otsikko ja kuvaus.

• Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja
hallittavissa paketeissa.

• Valitse mittariston sarakkeiden lukumäärä. Kussakin mittaristossa voi olla kaksi tai kolme
saraketta.

Tärkeää:  Ennen kuin poistat sarakkeen, siirrä sen komponentit toiseen sarakkeeseen.
Muutoin niitä ei välttämättä näytetä.

• Valitse kansio, johon mittaristo tallennetaan. Kaikilla tarkastelevilla käyttäjillä tulisi olla kansion
käyttöoikeudet.

• Valitse Mittariston oletuskäyttäjä  määrittääksesi mittariston
näkyvyysasetukset:

– Valitse Suorita määritettynä käyttäjänä  ja määritä
Oletuskäyttäjä-kenttä näyttämään kaikille mittariston käyttäjille samat tiedot
riippumatta heidän henkilökohtaisista suojausasetuksistaan. Jos sinulla ei ole kaikkien
tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi.

– Valitse Suorita kirjautuneena käyttäjänä  näyttääksesi tiedot käyttäjille
heidän käyttöoikeuksiensa mukaan.

• Määritä Tarkastele muokkaussivua  -kenttä esikatsellaksesi mittariston
muokkaussivua valitun käyttäjän näkökulmasta.

• Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tai kaikkien tietojen tarkasteluoikeudet,
valitse Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  salliaksesi oikeuden omaavien käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää mittariston muokkaussivulta. Käyttäjät, joilla on oman tiimin
mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa kuin kuka tahansa
roolihierarkiassa heidän alapuolellaan oleva käyttäjä. Käyttäjät, joilla on "kaikkien
tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Valitse kohdasta Komponenttiasetukset otsikon väri ja koko, tekstin väri ja taustan häivytys. Jos et halua liukuvärjäystä, valitse
sama väri sekä Aloitusväriksi  ja Loppuväriksi.
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3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Määritä dynaamisia mittaristoja

Valitse mittariston oletuskäyttäjä

Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa.
Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja.

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita,
mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen
organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi
olla enintään 20 komponenttia.

Mittaristokomponenttien lisääminen:

1. Muokkaa mittaristoa.

2. Napsauta Lisää komponentti minkä tahansa sarakkeen yläosasta ja määritä komponentin
ominaisuudet.

3. Käytä mittaristoasi valitsemalla Mukautettu raportti. Jos valitset
Visualforce-sivun  tai Mukautetun S-Control-komponentin, valitse sivu tai
s-control-objekti ja syötä näyttökorkeus. Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion
mittaristossa. Muokkaa liitetyn raportin mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa
määritettyä kaaviota.

Note:

• Mukautetut ennuste- ja liidinraportit, jotka loit standardiraporttia luodessa, eivät
välttämättä ole käytettävissä Mukautettu raportti  -luettelossa.

• Jos haluat käyttää taulukkoraporttia mittaristossa, rajaa ensin rivien määrä
asettamallaNäytettävien rivien määrä, järjestyssarake ja raportin Valitse
ehdot -sivun järjestys. Et voi käyttää mittaria tai metrisiä komponentteja mittaristoissa
käyttämällä taulukkoraportteja.

4. Syötä valitsemallesi komponenttityypille asianmukaiset määritykset:Määritä asetukset
valitsemallesi komponenttityypille Muotoilu-välilehdessä:

• Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

5. Napsauta Tallenna.
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Note: Mittataulukkokomponentit, jotka on asetettu suoraan päällekkäin tai allekkain mittaristosarakkeeseen, näytetään yhtenä
komponenttina.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittaristokomponenttien ominaisuudet helppokäyttötilassa

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa. Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja
pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata mittaristoja.

Seuraavat asetukset saattavat vaihdella valitsemasi komponenttityypin mukaan.

KuvausKenttä

Valitse pystysuora tai vaakasuora pylväskaavio, viivakaavio, piiras- tai rengaskaavio, taulukko,
mittataulukko, mittari, Visualforce-sivu tai mukautettu s-control.

Komponenttityyppi

Kirjoita teksti, joka näkyy mittaristokomponentin yläosassa.Ylätunniste

Kirjoita teksti, joka näkyy mittaristokomponentin alaosassa.Alatunniste

Kirjoita otsikko, joka helpottaa mittaristokomponentin tunnistamista.Otsikko

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee taulukkokomponenteilla
vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi
Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät yksiköt

Valitse mitä tapahtuu, kun käyttäjät napsauttavat mittaristokomponenttia:Hienonnus

• Lähderaportti—Näyttää käyttäjälle mittaristokomponentille täyden lähderaportin.

• Suodatettu lähderaportti—Kun käyttäjät napsauttavat yksittäisiä ryhmiä, X-akselin arvoa tai
merkkien selityksiä, heidät siirretään lähderaporttiin, joka on suodatettu heidän valinnallaan.

Jos sinulla on esimerkiksi pinottu ja vaiheilla ryhmitetty mahdollisuuksien sarakekaavio, jossa
kuukaudet ovat X-akselilla, voit napsauttaa palkin yksittäistä vaihetta, kuukautta X-akselilla
tai vaiheen selitystä hienontaaksesi lähderaporttiin. (Ei käytettävissä mittareissa,
mittataulukoissa tai taulukoissa.)

• Tietueen lisätietosivu—Kun käyttäjät napsauttavat kaavio- tai taulukkoelementtejä, akselin
arvoa tai merkkien selityksiä, heidät siirretään kyseisen tietueen lisätietosivulle. Voit valita
tämän vaihtoehdon ainoastaan taulukoille ja kaavioille, jotka käyttävät tietueen nimen,
tietueen omistajan tai syöteviestin mukaan ryhmitettyä lähderaporttia. (Ei käytettävissä
mittareissa tai mittataulukoissa.)

• Muu URL—Siirtää käyttäjän määrittämääsi URL-osoitteeseen. Et voi lisätä mittaristoon
URL-osoitetta, joka alkaa merkkijonolla “mailto:” tai “javascript:“.

Note:  Suodatettu ja tietueen lisätietosivun hienonnus eivät ole käytössä
mittaristokaavioille, joissa on yli 200 arvoa.
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KuvausKenttä

Määritä URL, johon käyttäjät siirretään kun he napsauttavat mittaristokomponenttia. Käytä tätä
vaihtoehtoa lähettääksesi käyttäjät toiseen mittaristoon, raporttiin, tietueen lisätietosivuun tai
muuhun Web-käyttöliittymää käyttävään järjestelmään.

Hienonna URL:ään

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittariston komponenttityypit

Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• AppExchange-pakettien

latausoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Käytä näitä AppExchange-palvelusta saatavia mittaristoja päästäksesi alkuun yrityksesi tarpeisiin
soveltuvien mittaristojen laatimisessa.

AppExchange-palvelusta saatava CRM-esimerkkimittaristojen paketti tarjoaa suositeltuja mittaristoja,
joiden perustana olevat raportit perustuvat organisaatiosi vakio-objekteihin ja -kenttiin. Voit käyttää
näitä myynti-, markkinointi- ja tukimittaristoja valvoaksesi liiketoimintaprosessejasi sekä seurataksesi
omia, tiimisi ja yhtiösi tärkeimpiä suorituskykymittareita. Tähän pakettiin sisältyy seuraavat mittaristot:

• Myynti- ja markkinointimittaristot

– Markkinointijohtaja-mittaristo

– Myyntijohtaja-mittaristo

– Myyntipäällikkö-mittaristo

– Myyjä-mittaristo

• Asiakastuki-mittaristot

– Agentin esimies -yhteenvetomittaristo

– Palvelujohtaja-yhteenvetomittaristo

– Palvelu-KPI:t -mittaristo

1. Hae AppExchange-palvelusta "Salesforce CRM Dashboards" ja napsauta Get It Now.

2. Asenna mallimittaristot asentamalla paketti.
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Mittaristosi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimien lisääminen
mittaristoon:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen
tarkasteleminen,
päivittäminen ja
suodattaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristosuodattimet helpottavat tiedon yhdistelemistä yhden mittariston kautta. Et tarvitse erillisiä
mittaristoja eri käyttäjäryhmille. Anna vain jokaiselle ryhmämme suodatin, joka on juuri heille
hyödyllinen. Käyttäessäsi mittaristosuodatinta, suodatettu näkymä esitetään myös vieraillessasi
mittaristossa seuraavalla kerralla.

Suodattimella on nimi, suodatinoperaattori ja yksi tai useampi arvo. Kullakin suodattimella voi olla
enintään 10 vaihtoehtoa. Kullakin mittaristolla voi olla enintään 3 suodatinta. Ota yhteyttä
Salesforceen nostaaksesi suodatusvaihtoehtojen rajoitusta. Suodatusvaihtoehtoja voi olla enintään
50.

Voit suodattaa valintaluettelo-, haku-, valintaruutu-, teksti-, numero-, päivämäärä- ja
päivämäärä/aika-kenttien mukaan.

Kun muutat mittariston suodattimia, mittaristo näyttää aiemmin välimuistiin tallennetut tiedot, jos
sellaisia on. Jos tällaisia tietoja ei ole, mittaristo hakee uusimmat tiedot. Molemmissa tapauksissa
mittariston Viimeksi päivitetty -päivämäärä näyttää tarkastelemasi tietojen aikaleiman. Napsauta
Päivitä hakeaksesi uusimmat tiedot.

