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Pakkaa ja toimita sovelluksesi

Pakkaamisen ja toimittamisen yhteenveto

Tämä opas tarjoaa tietoja Force.com-alustalla laadittujen sovellusten pakkaamiseen ja toimittamiseen. Se sisältää seuraavat osiot.

Pakettien työstäminen
Tämä aihe selittää hallittavien pakettien luomisen ja työstämisen, jotta sovelluksesi voidaan asentaa helposti muihin organisaatioihin.

Sovellusten toimitus
Tämä aihe selittää, miten voit toimittaa sovelluksesi joko AppExchange-palvelun tai verkkosivustosi kautta. Se sisältää myös perusohjeet
päivitysten pakottamisesta tilaajillesi.

Sovelluksesi tilaajien tukeminen
Tämä aihe selittää, miten voit kirjautua tilaajaorganisaatioihin tarjotaksesi tukea ja suorittaaksesi vianmäärityksen.

Lisätietoja näistä aiheista on ISVforce Guide -oppaassa tai Salesforce-kumppaniportaalissa.

Pakettien työstäminen

Pakettien ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen
AppExchange-palveluun:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Paketti on säiliö pienelle yksittäiselle komponentille tai suurelle joukolle liittyviä sovelluksia. Kun
olet luonut paketin, voit jakaa sen muille Salesforce-käyttäjille ja organisaatioille, mukaan lukien
yrityksesi ulkopuoliset yksiköt.

Paketteja on kahta muotoa—ei-hallittavia ja hallittavia:

Ei-hallittavat paketit
Ei-hallittavia paketteja käytetään tavallisesti avoimen lähdekoodin projektien tai sovellusmallien
jakeluun, ja ne tarjoavat kehittäjille sovelluksen perusrakennusosat. Kun komponentit on
asennettu ei-hallittavasta paketista, niitä voidaan muokata organisaatiossa, johon ne on
asennettu. Ei-hallittavan paketin luonut ja ladannut käyttäjä ei voi hallita, muuttaa tai päivittää
asennettuja komponentteja. Ei-hallittavia paketteja ei tulisi käyttää komponenttien siirtämiseen
sandboxista tuotanto-organisaatioon. Käytä sen sijaan muutosjoukkoja.

Hallittavat paketit
Salesforce-kumppanit käyttävät tavallisesti hallittavia paketteja sovellusten jakamiseen ja
myymiseen asiakkaille. Nämä paketit täytyy luoda Developer Edition -organisaatiosta.
AppExchangea ja Lisenssien hallintasovellusta (LMA) käyttämällä kehittäjät voivat myydä ja
hallita sovelluksen käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Hallittavat paketit ovat myös täysin päivitettävissä.
Saumattoman päivityksen takaamiseksi ei saa suorittaa tiettyjä toimintoja, kuten objektien ja
kenttien poistaminen.

Hallittavat paketit tarjoavat lisäksi seuraavat hyödyt:

• Immateriaalisen omaisuuden suoja Apex:ille

• Sisäänrakennettu versiotuki API:a käyttäville komponenteille

• Kyky paikata ja korjata edellinen versio
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• Kyky lähettää pakotettuja korjauspäivityksiä tilaajille saumattomasti

• Kaikki komponentit on nimetty yksilöllisesti ongelmattoman asennuksen takaamiseksi

Seuraavat määritelmät kuvaavat näitä konsepteja:

Komponentit
Komponentti on paketin yksi osa. Se määrittää kohteen, kuten mukautetun objektin tai mukautetun kentän. Voit yhdistää komponentteja
pakettiin tarjotaksesi vahvoja ominaisuuksia tai sovelluksia. Ei-hallittavassa paketissa komponentteja ei voi päivittää. Hallittavassa
paketissa joitakin komponentteja voi päivittää ja joitakin ei.

määritteet
Määrite on komponentin kenttä, kuten sähköpostimallin nimi tai mukautetun objektin Salli raportit  -valintaruutu. Kehittäjä
(paketin luoja) ja tilaaja (paketin asentaja) voivat muokata ei-hallittavan tai hallittavan paketin ei-päivitettävän komponentin määritteitä.
Kehittäjä voi muokata joitakin hallittavan paketin ei-päivitettävissä olevia komponentteja, kun taas osa on lukittuja, mikä tarkoittaa,
että kumpikaan kehittäjä tai tilaaja ei voi muokata niitä.

Paketit koostuvat yhdestä tai useammasta Salesforce-komponentista, jotka puolestaan koostuvat yhdestä tai useammasta määritteestä.
Komponentit ja niiden määritteet toimivat eri tavalla hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa.

Jos aiot jakaa sovellusta, on tärkeää harkita pakkaamista kehitysprosessin kautta. Esimerkki:

• Kun luot sovellustasi, harkitse, kuinka komponentit ja niiden määritteet toimivat eri paketeissa ja Salesforce-versioissa.

• Kun valmistelet sovellustasi toimitusta varten, harkitse, kuinka haluat julkaista sen asiakkaillesi.

• Kun asennat pakettia, ota huomioon organisaatiosi suojaus ja lisenssisopimuksesi.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Sanasto
Seuraavat termit ja määritykset kuvaavat sovelluksen ja pakkaamisen tärkeimpiä konsepteja ja toimintoja:

Sovellus
jotka vastaavat yrityksen tiettyä tarvetta. Kokoelma komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja, mittaristoja ja Visualforce-sivuja, jotka
on suunniteltu eri liiketoimintatarpeisiin. Salesforce sisältää vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus. Voit mukauttaa
vakiosovelluksia työtapojesi mukaan. Lisäksi voit pakata sovelluksen ja ladata sen AppExchange-palveluun kaikkine komponentteineen,
joita voivat olla mukautetut kentät, mukautetut välilehdet tai mukautetut objektit. Sitten voit jakaa sovelluksen muille
Salesforce-käyttäjille AppExchange-palvelussa.

AppExchange
AppExchange on Salesforcen jakamisen rajapinta, jonka avulla voit selata ja jakaa sovelluksia ja palveluita Force.com-alustalle.

Beeta, Hallittava paketti
Hallittujen pakettien yhteydessä hallittavan paketin beetaversio on hallittava paketti, joka jaetaan testaamista varten muutamalle
käyttäjälle ryhmästä, joille se on tarkoitettu.