Note: Et voi tehdä mittaristosuodattimella ihan kaikkea.

• Et voi lisätä suodattimia mittaristoihin, jotka sisältävät Visualforce- tai
s-control-komponentteja.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia,
joka on suodatettu mittaristosivun paikannuskentän mukaan.

• Suodattimia ei käytetä ajastaessasi tai sähköpostittaessasi Mittaristoa.

• Et voi suodattaa liitetyn raportin tietoja mittaristonäkymässä tai lisätä suodatinta
mittaristoon, jossa on vain liitettyjä raportteja.

• Et voi käyttää mukautettuja kaavakenttiä mittariston suodattimessa.

• Et voi muokata suodatettuja mittaristoja Lightning Experiencessa, eli et voi lisätä uusia
mittaristosuodattimia. (Voit kuitenkin muuttaa olemassa olevia suodattimia tarkastellessasi
raporttia!) Siirry Salesforce Classiciin muokataksesi suodatettuja mittaristoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Lisää mittaristosuodatin

Luo mittaristosuodatin valitsemalla kenttä, joka sisältää suodatukseen käytettävän tietotyypin ja määritä miten suodatin palauttaa
tiedot.

2. Ota mittaristosuodatin käyttöön

Suodata mittaristo analysoidaksesi sen tietoja interaktiivisesti. Kun suodatat Salesforce Classic -mittariston, suodatettu näkymä
tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot
avataan aina ilman suodattimia.

3. Esimerkkejä mittaristojen suodattamisesta

Mittariston suodattimet sallivat sinun tarkastella tietoja eri näkymissä. Kun suodatat Salesforce Classic -mittariston, suodatettu näkymä
tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot
avataan aina ilman suodattimia. Ilman mittaristojen suodattimia sinun täytyisi luoda useita mittaristoja, joissa jokaisessa olisi omat
suodatetut raportit.
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Lisää mittaristosuodatin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimien lisääminen
mittaristoon:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luo mittaristosuodatin valitsemalla kenttä, joka sisältää suodatukseen käytettävän tietotyypin ja
määritä miten suodatin palauttaa tiedot.

Suodattimelle valitsemallasi kentällä saattaa olla vastaavia kenttiä. Vastaavilla kentillä on samat
perusobjektit kuin suodattimelle valitulla kentällä. Voit käyttää vastaavia kenttiä suodattaaksesi
komponentteja, joilla ei ole suodattimelle valitsemaasi kenttää, tai suodattaaksesi joitakin
komponentteja eri tavalla. Jos esimerkiksi suodatat Tilin omistaja  -kentän mukaan, vastaaviin
kenttiin saattaa sisältyä Mahdollisuuden omistaja  tai Mahdollisuuden luoja,
koska kaikki kolme ovat osa Käyttäjä-objektia.

Kun muokkaat mittaristoa, voit nähdä kunkin komponentin suodatustavan kohdasta
Suodatusehto. Jos komponentille on käytettävissä vastaavia kenttiä, voit valita toisen kentän
komponentin suodattamiseen.

1. Napsauta Muokkaa  mittaristossasi, ja napsauta Lisää suodatin.

Et voi muokata suodatettuja mittaristoja Lightning Experiencessa, eli et voi lisätä uusia
mittaristosuodattimia. (Voit kuitenkin muuttaa olemassa olevia suodattimia tarkastellessasi
raporttia!) Siirry Salesforce Classiciin muokataksesi suodatettuja mittaristoja.

2. Valitse suodattimelle kenttä Kenttä-alasvetoluettelosta. Pudotusvalikossa näytetään kenttiä,
joita voidaan käyttää kaikkien komponenttien suodattamiseen. (Tarkastele valintasi vastaavia
kenttiä napsauttamalla .)

3. Anna suodattimellesi näyttöotsikko eritelläksesi sen. Jos suodattimessa on useita vastaavia
kenttiä, suosittelemme käyttämään otsikkoa joka toimii kaikille komponenteille.

4. Suodatinvalintojen alla, valitse operaattori ja anna yksi tai useampi suodatusarvo.

Käytä Ryhmänimi -kenttää antaaksesi suodattimellesi nimen. Esim. voit myyntimittaristossa
kerätä useita Mahdollisuusvaiheita ryhmäksi nimeltä "Aikaiset". Tämän avulla käyttäjät voivat
suodattaa mittariston näyttämään vain kaupoille merkityksellistä tietoa, jotka ovat aikaisessa
vaiheessa.

Note:  Useita arvoja sisältäviä vaihtoehtoja käsitellään OR-ehtoina.
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5. Napsauta OK. Kun napsautat OK, voit nähdä miten suodatinta sovelletaan kuhunkin komponenttiin. Jos komponentille on käytettävissä
vastaavia kenttiä, voit valita komponentin suodattamiseen käytettävän kentän.

Muokkaa tai poista suodattimia valitsemalla suodattimien alasvetoluettelosta Muokkaa suodatinta tai Poista suodatin.

Ota mittaristosuodatin käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen,
päivittäminen ja
suodattaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Suodata mittaristo analysoidaksesi sen tietoja interaktiivisesti. Kun suodatat Salesforce Classic
-mittariston, suodatettu näkymä tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat
mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot avataan aina ilman suodattimia.

Note:  Kaikkia mittariston komponentteja ei välttämättä suodateta samalla kentällä. Mittariston
luoja tai muokkaaja määrittää käytettävän kentän.

1. Avaa mittaristo.

Jos sovelsit mittaristoon suodattimia sen edellisellä käyttökerralla Salesforce Classicissa, ne ovat
edelleen valittuna. Lightning Experiencessa mittaristo avataan aina ilman suodattimia.

2. Valitse vaihtoehto suodattimien alasvetovalikosta.
Jokaisella suodattimella on yksi tai useampi vaihtoehto, joiden avulla voit tarkentaa valintaasi.

3. Jos haluat nähdä suodattamattomat tiedot, valitse Tyhjennä suodatin tai Kaikki suodattimien alasvetovalikosta.
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Esimerkkejä mittaristojen suodattamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittariston suodattimet sallivat sinun tarkastella tietoja eri näkymissä. Kun suodatat Salesforce Classic
-mittariston, suodatettu näkymä tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat
mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot avataan aina ilman suodattimia.
Ilman mittaristojen suodattimia sinun täytyisi luoda useita mittaristoja, joissa jokaisessa olisi omat
suodatetut raportit.

Myyntien suoritus tuotteittain

Luo myyntimittaristo, joka sallii tarkastelijoiden seurata myyntien suoriutumista tuotteittain. Tee
tämä luomalla mittaristo, jossa on tärkeitä osoittimia suorituksista, kuten suljettu voitto. Lisää suodatin
Tuotenimi-kenttään, jotta tarkastelijat voivat nähdä suoritukset tuotteittain.

Eri tilisegmenttien diilit

Näytä miten erityyppiset diilit suoriutuvat eri tilisegmenteissä luomalla mittaristo, jossa on kaksi suodatinta. Luo suodatin
Vuosituotto-kentälle, joka sisältää useita organisaatiosi tilien segmentointitapaa heijastavia alueita, ja luo sitten suodatin
mahdollisuuden Tyyppi-kentälle ja lisää lopuksi suodatin näyttämään diilit Alue-kentän mukaan. Luo tämä dynaamisena mittaristona,
jotta koko myyntiorganisaatiosi voi käyttää sitä: päälliköt voivat käyttää sitä tarkastellakseen tiimiensä suorituskykyä ja edustajat voivat
käyttää sitä tarkastellakseen omaa suorituskykyään.
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Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Dynaamiset mittaristot sallivat käyttäjien nähdä tietoja, joihin heillä on käyttöoikeus. Dynaamisen
mittariston avulla voit hallita tietojen näkyvyyttä jokaisella tietojen käyttöoikeustasolla luomatta
erillistä mittaristoa omalla oletuskäyttäjällä ja kansiolla.

Pääkäyttäjät hallitsevat mittaristojen käyttöoikeuksia tallentamalla mittaristot kansioihin, joissa on
tietyt näkyvyysasetukset. Mittaristojen kansiot voivat olla julkisia, piilotettuja tai rajoitettu ryhmille,
rooleille tai alueille. Voit tarkastella kansiossa olevia mittaristoja, jos sinulla on siihen käyttöoikeus.

Kansiot määrittävät mittaristojen käyttöoikeudet, mutta oletuskäyttäjä määrittää tietojen
käyttöoikeudet. Oletuskäyttäjän vaihtoehdot:

• Suorita määritettynä käyttäjänä. Mittaristo suoritetaan yhden määritetyn käyttäjän
suojausasetuksilla. Kaikilla käyttäjät, joilla on mittariston käyttöoikeus, näkevät samat tiedot
huolimatta heidän henkilökohtaisista asetuksistaan. Tämä tapa soveltuu hyvin kokonaiskuvan
jakamiseen koko hierarkialle tai tiimijäsenten motivoimiseen näyttämällä työtoverien suoritukset
tiimille. Jos sinulla ei ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi. Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen
tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

• Suorita kirjautuneena käyttäjänä. Dynaaminen mittaristo suoritetaan mittaristoa tarkastelevan käyttäjän suojausasetuksilla.
Jokainen käyttäjä näkee mittariston oman käyttöoikeustasonsa mukaisesti. Tämä tapa auttaa pääkäyttäjiä jakamaan
mittaristokomponenttien yhteisen joukon käyttäjille, joilla on eri käyttöoikeustasoja.