Käyttöönotto
Toiminnallisuuden vaihtaminen ei-aktiivisesta tilasta aktiiviseen. Kun esimerkiksi kehität uusia ominaisuuksia Salesforce-käyttöliittymässä.
sinun täytyy valita "Otettu käyttöön" -asetus tehdäksesi toiminnon näkyväksi muille käyttäjille.

Prosessi, jolla sovellus tai muu toiminnallisuus siirretään kehityksestä tuotantoon.

Metatiedostokomponenttien siirtäminen paikallisesta tiedostojärjestelmästä Salesforce-organisaatioon.
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Kun asennettu sovellus otetaan käyttöön, kaikki sovelluksen mukautetut objektit tulevat organisaation käyttäjien saataville. Ennen
kuin mukautettu objekti otetaan käyttöön, se on vain pääkäyttäjien ja sovellusten mukautusoikeudet omistavien käyttäjien käytettävissä.

Lisenssinhallintasovellus
Ilmainen AppExchange-sovellus, jonka avulla voit seurata myyntiliidejä ja tilejä jokaiselle käyttäjälle, joka lataa hallittavan pakettisi
(sovelluksen) AppExchange-palvelusta.

Lisenssinhallintaorganisaatio
Salesforce-organisaatio, jota käytät seurataksesi kaikkia pakettisi asentaneita Salesforce-käyttäjiä. Lisenssinhallintaorganisaatiolla on
oltava asennettuna lisenssien hallintasovellus. Se saa automaattisesti ilmoituksen aina, kun pakettisi asennetaan tai sen asennus
poistetaan. Sen avulla voit kätevästi ilmoittaa käyttäjille päivityksistä. Voit määrittäää lisenssinhallintaorganisaatioksi minkä tahansa
Enterprise-, Unlimited-, Performance- tai Developer Edition -organisaation. Lisätietoa saat kohdasta
http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.

Suuri julkaisu
Paketin merkittävät julkaisu. Näiden julkaisujen aikana paketin version suuret ja pienet numerot kavavat mihin tahansa valittuun
arvoon.

Hallittava paketti
Kokoelma sovelluskomponentteja, jotka lähetetään yksikkönä AppExchange-palveluun ja jotka liitetään nimitilaan ja mahdollisesti
lisenssinhallintaorganisaatioon. Paketin täytyy olla hallittava, jotta se voi tukea päivityksiä. Organisaatio voi luoda yhden hallittavan
paketin, jonka useat eri organisaatiot voivat ladata ja asentaa. Hallittavat paketit eroavat ei-hallittavista paketeista siten, että jotkin
komponenteista on lukittu, mikä mahdollistaa hallittavien pakettien päivittämisen myöhemmin. Ei-hallittavat paketit eivät sisällä
lukittuja komponentteja, eikä niitä voida päivittää. Lisäksi hallittavissa paketeissa tiettyjä komponentteja hämärretään (kuten Apex)
tilaaville organisaatiolle kehittäjän immateriaalioikeuksien suojelemiseksi.

Hallittavan paketin laajennus
Paketti, komponentti tai komponenttijoukko, joka lisää hallittavan paketin toimintoja. Et voi asentaa laajennusta ennen kuin olet
asentanut sen hallittavan paketin.

Nimitilan etuliite
Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen
sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä
ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä. Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit
varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.

Paketti
Ryhmä Force.com-komponentteja ja -sovelluksia, jotka on käytettävissä muille organisaatioille AppExchange-palvelun kautta. Pakettia
käytetään sovelluksen ja siihen liittyvien komponenttien pakkaamiseen, jotta ne voidaan ladata AppExchange-palveluun yhdessä.

Paketin riippuvuus
Tämä luodaan, kun jokin komponentti viittaa toiseen komponenttiin, käyttöoikeuteen tai valintaan, joka vaaditaan, jotta tämä
komponentti olisi kelvollinen. Komponentteja ovat esimerkiksi:

• vakiokentät ja mukautetut kentät

• vakio-objektit ja mukautetut objektit

• Visualforce-sivut

• Apex-koodi

Käyttöoikeuksia ja valintoja ovat esimerkiksi:

• Divisioonat

• Usean valuutan tuki

• Tietuetyypit
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Paketin asennus
Asennus yhdistää paketin sisällön Salesforce-organisaatioosi. AppExchange-paketti voi sisältää sovelluksen, komponentin tai näiden
kahden yhdistelmän. Kun olet asentanut paketin, sinun täytyy ehkä ottaa käyttöön paketin komponentit tehdäksesi sen yleisesti
käytettäväksi organisaatiossasi.

Pakettiversio
Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version numerolla on muoto
majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3). Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon
kunkin suuren julkistuksen aikana. Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle.

Ei-hallittavia paketteja ei voi päivittää, joten kukin paketin versio on yksinkertaisesti sarja komponentteja jakelua varten. Paketin versio
on merkittävämpi hallittaville paketeille. Paketit voivat esittää erilaisia toimintoja eri versioille. Julkaisijat voivat käyttää paketin versioita
hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien
asiakkaiden integraatiota. Katso myös Korjausversio ja Korjausversion kehitysorganisaatio.

Korjausversio
Korjausversio ottaa käyttöön kehittäjän muuttaakseen hallittavan paketin olemassa olevien komponenttien toiminnallisuutta ja
taatakseen, ettei paketissa ole tilaajaorganisaatioille näkyviä toimintomuutoksia. Voit esimerkiksi lisätä uusia muuttujia tai muuttaa
Apex-luokan runkoa, mutta et voi lisätä, lukita tai poistaa mitään sen metodeista. Korjausversioita seurataan pakettiversioiden
korjausNumero-arvolla. Katso myös Korjausversion kehitysorganisaatio ja Paketin versio.

Korjausversion kehitysorganisaatio
Organisaatio, jossa korjausversioita kehitetään, ylläpidetään ja ladataan. Korjausversioiden kehitysorganisaatiot luodaan automaattisesti
kehitysorganisaatiolle korjausversion luontipyynnöstä. Katso myös Korjausversio ja Paketin versio.

Korjausjulkaisu
Hallittavan paketin pieni päivitys. Näiden julkaisujen aikana paketin version korjausversion numero lisääntyy.

Julkaisija
AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai -organisaatio, joka julkaisi listauksen.

Pakotettu päivitys
Tapa toimittaa asennetun hallittavan paketin päivityksiä kaikille paketin asentaneille organisaatioille.

Tilaaja
Paketin tilaaja on Salesforce-käyttäjä, jolla on asennettu paketti Salesforce-organisaatiossa.

Test Drive
Test drive on täysin toimiva Salesforce-organisaatio, joka sisältää sovelluksen ja tietyn paketin julkaisijan lisäämiä mallitietueita. Sen
avulla AppExchange-käyttäjät voivat käyttää sovellusta vain luku -muodossa tutulla Salesforce-käyttöliittymällä.

Ei-hallittava paketti
Paketti, jota sen kehittäjä ei voi päivittää tai kontrolloida.

Päivittäminen
Paketin päivittäminen merkitsee uudemman version asentamista. Salesforce tukee sellaisten hallittavien pakettien päivitystä, jotka
eivät ole beta-versioita.

Lataaminen
Paketin lataaminen Salesforcessa antaa asennus-URL:n, jotta muut käyttäjät voivat asentaa sen. Lataamisella paketti tulee myös
saataville ja julkaistavaksi AppExchange-sovellukseen.
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Hallittavien pakettien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hallittavien pakettien
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Hallittavan paketin luominen on yhtä helppoa kuin ei-hallittavan paketin. Ainoa vaatimus hallittavan
paketin luomiseksi on se, että käytät Developer Edition -organisaatiota.

Ennen hallittavan paketin luomista:

• Voit myös asentaa lisenssien hallintasovelluksen (LMA) osoitteesta
http://sites.force.com/appexchange. Etsi se haulla License Management App. Lisenssien
hallintasovellus (LMA) seuraa jokaista käyttäjää, joka asentaa sovelluksesi. Sen avulla voit seurata,
mikä versio kullakin käyttäjällä on, ja jakaa tietoa päivityksistä.

Lisenssien hallintasovellus (LMA) voidaan asentaa mihin tahansa Salesforce-organisaatioon
lukuun ottamatta Personal Edition-, Group Edition- tai Professional Edition -organisaatiota.
Salesforce-organisaation ei tarvitse olla sama (mutta se voi olla), jota käytät paketin luontiin tai
lataamiseen. Voit myös käyttää samaa lisenssien hallintasovellusta (LMA) eri Developer Edition
-organisaatioiden hallittavien pakettien hallintaan.

• Kehittäjän asetusten määrittäminen. Kehittäjän asetuksissa määritetään nimitilan etuliite,
Salesforce-organisaatio, johon asennat lisenssien hallintasovelluksen, sekä ei-hallittava paketti,
jonka haluat muuntaa hallittavaksi paketiksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietoja hallittavista paketeista

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Ei-hallittavien pakettien muuntaminen hallittaviksi

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen
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Tietoja hallittavista paketeista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Hallittava paketti on kokoelma sovelluskomponentteja, jotka lähetetään yksikkönä AppExchange:en
ja jotka liitetään nimitilaan ja lisenssinhallintaorganisaatioon.

• Hallittavan paketin luominen ja muokkaaminen on mahdollista vain Developer Edition
-organisaatiossa.

• Hallittavat paketit on osoitettu seuraavilla kuvakkeilla:

– Hallittava/beeta

– Hallittava/julkaistu

– Hallittava/asennettu
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Kehittäjän asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Developer Edition -organisaation kehittäjän asetusten ansiosta voit luoda yksittäisen hallittavan
paketin ja ladata sen AppExchange-palveluun, jotta muut käyttäjät voivat asentaa ja päivittää paketin
omaan organisaatioonsa. Kun olet muokannut kehittäjän asetuksia kerran, et voi muokata niitä
uudelleen. Kehittäjän asetuksista riippumatta voit aina luoda rajattoman määrän ei-hallittavia
paketteja.

Kehittäjän asetusten määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Muokkaa.

Note:  Tämä painike ei näy, jos olet jo määrittänyt kehittäjän asetukset.

3. Tarkista kehittäjän asetuksiin tarvittavat valinnat ja valitse Jatka.

4. Rekisteröi nimitilan etuliite.

5. Valitse paketti, jonka haluat muuntaa hallittavaksi paketiksi. Jos sinulla ei ole vielä muunnettavaa
pakettia, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä se myöhemmin.

6. Valitse Tarkista omat valinnat.

7. Valitse Tallenna.

Vihje:  Saatat haluta määrittää lisenssihallintaorganisaation hallittavalle paketillesi. Lisätietoja
on osoitteessa http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva
tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan
etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä.
Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit
varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.

Salesforce lisää automaattisesti nimitilan etuliitteen ja kaksi alaviivaa ("__") kaikkiin
Salesforce-organisaatiosi yksilöllisiin komponenttien nimiin. Jotta pakettikomponentti olisi yksilöllinen,
se vaatii nimen, jota ei ole millään muulla Salesforcessa olevalla komponentilla, kuten mukautetulla
objektilla, mukautetulla kentällä, mukautetulla linkillä, S-control-objektilla ja vahvistussäännöllä. Jos
nimitilasi etuliite on esimerkiksi abc ja hallittava pakettisi sisältää mukautetun objektin API-nimellä
Expense__c, käytä API-nimeä abc__Expense__c käyttääksesi tätä objektia API:n avulla. Nimitilan
etuliite näytetään kaikkien komponenttien lisätietosivuilla.
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Varoitus: S-control-objektit, jotka on tallennettu s-control-kirjastoon tai Asiakirjat-välilehteen eivätkä käytä Force.com API:a,
toimivat edelleen normaalisti, kun olet rekisteröinyt nimitilan etuliitteen. Organisaation ulkopuolelle tallennetut s-control-objektit
tai s-control-objektit, jotka käyttävät Force.com API:a Salesforceen kutsumiseen, saattavat vaatia hieman hienosäätöä. Lisätietoja
on kohdassa S-control Objektiviitteessä.

Nimitilan etuliite:

• alkaa kirjaimella

• sisältää 1–15 aakkosnumeerista merkkiä

• ei saa sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Muokkaa.

Note:  Tämä painike ei näy, jos olet jo määrittänyt kehittäjän asetukset.