Dynaamisen mittariston avulla voit hallita tietojen näkyvyyttä jokaisella tietojen käyttöoikeustasolla luomatta erillistä mittaristoa omalla
oletuskäyttäjällä ja kansiolla. Yksi dynaaminen mittaristo voi näyttää mittataulukoiden vakiojoukon organisaatiosi kaikille tasoille.

Voit luoda enintään kolme suodatinta kullekin dynaamiselle mittaristolle. Dynaamisten mittaristojen suodattaminen sallii pääkäyttäjien
luoda mittaristoja joustavasti. Voit esimerkiksi luoda organisaationlaajuisen pistekortin, joka sisältää myyntiedustaja- ja tuotesuodattimet.
Näin yksittäiset myyntipäälliköt voivat tarkastella edustajiensa suorituskykyä yhdessä tai erikseen. Se sallii heidän myös tarkastella myyntejä
tuotteittain ymmärtääkseen, mitä tuotteita tietyt edustajat myyvät tai eivät myy.

Pääkäyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteleminen ja kaikkien tietojen tarkasteluoikeudet voivat esikatsella mittaristoa
roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevan käyttäjien näkökulmasta.
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Organisaatiossasi voi olla enintään 5 dynaamista mittaristoa Enterprise Edition -versiossa, 10 Unlimited Edition ja Performance Edition
-versioissa ja 3 Developer Edition -versiossa.Lisää dynaamisia mittaristoja saattaa olla ostettavissa.

Note:

• Dynaamisia mittaristoja voi tarkastella sekä Salesforce Classicissa että Lightning Experiencessa, mutta sinun täytyy siirtyä
Salesforce Classiciin määrittääksesi ne.

• Komponenttien seuraamista ei tueta dynaamisissa mittaristoissa.

• Et voi tallentaa dynaamisia mittaristoja henkilökohtaisiin kansioihin.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

Liiketoimintaesimerkki
Jos mahdollisuustiimiisi koostuu esimerkiksi yhdestä varajohtajasta, neljästä myyntipäälliköstä ja 40 myyntiedustajasta — 10 edustajaa
yhtä päällikköä kohti. Sinua on pyydetty luomaan mittaristoja, jotka näyttävät seuraavat mittataulukot roolin ja hierarkian rajaamina:

Toimintojen määrä
kokoustyypin perusteella

Kilpailijan lopetuskurssiVarauksia yhteensäRooli

Myyntiedustaja

Myyntipäällikkö

Myyntiosaston varajohtaja

Myyntiedustajien tulisi nähdä vain omat tietonsa, myyntipäälliköiden tulisi nähdä hallittavien edustajien tiedot ja varajohtajan tulisi nähdä
koko tiimin tiedot. Tässä esimerkissä sinun tulisi tavallista luoda 45 erilaista mittaristoa - yksi jokaiselle henkilölle. Sinun täytyisi myös
luoda useita kansioita käyttöoikeuksien hallitsemiseksi.

Dynaamisten mittaristojen avulla voit luoda vain kaksi mittaristoa ja tallentaa ne yhteen kansioon:

• Luo dynaaminen mittaristo myyntiedustajille seuraavin komponentein:

– Varausten kokonaismäärän mittari

– Toimintojen taulukko kokoustyypin perusteella

• Luo dynaaminen mittaristo myyntipäälliköille ja varajohtajalle seuraavin komponentein:

– Varausten kokonaismäärän mittari

– Sulkemishintojen sarakekaavio kilpailijan mukaan

• Voit myös luoda suodattimia salliaksesi tarkastelijoiden tarkentaa mittaristonäkymiään lisää. Luo esimerkiksi suodatin tärkeimmille
tileillesi salliaksesi tarkastelijoiden keskittyä tilin varauksiin, toimintoihin ja kilpailijoihin.

Kaikki käyttäjät näkevät vain tiedot, joihin heillä on käyttöoikeus. Myyntiedustajat näkevät omat varauksensa ja toimintonsa. Myyntipäälliköt
näkevät myyntiedustajiensa varaukset ja sulkuhinnat. Varajohtaja näkee koko tiiminsä varaukset ja sulkuhinnat. Koska myyntipäälliköt ja
varajohtajat käyttävät samoja mittataulukoita, voit käyttää samaa dynaamista mittaristoa molemmille rooleille. Dynaamiset mittaristot
-ominaisuus vähentää tarvittavien mittaristojen määrää 45:stä kahteen!
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Määritä dynaamisia mittaristoja

Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi dynaamisen mittariston. Luo mittaristolle ja sen alaisille raporteille kansio ja luo sitten
mittaristo.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi suodattaminen

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Määritä dynaamisia mittaristoja

Määritä dynaamisia mittaristoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi dynaamisen mittariston. Luo mittaristolle ja sen alaisille
raporteille kansio ja luo sitten mittaristo.

Organisaatiossasi voi olla enintään 5 dynaamista mittaristoa Enterprise Edition -versiossa, 10 Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa ja 3 Developer Edition -versiossa.

Note:

• Dynaamisia mittaristoja voi tarkastella sekä Salesforce Classicissa että Lightning
Experiencessa, mutta sinun täytyy siirtyä Salesforce Classiciin määrittääksesi ne.

• Et voi tallentaa dynaamisia mittaristoja henkilökohtaisiin kansioihin.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

1. Luo kansioita, jotka näkyvät kaikille mittaristojen tarkastelijoille ja joihin tallennat dynaamisia
mittaristoja ja sen komponenttien lähderaportteja.

2. Luo uusi mittaristo tai muokkaa olemassa olevaa mittaristoa Mittaristot-välilehdestä.

3. Napsauta -painiketta Mittariston tarkastelumuoto  -kentän vierestä.

Note:  Jos sinulla ei ole dynaamisten mittaristojen hallintaoikeutta, syötä oletuskäyttäjä
ja siirry viimeiseen vaiheeseen. Syötä "*" nähdäksesi kaikki käytettävissä olevat käyttäjät.

4. Valitse Suorita kirjautuneena käyttäjänä.

5. Voit myös valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  ottaaksesi käyttöön käyttäjät, joilla on oikeus muuttaa mittariston
näkymäsivun oletuskäyttäjää.

• Käyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa
kuin kuka tahansa roolihierarkiassa heidän alapuolellaan oleva käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "kaikkien tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin
kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "Ota käyttöön toisten käyttäjien mittaristo" voivat muokata mittaristoa,
jos heillä on siihen käyttöoikeudet, vaikka he eivät olisikaan sen oikea käyttäjä, jolla olisi
"Katso kaikkia tietoja" -oikeudet.

6. Valitse OK.

7. Syötä oletuskäyttäjä Mittariston tarkastelumuoto  -kenttään.
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8. Tallenna mittaristo.

9. Määritä asiaankuuluva Näytä-valinta raportin suoritussivulta.
Jos esimerkiksi valitset "Oman tiimin mahdollisuudet", kaikki dynaamisen mittariston tarkastelijat voivat nähdä tiiminsä kaikki
mahdollisuudet.

Vihje:  Välttääksesi rajoittamasta mittariston tietojen näyttämistä:

• Varmista, että lisäsuodattimet eivät sisällä yksittäisiä tietueen omistajia (esimerkiksi Mahdollisuuden omistaja on
yhtä kuin Frank Smith).

• Älä napsauta Tallenna hierarkiataso  tallentaessasi mahdollisuusraportteja.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä

Valitse mittariston oletuskäyttäjä
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Valitse mittariston oletuskäyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:

• Raporttien
suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:

• Raporttien
suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Valitse oletuskäyttäjä määrittääksesi mittaristossa näytettävät tiedot.

Jokaisella mittaristolla on oletuskäyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät mittaristossa näytettävät
tiedot.

Note:  Dynaamisten mittaristojen hallintaoikeus, joka vaaditaan oletuskäyttäjän valitsemiseksi,
ei ole käytettävissä Professional Edition -versiossa.

Jos sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa organisaatiosi käyttäjistä
mittariston oletuskäyttäjäksi. Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit valita
kenet tahansa roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

Note:  Mittariston komponentit, jotka käyttävät Visualforce:a, ohittavat oletuskäyttäjän; sisältö
näkyy vain, jos tarkastelevalla käyttäjällä on käyttöoikeus Visualforce-sivulle. Tämä ei vaikuta
mittariston muihin komponentteihin.

Salesforce Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjät voivat tarkastella mittaristoja
vain silloin, kun mittariston oletuskäyttäjällä on sama lisenssityyppi. Harkitse erillisten mittaristojen
luomista käyttäjille, joilla on eri lisenssityyppi.

Jos haluat valita mittariston oletuskäyttäjän, siirry Salesforce Classiciin ja:

1. Muokkaa mittaristoa.

2. Napsauta -painiketta Mittariston tarkastelumuoto  -kentän vierestä.

Note:  Jos sinulla ei ole dynaamisten mittaristojen hallintaoikeutta, syötä oletuskäyttäjä
ja siirry viimeiseen vaiheeseen. Syötä "*" nähdäksesi kaikki käytettävissä olevat käyttäjät.