3. Tarkasta kehittäjän asetusten määrittämiseen tarvittavat valinnat ja napsauta sitten Jatka.

4. Kirjoita nimitilan etuliite, jonka haluat rekisteröidä.

5. Napsauta Tarkista käytettävyys tarkastaaksesi, onko nimitilan etuliite jo käytössä.

6. Jos syöttämäsi nimitilan etuliite ei ole käytettävissä, toista kaksi edellistä vaihetta.

7. Valitse Tarkista omat valinnat.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

Lisenssinhallintaorganisaatio on Salesforce-organisaatio, joka seuraa kaikkia Salesforce-käyttäjiä,
jotka asentavat luomasi hallittavan paketin. Lisenssinhallintaorganisaatio saa ilmoituksen (liiditietueen
muodossa), kun käyttäjä asentaa pakettisi tai poistaa sen asennuksen, ja seuraa jokaista paketin
latausta Force.com AppExchange -hakemistoon.

Lisenssinhallintaorganisaatio voi olla mikä tahansa Salesforce Enterprise, Unlimited, Performance
tai Developer Edition -organisaatio, johon on asennettu ilmainen lisenssien hallintasovellus
AppExchange-palvelusta. Voit määrittää lisenssien hallintasovelluksen osoitteessa
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti
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Pakettien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun

Pakkaukset ovat ryhmä Force.com-komponentteja ja -sovelluksia, jotka on käytettävissä muille
organisaatioille AppExchange-palvelun kautta. Hallittava paketti on kokoelma sovelluskomponentteja,
jotka lähetetään yksikkönä AppExchange:en ja jotka liitetään nimitilaan ja
lisenssinhallintaorganisaatioon. Paketin täytyy olla hallittava, jotta se voi tukea päivityksiä. Organisaatio
voi luoda yhden hallittavan paketin, jonka useat eri organisaatiot voivat ladata ja asentaa. Hallittavat
paketit eroavat ei-hallittavista paketeista siten, että jotkin komponenteista on lukittu, mikä
mahdollistaa hallittavien pakettien päivittämisen myöhemmin. Ei-hallittavat paketit eivät sisällä
lukittuja komponentteja, eikä niitä voida päivittää. Lisäksi hallittavissa paketeissa tiettyjä
komponentteja hämärretään (kuten Apex) tilaaville organisaatiolle kehittäjän immateriaalioikeuksien
suojelemiseksi.

Voit hallita pakettejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja
valitsemalla Paketit. Lisätietoja mukautuksesta on kohdassa Kehittäjän asetusten määrittäminen
sivulla 7.

Voit tehdä seuraavia toimia pakettien luettelosta:

• Luo uusi paketti valitsemallaUusi, syötä paketin nimi ja kuvaus ja tallenna se pakettilistaasi
valitsemalla Tallenna.

• Päivitä paketin ominaisuudet valitsemalla Muokkaa.

• Poista paketti valitsemalla Poista. Paketissasi olevia komponentteja ei poisteta.

• Valitse paketin nimi, jos haluat tarkastella pakettia koskevia lisätietoja.

Note: Jos haluat luoda testiorganisaation tai valita lisenssinhallintaorganisaation (LMO) lataamallesi sisällölle, napsauta paketin
latauksen lisätietosivulta Siirry AppExchangeen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietoja pakettiversiosta

Paketin luominen

Paketit ovat säiliöitä, joilla voit toimittaa mukautettuja toimintoja Salesforce-organisaatioiden välillä. Luo paketti ladataksesi sovelluksesi
tai Lightning-komponenttisi AppExchange-palveluun tai ottaaksesi sen käyttöön toisessa organisaatiossa.

Komponenttien lisääminen pakettiisi

Hallittavissa paketeissa käytettävissä olevat komponentit

Suojatut komponentit

Paketteihin automaattisesti lisättävät komponentit

Komponenttien ja attribuuttien muokkaaminen asennuksen jälkeen

Komponenttien toimintatapa paketeissa

Kun laadit sovellusta toimitettavaksi, määritä, mitä sisällytät paketteihin, miten suunnittelet sovelluksesi ja miten toimitat pakettisi
(hallittavat tai ei-hallittavat).
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Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset paketeissa

Kehittäjät voivat käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien määrittelemiseen paketille Kun
päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai molempien yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Paketin luominen

Tietoja pakettiversiosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Ei-hallittavia paketteja ei voi
päivittää, joten kukin paketin versio on yksinkertaisesti sarja komponentteja jakelua varten. Paketin
versio on merkittävämpi hallittaville paketeille. Paketit voivat esittää erilaisia toimintoja eri versioille.
Julkaisijat voivat käyttää paketin versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen
julkistamalla seuraavan paketin version rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden
integraatiota.

Versionumerot riippuvat paketin julkaisutyypistä, joka määrittää paketin jakotavan. Tyyppejä on
kaksi:

Suuri julkaisu
Suuri julkaisu ilmaisee Hallittava/julkaistu-pakettia. Näiden julkaisujen aikana paketin version
suuret ja pienet numerot kasvavat valittuun arvoon.

Korjausjulkaisu
Korjausjulkaisu koskee vain paketin korjausversioita. Näiden julkaisujen aikana paketin version
korjausversion numero kasvaa.

Kun nykyinen käyttäjä asentaa uuden paketin version, paketissa on edelleen kunkin komponentin yksi esiintymä, mutta komponentit
voivat emuloida vanhempia versioita. Tilaaja voi esimerkiksi käyttää hallittavaa pakettia, joka sisältää Apex-luokan. Jos julkaisija päättää
hylätä menetelmän Apex-luokassa ja julkaista uuden paketin version, tilaaja näkee yhä ainoastaan yhden Apex-luokan esiintymän sen
jälkeen, kun on asentanut uuden version. Tämä Aex-luokka voi kuitenkin yhä emuloida edellisen paketin versiosta minkä tahansa koodin,
joka viittaa hylätyn menetelmän vanhempaan versioon.

Pakettien kehittäjät voivat käyttää ehdollista logiikkaa Apex-luokissa ja -käynnistimissä esittämään erilaista toimintoa eri versioille. Tämä
sallii pakettien kehittäjiä jatkaa olemassa olevan käyttäytymisen tukemista luokissa ja käynnistimissä vanhemmissa pakettiversioissa ja
koodin kehittämistä samaan aikaan.

Kun kehität asiakassovelluksia käyttämällä API-sovellusta, voit määrittää kunkin paketin version, jota käytät integroinneissa.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen
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Paketin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Paketit ovat säiliöitä, joilla voit toimittaa mukautettuja toimintoja Salesforce-organisaatioiden välillä.
Luo paketti ladataksesi sovelluksesi tai Lightning-komponenttisi AppExchange-palveluun tai
ottaaksesi sen käyttöön toisessa organisaatiossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita paketin nimi. Nimen ei tarvitse olla sama kuin AppExchange-palvelussa näkyvä nimi.