3. Valitse oletuskäyttäjän asetus.

• Suorita määritettynä käyttäjänä. Mittaristo suoritetaan yhden määritetyn käyttäjän
suojausasetuksilla. Kaikki käyttäjät, joilla on mittariston käyttöoikeus, näkevät samat tiedot
huolimatta heidän henkilökohtaisista asetuksistaan. Tämä tapa soveltuu hyvin kokonaiskuvan
jakamiseen koko hierarkialle tai tiimijäsenten motivoimiseen näyttämällä työtoverien
suoritukset tiimille. Jos sinulla ei ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi.
Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa
roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

• Suorita kirjautuneena käyttäjänä. Dynaaminen mittaristo suoritetaan mittaristoa
tarkastelevan käyttäjän suojausasetuksilla. Jokainen käyttäjä näkee mittariston oman
käyttöoikeustasonsa mukaisesti. Tämä tapa auttaa pääkäyttäjiä jakamaan
mittaristokomponenttien yhteisen joukon käyttäjille, joilla on eri käyttöoikeustasoja.

4. Voit myös valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  ottaaksesi käyttöön käyttäjät, joilla on oikeus muuttaa mittariston
näkymäsivun oletuskäyttäjää.

• Käyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa kuin kuka tahansa roolihierarkiassa
heidän alapuolellaan oleva käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "kaikkien tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "Ota käyttöön toisten käyttäjien mittaristo" voivat muokata mittaristoa, jos heillä on siihen käyttöoikeudet,
vaikka he eivät olisikaan sen oikea käyttäjä, jolla olisi "Katso kaikkia tietoja" -oikeudet.
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Note:  Jos sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus ja oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit esikatsella mittaristojen
muokkaussivua eri käyttäjänä, mutta sinun täytyy valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  muuttaaksesi oletuskäyttäjää mittariston näkymäsivulta.

5. Valitse OK.

6. Syötä oletuskäyttäjä Mittariston tarkastelumuoto  -kenttään.

7. Tallenna mittaristo.

Mittariston suorittaminen ja lukeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita mittaristo napsauttamalla sen nimeä. Mittariston kaaviot ovat interaktiivisia, joten siirrä
kursorisi niiden ylle ja napsauta niitä saadaksesi lisätietoja!

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Päivitä mittariston tiedot

Napsauta Päivitä ladataksesi viimeisimmät tiedot mittaristoon. Tiedot on päivitetty mittariston
oikean yläkulman tekstin Alkaen...  jälkeen näkyvänä ajankohtana.

2. Ajoita mittariston päivitys

Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit ajoittaa mittaristot
päivittymään päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Päivitä mittariston tiedot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston tietojen
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Napsauta Päivitä ladataksesi viimeisimmät tiedot mittaristoon. Tiedot on päivitetty mittariston
oikean yläkulman tekstin Alkaen...  jälkeen näkyvänä ajankohtana.

1. Valitse Päivitä, jos haluat päivittää mittaristoon viimeisimmät tiedot.
Kun mittariston tietoja päivitetään, Päivitä-painike muuttuu Päivitetään...-painikkeeksi. Voit
poistua mittaristosta ja suorittaa muita Salesforce-toimintoja tietojen päivityksen aikana. Kun
mittaristo on päivitetty, Salesforce1 kertoo sinulle oikeanpuoleisessa ilmoituspaneelissa, että
mittaristo on valmis. Työntöilmoituksia ei ole otettu käyttöön mittaristojen päivityksille, joten
sinulle ilmoitetaan niistä sovelluksessa, mutta ei sähköpostitse.

Vihje:  Jos mittariston tiedot eivät päivity kymmenen minuutin sisällä, päivitys päättyy
automaattisesti. Napsauta tarvittaessa Päivitä-painiketta uudelleen.

Kun päivität mittariston, mittariston tiedot päivitetään kaikille organisaation jäsenille, joilla on
mittariston käyttöoikeus. Muut päivitykset, jotka lähetetään päivityksen alkamisen ja päivityksen
päättymistä seuraavan minuutin välisenä aikana, ohitetaan. Käyttäjät näkevät uusimmat tiedot.

Kun muutat mittariston suodattimia, mittaristo näyttää aiemmin välimuistiin tallennetut tiedot, jos
sellaisia on. Jos tällaisia tietoja ei ole, mittaristo hakee uusimmat tiedot. Molemmissa tapauksissa
mittariston Viimeksi päivitetty -päivämäärä näyttää tarkastelemasi tietojen aikaleiman. Napsauta
Päivitä hakeaksesi uusimmat tiedot.
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Ajoita mittariston päivitys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit ajoittaa ja lähettää
sähköpostitse mittariston
päivityksen seuraavasti:
• “Mittaristojen

ajoittaminen”

Voit poistaa mittariston
päivittämisen aikataulun
seuraavasti:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit ajoittaa mittaristot
päivittymään päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Note:  Vaihtoehtoisesti käyttäjät, joilla on mittaristojen asetusten ja kokoonpanojen
tarkasteluoikeus, voivat tarkastella kaikkia organisaation mittaristoja, jotka on ajoitettu
päivitettäväksi Kaikki ajoitetut työt -sivulla. Avaa Kaikki ajoitetut työt -sivu kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt  ja valitsemalla Ajoitetut
työt. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeudet, voivat poistaa pysyvästi kaikki
ajoitetun päivityksen esiintymät napsauttamalla Poista erityisen ajoitetun mittariston vieressä.

Voit myös määrittää Salesforce:n lähettämään mittariston HTML-version sähköpostitse, kun päivitys
on suoritettu. Jos sähköpostisovellus ei tue HTML-koodia, sähköposti sisältää tekstiä ja linkin
mittaristoon.

1. Valitse Mittaristot-välilehdellä mittaristo Näytä mittaristo  -kentästä.

2. Napsauta Päivitä  ja valitse Ajoita päivitys.

Suodattimia ei käytetä ajastaessasi tai sähköpostittaessasi Mittariston.

Jokaisella mittaristolla on oletuskäyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät mittaristossa
näytettävät tiedot.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, mittaristoa ei suoriteta.

3. Valitse ilmoitusten asetukset.

• Valitse Minulle  lähettääksesi sähköpostin käyttäjäsi osoitteeseen.

• Napsauta Muille...  lähettääksesi sähköpostin muille Salesforce-käyttäjille.

Note:  Portaalikäyttäjät saavat raporttien ja mittariston päivitysilmoituksia sähköpostitse, jos Salli raporttien
ja mittaristojen lähettäminen portaalikäyttäjille  -vaihtoehto on käytössä.

• Mittariston päivityksen ilmoitukset eivät ehkä näy oikein Outlook 2007 -ohjelmassa.

• HTML-muotoilluissa päivitysilmoituksissa käyttäjät voivat napsauttaa mittariston nimeä, jos he haluavat kirjautua sisään Salesforceen
tarkastelemaan mittaristoa.

• Jos haluat lähettää mittariston päivitysilmoituksia muille käyttäjille, tallenna mittari julkiseen kansioon, jonka käyttöoikeudet on
myönnetty myös toisille. Muut käyttäjät eivät voi käyttää kansiossasi sijaitsevia mittaristoja. Voit lisätä mittariston julkiseen kansioon
muokkaamalla sen ominaisuuksia.

• Käyttäjät voivat napsauttaa komponentteja mittariston päivitysilmoituksesta tarkastellakseen lähderaporttia Salesforcessa.

• Mittariston komponentteja, joihin sisältyy Visualforce-sivuja ja s-control-objekteja, ei ehkä näytetä mittariston päivitysilmoituksissa.
Käyttäjien täytyy tarkastella niitä Salesforcessa.

• Mittariston päivityksen ilmoituksia voidaan tarkastella sähköpostisovelluksissa offline-tilassa.

• Jos mittaristossa on suodattimia, vain suodattamaton versio lähetetään sähköpostitse.

• Salesforce lähettää mittaristosähköpostien kuvat oletusarvoisesti .png  (Portable Network Graphic) -tiedostoina, joita Lotus
Notes ei tue. Kun otat käyttöön Käytä Lotus Notes -yhteensopivia kuvia mittaristosähköposteissa
-vaihtoehdon, Salesforce käyttää mittaristosähköpostien lähettämisessä .jpg-kuvia, joita Lotus Notes tukee. Tämän vaihtoehdon
tarkastelemiseen vaaditaan mittariston ajoittamisoikeus.

Note:  Mittaristosähköpostit, jotka sisältävät Lotus Notes -sovelluksen tukemia kuvia, ovat merkittävästi suurempia ja
kuvanlaatu saattaa olla huonompi.
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4. Ajoita päivitys.

a. Määritä Taajuus-kenttä.

Napsauta Päivittäin-, Viikottain- tai Kuukausittain  -kenttiä nähdäksesi lisää vaihtoehtoja.

Ajoitettujen mittaristopäivitystesi kokonaismäärä ja yleisyys riippuvat Salesforce-versiostasi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-
ja Performance Edition -versioissa voi olla enintään 200 ajoitettua mittariston päivitystä. Unlimited Edition- ja Performance Edition
-versioiden käyttäjät voivat ajoittaa enintään kaksi mittariston päivitystä tunnissa päivää kohden. Enterprise Edition -version
käyttäjät voivat ajoittaa enintään yhden mittariston päivityksen tunnissa päivää kohden. Lisää ajoitettuja mittaristoja saattaa olla
myynnissä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.

b. Määritä päivät Aloitus- ja Lopetus-kenttiin.

Mittaristot päivitetään sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka ajoitti päivityksen. Jos esimerkiksi käyttäjän tietueen
Aikavyöhyke-kentän arvo on Tyynenmeren normaaliaika (PST) ja ajoitat mittariston päivityksen joka päivä kello 14:00,
mittaristo päivitetään päivittäin kello 14:00 ja 14:29 välillä PST-aikavyöhykkeen alueella.Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksen eri
aikavyöhykkeessä kuin aiemmin, ajankohta voi mahdollisesti muuttua.

c. Valitse Toivottu aloitusaika  -kohdasta Etsi käytettävissä olevat asetukset... ja valitse aika.

Mittaristo päivittyy 30 minuutin kuluessa valitsemastasi aloitusajasta. Jos valitset esimerkiksi klo 14.00, päivitys voi tapahtua klo
14.00–14.29 välisenä aikana, riippuen saatavuudesta.

Note:  Haluamasi aloitusaika ei ehkä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet sen.

• Jos ajoitat mittariston päivittymään tiettynä kuukauden päivänä, se päivitetään vain niinä kuukausina, joissa on kyseinen päivä.
Jos esimerkiksi ajoitat päivityksen joka kuukauden 31. päivä, mittaristo ei päivity kuukausina, joissa on 30 päivää. Jos haluat
päivittää kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse Viimeinen-vaihtoehto Joka kuukauden päivänä  -luettelosta.

• Mittaristot eivät päivity aikataulun mukaisesti, jos oletuskäyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mittariston kansioon.

• Jos mittaristossa on suodattimia, vain suodattamaton versio päivitetään.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

5. Napsauta Tallenna.

Voit poistaa ajoitetun mittariston päivityksen napsauttamalla Päivitä > Ajoita päivitys > Peruuta mittariston ajoitus.

Ajoitettu päivitys poistetaan pysyvästi eikä sitä lähetetä roskakoriin. Ajoitetun päivityksen poistaminen ei vaikuta mittaristoon itseensä.

KATSO MYÖS:

Ota mittaristosuodatin käyttöön

Päivitä mittariston tiedot

Mittariston jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Mittaristot ovat paras tapa jakaa yhteen kerättyjä ja interaktiivisia datajoukkoja työtovereillesi.
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Note:  Pidä Lightning Experiencen rajoitukset mielessäsi käyttäessäsi kansioita.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Standardikansiot, sisältäen Salesforcen mukana toimitetut
oletusarvoiset raportit ja mittaristot

Raporttien ja mittaristojen siirtäminen kansioiden välillä

Salesforce Classicissa luodut kansiot ja niiden sisällöt ovat
käytettävissä Lightning Experiencessa. Käyttäjät voivat

Raportti- ja mittaristokansioiden luominen tai poistaminen

tallentaa uusia tai kloonattuja raportteja ja mittaristoja näihin
kansioihin.

Salesforce Classicissa kansioille määritetyt jako-oikeudet ovat
voimassa Lightning Experiencessa, mutta jako-oikeuksia ei
voi määrittää tai muuttaa.

Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen

Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja mittaristokansioita
Lightning Experiencessa. Globaalit hakutulokset sisältävät

Raportti- ja mittaristokansioiden hakeminen

raportit ja mittaristot, mutta eivät raportti- tai
mittaristokansioita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksien hallinta

Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksia hallitaan niiden kansioiden asetusten avulla. Jos haluat antaa muille käyttöoikeuden
raportteihisi tai mittaristoihin, siirrä ne jaettuun kansioon. Jos haluat estää muita käyttämästä raporttejasi, siirrä ne henkilökohtaisiin
kansioihisi, joihin vain sinulla on käyttöoikeus.

2. Tulosta mittaristo

Voit tulostaa mittaristoja selaimen tulostusvaihtoehdon avulla.
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Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksia hallitaan niiden kansioiden asetusten avulla. Jos haluat
antaa muille käyttöoikeuden raportteihisi tai mittaristoihin, siirrä ne jaettuun kansioon. Jos haluat
estää muita käyttämästä raporttejasi, siirrä ne henkilökohtaisiin kansioihisi, joihin vain sinulla on
käyttöoikeus.

Voit käyttää raportti- tai mittaristokansioita Raportit-välilehdestä. Napsauta välilehden kansioikkunasta

 ja valitse Uusi raporttikansio tai Uusi mittaristokansio luodaksesi kansion tai napsauta 
muokataksesi kansiota.

Ota huomioon seuraavat asiat muokatessasi raportteja tai mittaristoja, joita et luonut, tai yrittäessäsi
jakaa raportteja muiden kanssa:

• Voit muokata kansion sisältöä, jos kansion käyttöoikeustasoksi on määritetty Luku/kirjoitus. Vain
käyttäjät, joilla on julkisten raporttien tai julkisten mittaristojen hallintaoikeudet, voivat poistaa
Vain luku -kansion tai muuttaa sitä. Riippumatta käyttöoikeuksista tai kansion asetuksista, et voi
muokata tallentamattomia kansioita tai muiden henkilökohtaisia kansioita.

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on julkisten raporttien hallintaoikeus ja raporttien luonti- ja
mukautusoikeus, voivat luoda mukautettuja raportteja, joita kaikki käyttäjät voivat tarkastella.
He voivat myös organisoida raportteja luomalla mukautettuja raporttikansioita ja määrittämällä
käyttäjäryhmät, joilla on oikeus niihin. Huomaa, että julkiset raportit ja raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Personal Edition-, Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa.

• Jos haluat tehdä raportista julkisen, suorita se ja napsauta Tallenna nimellä. Anna raportille
nimi ja valitse julkinen raporttikansio.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Raporttikansioiden käyttöoikeudet

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet
käyttääkseen julkisia, piilotettuja tai jaettuja raporttikansioita.

2. Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet
käyttääkseen julkisia, piilotettuja tai jaettuja mittaristokansioita.

KATSO MYÖS:

Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

Raporttikansioiden käyttöoikeudet
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Raporttikansioiden käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet käyttääkseen
julkisia, piilotettuja tai jaettuja raporttikansioita.

Seuraavissa taulukoissa esitetään käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä täytyy olla, jotta he voivat käyttää
kolmea eri raporttikansioiden tyyppiä: julkiset, piilotetut ja jaetut.

Note:  Julkisissa kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeus on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista. Organisaatiot,
jotka eivät käytä raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista, käyttävät kaikkien tietojen
tarkasteluoikeutta.

Julkiset kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on nämä näkyvyysasetukset:

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan
lukien portaalin käyttäjät

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun
ottamatta portaalin käyttäjiä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Mikä tahansa seuraavista:Mikä tahansa seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus • Julkisten raporttien hallintaoikeus

• Raporttien suoritusoikeus • Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus
• Julkisten raporttien hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Raporttien luonti- ja mukautusoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista

Piilotetut kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on tämä näkyvyysasetus:

• Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusMikä tahansa seuraavista:Lue

• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista
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Note:  Piilotetut kansiot -asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka eivät käytä raporttien ja mittaristojen parannettua
jakamista. Organisaatioissa, jotka käyttävät raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista, tämä olisi kansio, jolle ei ole
määritetty jakoasetuksia, eli jota ei ole jaettu kenenkään kanssa.

Jaetut kansiot

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Mikä tahansa seuraavista:Mikä tahansa seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus (jaetuille käyttäjille)• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus • Julkisten raporttien hallintaoikeus (jaetuille

käyttäjille)• Raporttien suoritusoikeus (jaetuille käyttäjille)

•• Julkisten raporttien hallintaoikeus Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Raporttien luonto- ja mukautusoikeus (jaetuille
käyttäjille)

Julkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista

Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet käyttääkseen
julkisia, piilotettuja tai jaettuja mittaristokansioita.

Seuraavissa taulukoissa esitetään käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä täytyy olla, jotta he voivat käyttää
kolmea eri mittaristokansioiden tyyppiä: julkiset, piilotetut ja jaetut kansiot.

Julkiset kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on nämä näkyvyysasetukset:

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan
lukien portaalin käyttäjät

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun
ottamatta portaalin käyttäjiä

Luku/kirjoitus-kansioiden
käyttöoikeudet

Vain luku -kansioiden
käyttöoikeudet

Käyttöoikeustaso

Raporttien suoritusoikeusRaporttien suoritusoikeusLukuoikeus

Molemmat seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus
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Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Piilotetut kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on tämä näkyvyysasetus:

• Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Molemmat seuraavista:Molemmat seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• •Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Jaetut kansiot

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Raporttien suoritusoikeusRaporttien suoritusoikeusLukuoikeus

Molemmat seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus
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Tulosta mittaristo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen tulostaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Voit tulostaa mittaristoja selaimen tulostusvaihtoehdon avulla.

• Määritä paperi tulostamaan vaakasuunnassa, jotta paperin leveys riittää kaikkien kolmen
mittaristosarakkeen tulostamiseen.