4. Valitse avattavasta valikosta oletuskieli kaikille komponenttien otsikoille paketissa.

5. Voit myös valita mukautetun linkin Määritä mukautettu linkki  -kentästä, jos haluat
määritystietojen näkyvän sovelluksen asentajille. Voit valita esimääritetyn mukautetun linkin
URL-osoitteeseen tai s-control-objektiin, jonka olet luonut aloitussivun asetteluja varten.
Lisätietoja on kohdassa Määritä-vaihtoehto sivulla 66. Mukautettu linkki näkyy Määritä-linkkinä
SalesforcessaForce.comAppExchange -palvelun lataussivulla ja sovelluksen lisätietosivulla
asentajan organisaatiossa.

6. Voit halutessasi kirjoittaa Ilmoita Apex-virheestä  -kenttään sähköposti-ilmoituksen
vastaanottajan käyttäjänimen. Ilmoitus lähetetään, kun Apexissa ilmenee poikkeus, jota
Apex-koodi ei sieppaa. Jos et määritä käyttäjänimeä, kaikki sieppaamattomat poikkeukset luovat
sähköposti-ilmoituksen, joka lähetetään Salesforcelle. Tämä on käytettävissä vain hallituissa
paketeissa.

Note: Apex-koodia voi pakata vain Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance
Edition-organisaatioista.

7. Syötä halutessasi Ilmoita pakkausvirheestä  -kenttään sähköpostiosoite, johon lähetetään sähköposti-ilmoitus, jos
tapahtuu virhe, kun tilaajan yritys asentaa, päivittää tai poistaa pakattu sovellus epäonnistuu. Tämä kenttä näytetään vain, jos
pakkausvirheiden ilmoitukset ovat käytössä. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi ilmoitukset käyttöön.

8. Kirjoita tarvittaessa paketin kuvaus. Kuvausta voi vielä muuttaa ennen paketin lähettämistä AppExchange-palveluun.

9. Voit myös määrittää asennuksen jälkeisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa paketin
asennuksen tai päivityksen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen/päivityksen
yhteydessä.

10. Voit myös määrittää asennuksen poistamisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen poistamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen poistamisen
yhteydessä.

11. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun
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Komponenttien lisääminen pakettiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun olet luonut paketin, sinun on lisättävä siihen komponentteja, kuten sovelluksia, kohteita,
Apex-luokkia tai Visualforce-sivuja. Paketteja voidaan jakaa muiden kanssa yksityisesti lataamalla
niitä palveluun, tai niitä voidaan jakaa julkisesti lähettämällä niitä Force.com AppExchange -palveluun.

Lisää komponentteja pakettiisi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit
ja valitsemalla Paketit. Napsauta sitten sen paketin nimeä, johon haluat lisätä komponentteja.
Paketin lisätietosivulla:

1. Napsauta Lisää komponentteja.

2. Valitse avattavasta luettelosta pakettiin lisättävän komponentin tyyppi.

• Lajiteltujen sarakkeiden tietoja voi tarkastella napsauttamalla sarakkeita vastaavia kirjaimia
luettelon yläpuolella.

• Seuraavaan tai edelliseen komponenttijoukkoon voi tarvittaessa siirtyä Seuraava sivu- tai
Edellinen sivu -linkin avulla.

• Kerralla näkyvissä olevien kohteiden määrää voi tarvittaessa säätää vähemmän- ja
enemmän-linkkien avulla.

3. Valitse komponentit, jotka haluat lisätä.

4. Valitse Lisää pakettiin.

5. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat komponentit pakettiin.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Hallittavissa paketeissa käytettävissä olevat komponentit
Kaikkia komponentteja ei voi pakata toimittamista varten. Jos luot sovelluksen, joka käyttää pakkaamattomissa olevia komponentteja,
tilaajiesi täytyy luoda ja määrittää kyseiset komponentit sovelluksesi asentamisen jälkeen. Jos helppo asennus on tärkeää tilaajillesi, pidä
pakattavat komponentit mielessä tehdessäsi kehitystyötä.

Seuraava taulukko näyttää hallittavassa paketissa käytettävissä olevat komponentit sekä voiko niitä päivittää tai poistaa. Seuraavat osiot
kuvaavat taulukon sarakkeet ja niiden arvot.

Päivitettävä
Jotkin komponentit päivitetään uudempaan versioon, kun paketti päivitetään.

• Ei: Komponenttia ei päivitetä.

• Kyllä: Komponentti päivitetään.

Tilaajan poistettavissa
Paketin tilaaja tai asentaja voi poistaa komponentin.

• Ei: Tilaaja ei voi poistaa komponenttia

• Kyllä: Tilaaja voi poistaa komponentin

Kehittäjän poistettavissa
Kehittäjä voi poistaa joitakin komponentteja, kun paketti on ladattu hallittava/julkaistu-pakettina. Poistettuja komponentteja ei
poisteta tilaajan organisaatiosta paketin päivityksen aikana. Suojattava-määrite sisältää lisätietoja komponenttien poistamisesta.
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• Ei: Kehittäjä ei voi poistaa hallittava/julkaistu-komponenttia.

• Kyllä: Kehittäjä voi poistaa hallittava/julkaistu-komponentin.

Suojattava
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia. Kun tilaaja päivittää paketin versioon, jossa komponentti on poistettu, komponentti poistetaan
tilaajan organisaatiosta.

• Ei: Komponenttia ei voi merkitä suojatuksi.

• Kyllä: Komponentin voi merkitä suojatuksi.

IP-suojaus
Jotkin komponentit sisältävät automaattisesti immateriaalisen omaisuuden suojauksen, kuten Apex-koodin peittämisen. Ainoa
poikkeus on globaaleiksi merkityt Apex-metodit, jolloin vain tilaaja voi tarkastella metodien allekirjoituksia. Pakkaamiesi ja julkaisemiesi
komponenttien sisältämät tiedot saattavat olla näkyvissä käyttäjille AppExchange-palvelussa. Ole varovainen lisätessäsi koodia
mukautettuun S-control-objektiin, kaavaan, Visualforce-sivulle tai muuhun komponenttiin, jota et voi piilottaa sovelluksestasi.

• Ei: Komponentti ei sisällä immateriaalioikeuksien suojauksen.

• Kyllä: Komponentti sisältää immateriaalioikeuksien suojauksen.

IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiEiEiKylläToiminto

KylläEiKyllä (jos ei ole
merkitty
globaali-käyttöoikeudeksi)

EiKylläApex-luokka

EiEiEiEiKylläApex-jaon syy

EiEiKylläKylläEiApex-jaon
uudelleenlaskenta

KylläEiKylläEiKylläApex-käynnistin

EiEiKylläKylläEiSovellus

EiEiEiEiKylläArtikkelityyppi

EiEiEiKylläEiPuhelukeskus

EiEiEiEiKylläSuppea asettelu

EiEiKylläKylläKylläYhdistetty sovellus

EiEi, paitsi mukautetut
linkit (vain
Aloitus-sivu)

Kyllä**Kyllä*KylläMukautettu
painike tai linkki
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IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautetut
konsolikomponentit
1

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu kenttä

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläMukautettu
otsikko

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu
objekti

EiEiEiEiKylläMukautettu
käyttöoikeus

EiEiEiEiKylläMukautettu
raporttityyppi

KylläEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu asetus

EiEiKylläKylläEiMittaristo

EiEiKylläKylläEiAsiakirja

EiEiKylläKylläEiSähköpostimalli

EiEiEiEiKylläUlkoinen
tietolähde

EiEiKyllä**Kyllä*KylläKenttäjoukko

EiEiEiEiKylläLightning-sivu

EiEiEiKylläKylläKulku

EiEiKylläKylläEiKansio

EiEiEiEiKylläAloitussivun
komponentti

EiEiKylläKylläEiAloitussivun
asettelu

EiEiKylläKylläEiKirjelomake

EiEiEiEiKylläLightning-sovellus

EiEiEiEiKylläLightning-komponentti

EiEiEiEiKylläLightning-tapahtuma

EiEiEiEiKylläLightning-käyttöliittymä

EiEiKylläKylläEiLuettelonäkymä

1 Vaatii Service Cloud -lisenssin.
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IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiEiEiKylläNimetty tunnus

EiEiKylläKylläEiSivuasettelu

EiEiKyllä**Kyllä*KylläKäyttöoikeusjoukko

EiEiEiEiEiSovellusalustan
välimuisti

Katso Kulku.Prosessi

EiEiKyllä**Kyllä*KylläTietuetyyppi

EiEiKylläKylläEiEtäsivuston asetus

EiEiKylläKylläEiRaportti

EiEiKylläKylläEiRaportointivedos

EiEiEiEiKylläS-control-objekti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläStaattinen resurssi

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVälilehti

EiEiEiEiKylläKäännös

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVahvistussääntö

KylläEiKyllä**Kyllä***KylläVisualforce-komponentti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVisualforce-sivu

EiEiKylläEiKylläWave-sovellus

EiEiKylläEiKylläWave-mittaristo

EiEiKylläEiKylläWave-datakulku

EiEiKylläEiKylläWave-datajoukko

EiEiKylläEiKylläWave-linssi

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun
sähköpostihälytys

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun
kenttäpäivitys

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun lähtevä
viesti

EiEiEiEiKylläTyönkulkusääntö

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulkutehtävä
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* Jos poistat tämän komponenttityypin pakettisi uudesta versiosta ja tilaaja päivittää sen, tilaajaorganisaation pääkäyttäjä
(järjestelmänvalvoja) voi poistaa komponentin.

** Jos paketointiorganisaatiollasi on oikeus poistaa komponentteja, voit poistaa nämä komponenttityypit, vaikka ne olisivatkin osana
Hallittava/julkaistu-pakettia.

*** Jos poistat julkisen Visualforce-komponentin pakettisi uudesta versiosta ja tilaaja päivittää sen, komponentti poistetaan tilaajan
organisaatiosta päivityksen yhteydessä. Jos Visualforce-komponentti on globaali, se säilytetään tilaajaorganisaatiossa, kunnes pääkäyttäjä
(järjestelmänvalvoja) poistaa sen.

Komponenttien attribuutit ja toimintatavat
Vain jotkin komponentin attribuutit voi päivittää. Lisäksi jotkin komponentit toimivat eri tavalla tai sisältävät enemmän rajoituksia
hallittavassa paketissa. Näiden toimintatapojen huomioiminen on tärkeää pakettisi suunnittelussa.

Jos rekisteröit nimitilasi, kun olet viitannut kulkuun Visualforce-sivulla tai Apex-koodissa, muista lisätä nimitila kulun nimeen. Muutoin
paketin asennus epäonnistuu.

Visualforce-sivujen ja globaalien Visualforce-komponenttien poistaminen
Ennen kuin poistat Visualforce-sivuja tai globaaleja Visualforce-komponentteja paketistasi, poista kaikki viitteet julkisiin Apex-luokkiin
ja julkisiin Visualforce-komponentteihin poistettavista sivuista tai komponenteista. Kun olet poistanut viitteet, päivitä tilaajasi
väliaikaiseen pakettiversioon ennen sivun tai globaalin komponentin poistamista.

KATSO MYÖS:

ISVforce Guide: Deleting Components in Managed Packages

Suojatut komponentit
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia.

Kehittäjä voi merkitä seuraavat komponentit suojatuiksi hallittavissa paketeissa.

• Mukautetut otsikot

• Mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

• Työnkulkuhälytykset

• Työnkulun kenttäpäivitykset

• Työnkulun lähtevät viestit

• Työnkulkutehtävät

• Työnkulun käynnistäjät

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Paketteihin automaattisesti lisättävät komponentit
Kun lisäät pakettiisi komponentteja, joitakin niihin liittyvä komponentteja lisätään automaattisesti tarvittaessa. Jos esimerkiksi lisäät
pakettiin mukautettuun ohjaimeen viittaavan Visualforce-sivun, sen Apex-luokka lisätään myös.

Tarkasta seuraava luettelo ymmärtääksesi, mitä komponentteja saatetaan lisätä automaattisesti:
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

Toiminnon kohdeobjekti (jos se on mukautettu objekti), toiminnon kohdekenttä, toiminnon
tietuetyyppi, esimääritetyt kenttäarvot, toimintoasettelu ja kaikki mukautetut kentät, joihin
toimintoasettelu tai esimääritetyt arvot viittaavat kohdeobjektissa.