• Muuta sarakkeiden kokoa ja poista selaimen määrittämät ylä- ja alatunnisteet tarvittaessa.

Mittaristojen organisointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pidä mittaristosi sormiesi ulottuvilla lajittelemalla niitä kansioihin ja poistamalla tarpeettomia
raportteja. Jos sinulla on paljon raportteja, voit käyttää hakukenttää löytääksesi tarvitsemasi raportin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Poista mittaristo

Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mittaristosi.
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Poista mittaristo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Toisen käyttäjän luoman
mittariston poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mittaristosi.

Mittariston poistaminen poistaa kaikki sen mittaristokomponentit. Toimenpide ei poista
komponenttien käyttämiä mukautettuja raportteja.

Poistetut mittaristot siirretään roskakoriin.

Poista mittaristo Lightning Experiencesta avaamalla mittaristo ja napsauttamalla Poista.

Mittariston poistaminen Salesforce Classicista:

1. Napsauta Mittaristot-välilehteä.

2. Valitse Siirry mittaristoluetteloon.

3. Valitse kansio, johon mittaristo on tallennettu.

4. Valitse mittaristo nimen vieressä oleva Poista-vaihtoehto.

Mittaristojen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun laadit mittaristoja tiedoistasi.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset

Developer
Edition

Unlimited
Edition
ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

4002,00020050N/A

Mukautetut
raporttityypit

(Rajoitukset
koskevat kaikkia
mukautettuja
raporttityyppejä
kehitysvaiheesta
riippumatta).
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

3 per mittaristoMittaristojen suodattimet

Enintään 3Enintään 10Enintään 5N/ADynaamisia mittaristoja per
organisaatio

20Kenttäsuodattimia per
raportti1

5Kaavoja per raportti

12, 3, 4221212, 3, 4N/ARaportointivedokset

N/A2212N/A
Ajoitetut
mittaristopäivitykset

12, 3, 5221212, 3, 5N/A

Ajoitettuja raportteja per
tunti

(Sähköpostitse lähetetyt
raportit voivat olla enintään
10 Mt).

1 Nämä rajoitukset koskevat raporttien rakennusohjelmaa. Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, rajoitus on 10.
2 Enintään 200 yhteensä.
3 Vain ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 18.00–03.00 paikallista aikaa).
4 Rajoitettu yhteen toivottuun alkamisaikaan päivässä.
5 Rajoitettu kolmeen toivottuun alkamisaikaan päivässä.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

Seuraavat Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita.

Raporttien rajoitukset

• Raporttien rakennusohjelman esikatselu näyttää enintään 20 riviä yhteenveto- ja matriisiraporteille ja 50 riviä taulukkoraporteille.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi on liian monta ryhmää tai
arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan
kokonaismäärään.

• Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä. Tarkastele kaikkia rivejä viemällä raportti Exceliin tai käytä tulostettavaa näkymää
taulukko- ja yhteenvetoraporteille. Vientitoiminto ei ole käytettävissä liitetyille raportille ja niiden tulostettava näkymä näyttää
enintään 20 000 riviä.

– Yhteenveto- ja matriisiraportit näyttävät ensimmäiset 2 000 ryhmitystä, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 400 000 yhteenvetokentän arvoa.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 2 000 ryhmitystä pystyakselilla, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä. Jos
yhteenvetoarvoja on yli 400 000, rivejä poistetaan 2 000 ryhmityksen rajoitukseen asti, minkä jälkeen sarakkeita poistetaan,
kunnes yhteenvetoarvoja on alle 400 000.
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• Kun ryhmityksiä sisältäviä raportteja tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa, ne muunnetaan taulukkoraporteiksi.

• Raportit aikakatkaistaan oletusarvoisesti 10 minuutin jälkeen.

• Liitetyssä raportissa kussakin lohkossa voi olla enintään 100 saraketta. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 5 lohkoa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään
50 mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa.

• Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Sallitut arvot ovat: Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu arvo on -99999999999999.

Mittaristojen rajoitukset

• Mittaristosuodattimessa voi olla enintään 50 vaihtoehtoa. Oletusarvoisesti 10 vaihtoehtoa on käytössä. Ota yhteyttä Salesforceen
nostaaksesi näitä rajoituksia.

• Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia, joka on suodatettu mittaristosivun
paikannuskentän mukaan.

• Mittariston taulukossa tai kaaviossa voidaan näyttää enintään 20 valokuvaa.

• Sinun täytyy odottaa vähintään minuutti mittariston päivitysten välissä.

Raporttityyppien rajoitukset

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta
raporttityyppiä varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he
suorittavat raportin mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.

• Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille.

Raportointivedosten rajoitukset

• Mukautettuun objektiin lisättävien rivien enimmäismäärä on 2 000.

• Tallennettavien suoritusten enimmäismäärä on 200.

• Kohdekenttiin kartoitettavien lähderaporttisarakkeiden enimmäismäärä on 100.

Suodatusrajoitukset

Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin.

Upotettujen raportointikaavioiden rajoitukset

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.
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Luettelonäkymien rajoitukset

• Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Paikannuksen ja paikannuskenttien rajoitukset

• Jokainen raportti voi sisältää enintään viisi paikannustakenttää.

• Jokainen paikannuskenttä voi sisältää enintään 20 paikannusta.

• Jokainen paikannus voi sisältää enintään 20 arvoa.

• Paikannuskentät ovat käytettävissä vain raporteissa, joissa ne on luotu. Jos haluat käyttää paikannusta useissa raporteissa, luo
kenttä jokaiselle raportille tai luo erillinen kaavakenttä paikannuksesta riippuvaiselle objektille.

Note:  Näitä rajoituksia ei sovelleta Muut-ryhmän käyttöön, niin kuin paikannuskentän määritys sallii.

• Paikannukset ja paikannuskentät eivät ole käytettävissä ulkoisia objekteja sisältäville raporteille.

Ulkoisten objektien raporttien rajoitukset
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Raporttien ja mittaristojen API-rajoitukset
Seuraavat rajoitukset koskevat Reports and Dashboards REST API:a ja Reports and Dashboards API:a Apexin kautta.

• Ristisuodattimet, vakiomuotoiset raporttisuodattimet ja rivirajoituksen perusteella suodattaminen eivät ole käytettävissä tietojen
suodattamisessa.

• Historiallisten trendien raportteja tuetaan vain matriisiraporteissa.

• API voi käsitellä vain raportteja, jotka sisältävät enintään 100 sarakkeina valittua kenttää.

• Enintään 200 viimeksi tarkastellun raportin luettelo voidaan palauttaa.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 500 synkronoitua raporttisuoritusta tunnissa.

• API tukee enintään 20 synkronoitua raporttien suorituspyyntöä kerralla.

• Ei-synkronoidusti suoritetusta raportista voidaan palauttaa enintään 2 000 esiintymän luettelo.

• API tukee enintään 200 pyyntöä kerralla ei-synkronoitujen raporttien suoritusten tulosten hakemiseksi.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 1 200 ei-synkronoitua pyyntöä tunnissa.

• Ei-synkronoidusti suoritettujen raporttien tulokset ovat saatavilla 24 tunnin kuluessa.

• API palauttaa enintään 2 000 ensimmäistä raporttiriviä. Voit tarkentaa tuloksia käyttämällä suodattimia.

• Voit lisätä enintään 20 mukautettua kenttäsuodatinta suorittaessasi raporttia.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 200 mittaristopäivitystä tunnissa.

• Organisaatiosi voi pyytää tuloksia enintään 5 000 mittaristolta tunnissa.

Miksei mittaristoni näytä haluamiani tietoja?
Jos et näe odottamiasi tietoja, päivitä viimeisimmät tietosi, tarkista että oletuskäyttäjä on oikea ja tarkasta mittaristosi tietolähteet.

Jos mittaristosi tiedot eivät näytä sellaisilta kuin odotit, tarkasta seuraavat:
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• Oletuskäyttäjä. Muista, että tarkastelet mittaristoa oletuskäyttäjän näkökulmasta. Näkymäsi perustuu kyseisen käyttäjän
käyttöoikeuksiin. Dynaamisissa mittaristoissa näet vain sen, mihin käyttöoikeutesi riittävät.

• Päivitä mittaristo. Jos tarkastelet vanhoja tietoja, napsauta Päivitä ladataksesi mittaristosi uudelleen.

• Tietolähteet. Varmista, että tietolähteesi (raportit, s-control-objektit tai Visualforce-sivut sisältävät tiedot, jotka haluat näyttää
mittaristokomponenteissa.

Lisätietoja mittariston oletuskäyttäjästä ja mittariston päivittämisestä on artikkeleissa Valitse mittariston oletuskäyttäjä sivulla 625 ja Päivitä
mittariston tiedot sivulla 626.

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittaristot auttavat sinua tekemään päätöksiä raporteilla keräämiesi reaaliaikaisten tietojen
perusteella. Käytä mittaristoja auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan trendejä, lajittelemaan summia ja
mittaamaan toimintojensa vaikutuksen.

Note: Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Mittaristojen käytön aloittaminen

Kun olet löytänyt tarvitsemasi tiedot, käytä mittaristoa ymmärtääksesi niitä paremmin, pysyäksesi
ajan tasalla muutoksista ja jakaaksesi tietoja, jotta sinä ja työtoverisi voitte toimia reaaliaikaisesti.

2. Mittaristojen käyttäminen iPad-laitteilta

Apple App Store -kaupasta iPad-laitteelle saatava Salesforce Mobile Dashboards -sovellus sallii
sinun käyttää viimeksi tarkastelemiasi ja seuraamiasi mittaristoja ollessasi liikkeellä.

3. Mittaristoluetteloiden tarkasteleminen

Mittaristoluettelo sisältää kaikki mittaristot, joita voit tarkastella.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi suodattaminen

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Mittaristojen käytön aloittaminen

Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä
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Mittaristojen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen ja
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kun olet löytänyt tarvitsemasi tiedot, käytä mittaristoa ymmärtääksesi niitä paremmin, pysyäksesi
ajan tasalla muutoksista ja jakaaksesi tietoja, jotta sinä ja työtoverisi voitte toimia reaaliaikaisesti.

• Salesforce Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjät voivat tarkastella mittaristoja
vain silloin, kun mittariston oletuskäyttäjällä on sama lisenssityyppi. Harkitse erillisten mittaristojen
luomista käyttäjille, joilla on eri lisenssityyppi.

• Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

Kun valitset Mittaristot-välilehden, näytössä näkyy viimeksi tarkasteltu mittaristo. Sivun ylälaidassa
näytetään mittariston edellinen päivitysaika ja käyttäjä, jonka käyttöoikeudet määrittävät mittaristossa
näytettävät tiedot. Jos et voi käyttää mittaristoa, vahvista kansion käyttöoikeutesi.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Päivitä mittariston tiedot

640

MittaristotAnalysointi



Mittaristojen käyttäminen iPad-laitteilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Apple App Store -kaupasta iPad-laitteelle saatava Salesforce Mobile Dashboards -sovellus sallii sinun
käyttää viimeksi tarkastelemiasi ja seuraamiasi mittaristoja ollessasi liikkeellä.

Tärkeää:  Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer ’15 -julkaisusta
alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja
tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman
Salesforce-mobiilikokemuksen.

Mobile Dashboards pitää sinut ajan tasalla organisaatiosi tiedoista, suorituskyvystä ja trendeistä
ollessasi toimistossa tai matkalla. Tämän sovelluksen avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Selaa viimeksi tarkastelemiasi tai seuraamiasi mittaristoja

• Hae mittaristoja

• Tarkastele yksittäisiä mittaristokomponentteja, korosta niiden arvoja ja tarkenna niiden raportteihin

• Muokkaa raporttinäkymääsi

• Lähetä mittaristo tai yksittäinen komponentti sähköpostitse

• Tarkastele ja lähetä viestejä ja kommentteja mittariston Chatter-syötteessä.

• Kun olet offline-tilassa, voit käyttää joitakin mittaristoja ja raportteja, joita tarkastelit viimeksi sovelluksessa

Note:  Sovellus ei tue dynaamisia mittaristoja tai mittaristosuodattimia.

Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi Apple App Store -kaupasta AppExchange:sta. Voit käyttää Mobile Dashboards -sovellusta kaikissa
iPad-malleissa, joissa on iOS 5 tai uudempi. Sovellus on käytettävissä Salesforcen Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa sekä organisaatioissa, joissa on käytössä REST API.

Jos voit käyttää Salesforce-organisaatiotasi iPad-laitteeltasi, voit käyttää myös Mobile Dashboards -sovellusta. Avaa sovellus ja kirjaudu
sisään Salesforce-sähköpostiosoitteellasi ja -salasanallasi. Jos sinulla ei ole Salesforce-tiliä, voit silti tutkia sovellusta napauttamalla Demo.

Note:  Mittaristojen käyttö iPad-laitteelta on oletusarvoisesti käytettävissä organisaatiossasi. Jos se ei ole, pääkäyttäjän täytyy ottaa
se käyttöön, ennen kuin voit kirjautua sovellukseen.

Mittaristot-välilehti näytetään Salesforce Classic Mobile -asiakassovelluksessa, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt sen
Mobile-kokoonpanoosi.
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Mittaristoluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen ja
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Mittaristoluettelo sisältää kaikki mittaristot, joita voit tarkastella.

1. Valitse Mittaristot-välilehdeltä Siirry mittaristoluetteloon -linkki.
Tehostettu Raportit-välilehti sisältää luettelon viimeksi tarkastelemisistasi mittaristoista, jotka
sisältyvät mittariston kansioon.

2. Valitse mittaristojen luettelosivulta kansio nähdäksesi luettelon kaikista sen mittaristoista tai
hae mittaristoja suodattimien avulla.

3. Voit tarkastella mittaristoa napsauttamalla mittariston nimeä.

4. Jos käytössäsi on Salesforce Classic, napsauta  mittariston nimen vierestä muokataksesi
mittaristoa tai poistaaksesi sen.

Note: Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

5. Jos Chatter on käytössä, napsauta  tai seurataksesi mittaristoa tai lopettaaksesi mittariston
seuraamisen Chatter-syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Mittaristojen käytön aloittaminen
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Salli käyttäjien tarkastella mittaristoja iPad-laitteilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile Dashboards for iPad
-asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mobile Dashboards for iPad
-asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mobile Dashboards for iPad -sovellus on automaattisesti organisaatiosi käytössä, joten sinun ei
tarvitse tehdä mitään määrityksiä, jotta käyttäjäsi voivat käyttää sovellusta.

Tärkeää:  Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer ’15 -julkaisusta
alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja
tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman
Salesforce-mobiilikokemuksen.

Voit poistaa sovelluksen käytöstä, jos et halua käyttäjiesi käyttävän Salesforce-tietoja mobiililaitteiltaan.
Voit ottaa sen helposti uudelleen käyttöön myöhemmin, jos muutat mieltäsi.

Mobile Dashboards for iPad -käyttöoikeuden määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mobile-mittaristot  ja valitse
Mobile-mittariston asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön Mobile Dashboards iPad -sovellus kaikille
käyttäjille  tai poista valinta.

3. Napsauta Tallenna.
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datajoukot (jatkuu)
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oletusarvoinen widget 285
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Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaiheet 328
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman widgetit 323
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314
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pikatoimintojen valikko 364
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Poistaminen
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prosessi 222
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Raportin ajoitus

raportti 540
raportit

ajoittaminen 538
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ensisijainen raporttityyppi 492
hallitse käyttöoikeuksia 630
historiallinen 458, 463–465
hyväksymishistoria 414
Ilmoitukset 535
kansioiden kiinnittäminen 563
kumppanit 437
liitetty raportti -muoto 492
Mahdollisuus 458, 463
mukauttaminen 443
raporttilohkot 492
ryhmitys 492
sähköposti 538
Tapaus 464
trendiseuranta 458, 463–465
tulosten jakaminen välisummiin 451
vieminen taustalle 554
vienti 543

Raportit
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ajoittaminen 537, 539–541
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historiallinen 401, 457, 459–462, 465
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jaa 544
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Raportit (jatkuu)
kenttien lisääminen ja poistaminen 449
kenttien ryhmittäminen 445
kenttien työstäminen 449
kenttäsuodattimet 519, 532
käyttäminen 574
laadi 376
liitetty raportti -muoto 484
liitetty-muoto 485
liitetyt raportit 440
lue 542
luominen 442
Mahdollisuus 401, 457, 459–462, 465
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mukautetut asetukset 574
ohjatulla raporttitoiminnolla luominen 443
organisointi 560, 634
paikannus, numeerinen 479
paikannus, teksti 482–483
paikannus, valintaluettelo 480–481
paikannuskentät 477
PARENTGROUPVAL 454
poikkeuksien raportointi 523, 527
poistaminen 457, 565
PREVGROUPVAL 454
rajoitukset 571
raportin muodon valitseminen 440
raporttien mukauttaminen 377
raporttien muokkaaminen 377
raporttien rakennusohjelma 447
raporttien rakennusohjelman päivittäminen 516
raporttilohkot 484
raporttityypin valitseminen 379
raporttityyppien lisääminen 485
ristisuodattimet 523, 527
ristisuodattimien esimerkki 525–526
ristisuodattimien luominen 524
rivirajoituksen esimerkki 527
roolin nimi, vanha 573
ryhmitys 484
Salesforce CRM Content 387
Salesforce Knowledge 422, 425
Salesforce Knowledge -kentät 426
sarakkeiden lajitteleminen 449
sarakkeiden uudelleenjärjestäminen 449
siirrä 565
suodatinlogiikka 522
suodatinmääritelmät 522
suodatintyypit 522

Raportit (jatkuu)
suodattimet 517, 521
suorita 542
sähköposti 537, 540–541
tallentaminen 457
tapahtumat, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen

416
taulukkoraportit 440
taulukkoraportit mittaristoissa 511
tehtävät, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen 416
tiedostot 387
tiedot 571
tietoja 576
tietuesivun asettelu 555–560
trendiseuranta 401, 457, 459–462, 465
tulostaminen 563
tulosten jakaminen välisummiin 451
tulosten rajaaminen 512
ulkoiset liitetyt 523, 527
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valuuttojen muuttaminen 449
vedä ja pudota 565
vianmääritys 569
vieminen taustalle 553
virhe, vanhentunut raportti 572
välilehti 576
yhdistelmäkaaviot 505
yhteenveto 576
yhteenvetofunktiot, käyttäminen 454
yhteenvetofunktiot, yhteenveto 454
yhteenvetokentät 450
yhteenvetoraportit 440
yleiskatsaus 375, 566, 577
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luettelonäkymä 562

Raportointi
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lohkojen käyttäminen 487
lohkojen lisääminen 488
lohkojen nimeäminen 490
lohkojen nimeäminen uudelleen 490
lohkojen poistaminen 492
lohkojen siirtäminen 490
lohkot 487, 490, 492
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mukautetut yhteenvetokaavat ja liitetyt raportit 496
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piilota lisätiedot 510
raportin suorituskyvyn parantaminen 572
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Raportointi (jatkuu)
tietueiden määrä 491

Raportointivedokset
hallinta 473
määrittäminen 469

Raportointivedos
ajoittaminen 471
kenttien kartoittaminen 470
luominen 467
määrittäminen 467
suorittaminen 471
terminologia 466
tietoja 466
vianmääritys 474

raportti 434
Raportti 439
Raporttien ajoitus

poista 541
raportti 541

Raporttien rakennusohjelma
ehdollinen korostus 510
ei-synkronoitu lataaminen 446
esikatselun lataaminen 446
filter 517
kaavat 452
kaaviot 500
kenttien lisääminen ja poistaminen 449
kenttien ryhmittäminen 445
kenttien työstäminen 449
päivittäminen 516
raporttien mukauttaminen 377
raporttien muokkaaminen 377
sarakkeiden lajitteleminen 449
sarakkeiden uudelleenjärjestäminen 449
suodatin 521
valuuttojen muuttaminen 449
vihjeitä kaavioille 503
yhteenvetokentät 450

Raporttityypit
Piilottaminen 564
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ratkaisut

raportit 410
rekisteröinti 157
replikoinnin kuvaus 171–172
replikointi 174, 177–179
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esimerkki 493
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rivitason suojaus

esimerkki, määrittäminen 194
Roolihierarkia

roolin nimi raportissa, vanha 573
ruutukaappaus 245
ryhmitysehto
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Sales Wave -käyttöoikeudet 12, 14–17
Sales Wave -sovelluksen määrittäminen 12
sales wave -sovellus 5–6, 8, 17, 20, 23, 26, 28–31, 33–34, 85, 87–

88
Sales Wave Analytics -sovelluksen käyttöoikeudet 15
Salesforce CRM Content

raportit 387
Salesforce Knowledge

raportointi 422, 426
raportti 422, 425

Salesforce Knowledge -artikkelit
raportointi 422
raportti 422, 425

Salesforce Knowledge -artikkelityypit
raportti 422

Salesforce-datan suojaus 81
Salesforce-raportit ja -mittaristot

Yleiskatsaus 374
Salesforce-tiedot 81–82, 95, 180
SAQL-tarkasteluohjelma 243
Sarakekaavio

mittaristokomponentti 597
saraketyypit

Numeerinen 89
Päiväys 89
Teksti 89

Security User -käyttäjän kuvaus 81
Service Wave -käyttöoikeudet 43, 45–47
service wave -sovellus 36–37, 39, 48, 51, 54–56, 58
Service Wave -sovellus 50
seuranta 101
sfdcDigest-esimerkki 136
sfdcDigest-transformaatio 136, 138, 146–147, 151
sfdcRegister-esimerkki 157
sfdcRegister-transformaatio 157–158
sidonta 279
Siirrä

mittaristot 565
raportit 565

Sivuasettelu
raporttikaaviot 555–560
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sliceDataset-esimerkki 159
sliceDataset-transformaatio 159–160
SoftPhone-puhelut

raportit 414
Sovelluksen käyttöiän hallinta 355–359
sovellus 343–344
staattinen vaihe

luominen 320
Suhderyhmät

raportit 438
suodatin

arvoalue (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 303
globaali suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

293
päivämäärät (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 296
ulottuvuudet (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 299
vaihtokytkin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 305

suodattimet 138–139, 145
Suodattimet

raportit 517, 521
suojaus 80
suorita 178
Suppilokaavio

mittaristokomponentti 598, 605
suunnitteluohjelma 3
sähköposti

mittaristot 627
raportti 538

Sähköposti
raportti 537, 540–541

säiliö-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

311

Tallenna 245
tallenna visualisointi 245
Tapahtumat

raportit, useiden tapahtumaan liittyvien yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen 416

useat tapahtumaan liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen
416

tapaukset
raportit 410

Tarjoukset
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

408
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti 407

tarkastele tietoja 225, 243
Taulukko

mittaristokomponentti 603, 609

taulukko-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 309

taulukot
taulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 309
vertailutaulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

309
Tehtävät

raportit, usean tehtävään liittyvän yhteyshenkilön
tarkasteleminen 416

useat tehtävään liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen 416
teksti-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 314
Tiedosto 439
Tiedostot

raportit 387
tiedot 29, 88
tietojen integrointi

kuvaus 89
Salesforce-tiedot 89
ulkoiset tiedot 89

tietojen kerääminen datajoukoista 128
tietojen tallennusrajat 368
tietojen tallennustila 368
tiimin jäsenyyteen perustuva esimerkki 197
tilit

raportit 381
toiminnot

raportit 382
toimintoraportit 417
transformaatiot

append-transformaatio 106
augment-transformaatio 107
filter-transformaatio 130
flatten-transformaatio 132

Tulostaminen
raportit 563

tuotteet
raportit 409

Tutki datakokoelmia aloitussivulta 223
tutkija 245
tutkintaohjelma

leikkaa linssi 244
Tutkintaohjelma 223
tyhjät avaimet 109
täsmätyt tietueet

109

ulkoiset tiedot 95, 180, 182, 185–186, 221, 368
ulkoisten tietojen lataaminen palvelimelle 95
ulkoisten tietojen lataukset palvelimelle 186
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ulkoisten tietojen rajoitukset 368
ulottuvuudet

kuvaus 89
ulottuvuus

määritelmä 223
update-esimerkki 160
update-transformaatio 160, 162
upota Salesforce-sivuille 56
upotettu 345, 347, 349
useita vastaavuuksia

109

vaihda kaavion sijaintia 232
vaiheet

description 271
kloonaaminen 322
luominen SAQL-editorilla 318
luominen tutkintaohjelmalla 316
ominaisuudet Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa 328
staattinen, luominen 320
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma 315

vaihtokytkin-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 305
mukautetut arvot, lisääminen 320

valvonta 179
valvonta suorituksen aikana 101
Vastaus

raportit 413
vianmääritys 101, 185
vie kuvana 246
vieminen

raportit 543
Viivakaavio

mittaristokomponentti 600, 607
Virhe

vanhentunut raportti 572
Visualforce

mittariston komponentit 583
visualisointi

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 290
Välilehdet

raportit
576

Wave 345, 347, 349
Wave Analytics

Yhteisöt 354
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit 70, 82, 84
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukot 73
Wave Analytics -tutoriaali 2

Wave Analytics Trailhead 2
Wave kaikkialla 345
Wave Mobile 79
Wave yhteisöille 77, 354
Wave-metadata 359
Wave-mittaristojen näppäimistön pikavalinnat 333
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma

asettelut, luominen 329
asettelut, valitseminen 333
mittaristot, laatiminen 283
mittaristot, luominen 284
muuntaminen klassisesta suunnitteluohjelmasta 339
suunnitteluohjelmien vertaaminen 338
vaiheet 315

Wave-mittaristot 361
Wave-muutosjoukot 355–357
Wave-pakkaaminen 355–359
wave-sovellukset 4
Wave-sovellukset 342
Waven jakaminen 358
widget

staattiset vaiheet 320
vaiheet, kloonaaminen 322
vaiheet, luominen SAQL-editorilla 318
vaiheet, luominen tutkintaohjelmalla 316

widgetit
arvoalue (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 303
globaali suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

293
kaavio (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa) 290
kuva (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 312
linkki (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 314
lisääminen mittaristoon 286
luettelo (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 299
numero (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 288
oletusarvoiset ominaisuudet 285
ominaisuudet Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa 323
päivämäärä (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 296
suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 296
säiliö (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa) 311
taulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 309
teksti (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 314
vaiheet 271
vaihtokytkin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

305

Yhdistetty sovellus 79
yhteenveto 1
Yhteenveto

raportit 576
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Yhteisöt
Wave Analytics 354

yhteyshenkilöt
raportit 381

Yhteyshenkilöt
Jaetut toiminnot, tarkastelu raporteissa 416
tapahtumaan liittyvät yhteyshenkilöt, tarkastelu raporteissa

416
tehtävään liittyvät yhteyshenkilöt, tarkastelu raporteissa 416

Yleiset kysymykset
hallitse käyttöoikeuksia, raportit 630
rajoitukset, raportit 571

Yleiset kysymykset (jatkuu)
raportit, hallitse käyttöoikeuksia 630
raportit, rajoitukset 571
raportit, vanha nimi roolihierarkiassa 573
raportit, vanhentunut raportti -virhe 572
raporttitiedot 571
roolihierarkia, roolin vanha nimi raportissa 573
virhe, vanhentunut raportti 572

Yleisimmät kysymykset
Mobile Dashboards iPad-laitteelle 641

Yleiskatsaus
Salesforce-raportit ja -mittaristot 374
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