Toiminto

RaportitRaportointivedos

Mukautetut kentät, mukautetut objektit ja muut tarkasti viitatut Apex-luokat sekä kaikki
kohteet, joihin Apex-luokka viittaa suoraan

Apex-luokka

Note: Jos Apex-luokka viittaa mukautettuun otsikkoon ja kyseisellä otsikolla on
käännöksiä, sinun on pakattava kaikki haluamasi kielet erikseen, jotta kyseiset
käännökset voidaan sisällyttää.

Mukautetut kentät, mukautetut objektit ja muut tarkasti viitatut Apex-luokat sekä kaikki
kohteet, joihin Apex-käynnistin viittaa suoraan

Apex-käynnistin

Mukautetut kentät, oletusarvoinen sivuasetteluArtikkelityyppi

Mukautetut kentätSuppea asettelu

Mukautetut välilehdet (mukaan lukien Web-välilehdet), asiakirjat (tallennettuna kuvina
välilehteen), asiakirjakansio

Mukautettu sovellus

Mukautetut kentät ja mukautetut objektitMukautettu painike tai linkki

Mukautetut objektitMukautettu kenttä

Asettelussa olevat aloitussivun mukautetut komponentitMukautetut aloitussivun asettelut

Apex-jaon syyt, Apex-jaon uudelleenlaskennat, Apex-käynnistimet, mukautetut painikkeet
tai linkit, mukautetut kentät, luettelonäkymät, sivuasettelut, tietuetyypit, vahvistussäännöt

Mukautetut asetukset

Mukautetut kentät, vahvistussäännöt, sivuasettelut, luettelonäkymät, mukautetut painikkeet,
mukautetut linkit, tietuetyypit Apex-jaon syyt, Apex-jaon uudelleenlaskennat ja
Apex-käynnistimet

Mukautettu objekti

Note:

• Apex-jaon syyt eivät ole käytettävissä laajennuksissa.

• Kun sovellus pakataan ja asennetaan, vain sen julkiset luettelonäkymät asennetaan.
Jos mukautetussa objektissa on mukautettuja luettelonäkymiä, joita haluat
sisällyttää pakettiisi, varmista, että luettelonäkymä on kaikkien käyttäjien
käytettävissä.

Ulkoinen tietolähde, mukautetut kentät, sivuasettelut, luettelonäkymät, mukautetut painikkeet
ja mukautetut linkit

Mukautettu objekti (ulkoisena objektina)

Note:

• Kun sovellus pakataan ja asennetaan, vain sen julkiset luettelonäkymät asennetaan.
Jos ulkoisessa objektissa on mukautettuja luettelonäkymiä, joita haluat sisällyttää
pakettiisi, varmista, että luettelonäkymä on kaikkien käyttäjien käytettävissä.
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

• Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun
objektin komponenttiin.

Mukautetut objektit (mukaan lukien niiden kaikki komponentit), S-control-objektit ja
Visualforce-sivut

Mukautettu välilehti

Kansiot, raportit (mukaan lukien niiden kaikki komponentit), S-control-objektit ja
Visualforce-sivut

Mittaristo

KansioAsiakirja

Kansio, kirjelomake, mukautetut kentät ja asiakirjat (tallennettu kuvina kirjelomakkeeseen tai
malliin)

Sähköpostimalli

Kaikki viitatut kentätKenttäjoukko

Kaikki siihen liittyvät toiminnotLightning-sivu

Lightning-sivuLightning-sivu-välilehti

Mukautetut objektit, mukautetut kentät, Apex-luokat ja Visualforce-sivutKulku

Koko kansion sisältö.Kansio

Kaikki sovelluksen viittaamat Lightning-resurssit, kuten komponentit, tapahtumat ja liittymät.
Sovelluksen viittaamat mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät, sivuasettelut
ja Apex-luokat.

Lightning-sovellus

Kaikki komponentin viittaamat Lightning-resurssit, kuten sisäkkäiset komponentit, tapahtumat
ja liittymät. Komponentin viittaamat mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät,
sivuasettelut ja Apex-luokat.

Lightning-komponentti

Mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät ja sivuasettelutLightning-tapahtuma

Mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät ja sivuasettelutLightning-käyttöliittymä

Toiminnot, mukautetut painikkeet, mukautetut linkit, S-control-objektit ja Visualforce-sivutSivuasettelu

Kaikki käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut mukautetut käyttöoikeudet, ulkoiset tietolähteet,
Visualforce-sivut ja Apex-luokat

Käyttöoikeusjoukko

Tietuetyyppien merkinnät, suppea asetteluTietuetyyppi

Kansio, mukautetut kentät, mukautetut objektit, mukautetut raporttityypit ja mukautetut
S-control-objektit

Raportti

Mukautetut kentät ja mukautetut objektitS-control

Paketin missä tahansa komponentissa valitulle kielelle käännetyt termitKäännös

Mukautetut kentät (joihin viitataan kaavassa)Vahvistussääntö

Liitetty Visualforce-sivuVisualforce-aloitussivukomponentti

Apex-luokat, joita käytetään mukautettuina ohjaimina, mukautetut Visualforce-komponentit
ja viitatut kenttäjoukot

Visualforce-sivut
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

Kaikki sääntöön liittyvät työnkulkuhälytykset, kenttäpäivitykset, lähtevät viestit ja tehtävät.
Jos työnkulkusääntö on suunniteltu mukautetulle objektille, myös mukautettu objekti
sisällytetään automaattisesti

Työnkulkusääntö

Note:  Jotkin paketin komponentit, kuten vahvistussäännöt tai tietuetyypit, eivät ehkä näy paketin komponenttien luettelossa,
mutta ne sisällytetään ja asennetaan muiden komponenttien yhteydessä.

Komponenttien ja attribuuttien muokkaaminen asennuksen jälkeen
Seuraava taulukko osoittaa, mitä komponentteja ja attribuutteja voi muokata sen jälkeen, kun ne on asennettu hallittavasta paketista.

Kehittäjän muokattavissa
Kehittäjä voi muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja. Nämä attribuutit ovat lukittuja tilaajan organisaatiossa.

Tilaajan ja kehittäjän muokattavissa
Tilaaja ja kehittäjä voivat muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja. Näitä attribuutteja ei kuitenkaan voi päivittää.
Vain uudet tilaajat saavat uusimmat muutokset.

Lukittu
Kun paketti on Hallittava/julkaistu, tilaaja ja kehittäjä eivät voi muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja.

LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Toiminto •• Kohdetietuetyyppi Kaikki kentät, paitsi
Kohdetietuetyyppi• Toimintoasettelu

• Esimääritetyt arvot
toimintokentille

Raportointivedos •• Raportointivedoksen
yksilöllinen nimi

Kaikki attribuutit, paitsi
raportointivedoksen
yksilöllinen nimi

Apex-luokka •• API-versio Nimi

• Koodi

Apex-jaon syy •• Syyn nimiSyyn otsikko

Apex-jaon uudelleenlaskenta • Apex-luokka

Apex-käynnistin •• API-versio Nimi

• Koodi

Sovellus •• Sovelluksen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sovelluksen nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Artikkelityypit •• Käytettävissä
asiakasportaalille

• Kuvaus Nimi

• Otsikko
• Kanava näyttää• Monikkomuotoinen otsikko
• Oletusarvoinen jakomalli• Alkaa vokaaliäänteellä

• Kehitystila

• Ota divisioonat käyttöön

• Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla

• Hakuasettelut

Suppea asettelu • Kaikki attribuutit

Yhdistetty sovellus • API-nimi• ACS URL• Käyttöoikeusmetodi

• Esitysaluesovelluksen URL • Luontipäivä/Luoja• Entiteetin tunnus

• IP Rentoutuminen• Callback URL • Kuluttajan avain

• Kuluttajan salaisuus• Käyttöoikeusjoukkojen
hallinta

• Yhdistetyn sovelluksen nimi

• •Yhteyshenkilön sähköposti Asentaja
• Profiilien hallinta• •Yhteyshenkilön

puhelinnumero
Asennuspäivä

• Mobiili aloitus-URL • Edellinen
muokkauspäivä/muokkaaja• •Kuvaus Sallitut käyttäjät

•• Päivitysvaltuuden käytäntö• Kuvakkeen URL Versio

•• SAML-attribuutitInfo-URL

• Luotetut IP-osoitteet • Palveluntarjoajan sertifikaatti

• Aloitus-URL• Sijainnit

• Logokuvan URL • Aiheen tyyppi

• OAuth-vaikutusalueet

Mukautettu painike tai linkki • Näyttötyyppi• Korkeus• Toimintatapa

• Painikkeen tai linkin URL •• Koko muutettavissa Nimi

•• Näytä osoiteriviSisällön lähde

• Kuvaus • Näytä valikkorivi

• Näytä vierityspalkit• Näytä valintaruudut

• Otsikko • Näytä tilarivi

• Näytä työkalurivit• Linkin koodaus

• Leveys

• Ikkunan sijainti

Mukautettu kenttä • Alisuhteen nimi• Chatter-syöteseuranta• Automaattinen numero
-näyttömuoto
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Tietotyyppi•• OhjetekstiDesimaalien määrä

• Kuvaus • Ulkoinen tunnus• Peitteen tyyppi

• Peitteen merkki• Oletusarvo • Kentän nimi

• Yhteenvetokenttä• Jakoasetus• Kentän otsikko

• Kaava • Yhteenveto-objekti• Lajittele valintaluetteloarvot

•• Pituus • YhteenvetotyyppiSeuraa kenttien
historiatietoja• •Hakusuodatin Yksilöllinen

• Liittyvän luettelon otsikko

• Pakollinen

• Yhteenvetosuodattimen
ehdot

Mukautettu otsikko •• Luokka Nimi

• Lyhyt kuvaus

• Arvo

Mukautettu objekti • Objektin nimi• Salli toiminnot• Kuvaus

• Otsikko • Tietueen nimen tietotyyppi• Salli raportit

• Käytettävissä
asiakasportaalille

• Monikkomuotoinen otsikko • Tietueen nimen
näyttömuoto• Tietueen nimi

• Tilannekohtaisen ohjeen
asetukset

• Alkaa vokaaliäänteellä

• Oletusarvoinen jakomalli

• Kehitystila

• Ota divisioonat käyttöön

• Tehostettu haku

• Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla

• Hakuasettelut

• Seuraa kenttien
historiatietoja

Mukautettu käyttöoikeus • Yhdistetty sovellus

• Kuvaus

• Otsikko

• Nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Mukautettu raporttityyppi ••• Raporttityypin nimiKehitystilaKaikki attribuutit, paitsi
Kehitystila ja Raporttityypin
nimi

Mukautettu asetus • Objektin nimi• Kuvaus

• • Asetuksen tyyppiOtsikko

• Näkyvyys

Mittaristo •• Mittariston yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Mittariston yksilöllinen nimi

Asiakirja •• Asiakirjan yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Asiakirjan yksilöllinen nimi

Sähköpostimalli •• Sähköpostimallin nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sähköpostimallin nimi

Ulkoinen tietolähde •• Todennuksen tarjoaja• NimiTyyppi

• Sertifikaatti

• Mukautettu kokoonpano

• Päätepiste

• Identiteetin tyyppi

• OAuth-vaikutusalue

• Salasana

• Protokolla

• Käyttäjänimi

Kenttäjoukko ••• Kuvaus NimiValitut kentät (vain tilaajan
hallittavissa)• Otsikko

• Käytettävissä olevat kentät

Lightning-sivu • Lightning-sivu

Kulku • Kulun yksilöllinen nimi• Nimi• Koko kulku

•• URLKuvaus

• Tila

Kansio •• Kansion yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Kansion yksilöllinen nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Aloitussivun komponentti • Nimi• Tekstiosa

• •Komponentin sijainti Tyyppi

Aloitussivun asettelu •• Asettelun nimiKaikki attribuutit, paitsi
Asettelun nimi

Kirjelomake •• Kirjelomakkeen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Kirjelomakkeen nimi

NimiLightning-sovellus • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-komponentti • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-tapahtuma • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-käyttöliittymä • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Luettelonäkymä •• Näytä yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Näytä yksilöllinen nimi

Nimetty tunnus •• Todennuksen tarjoaja• Päätepiste Nimi

•• SertifikaattiOtsikko

• Identiteetin tyyppi

• OAuth-vaikutusalue

• Salasana

• Protokolla

• Käyttäjänimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Sivuasettelu •• Sivuasettelun nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sivuasettelun nimi

Käyttöoikeusjoukko •• Kuvaus Nimi

• Otsikko

• Mukautettujen objektien
käyttöoikeudet

• Mukautettujen kenttien
käyttöoikeudet

• Apex-luokkien
käyttöoikeusasetukset

• Visualforce-sivujen
käyttöoikeusasetukset

Sovellusalustan välimuisti • Kaikki attribuutit

Tietuetyyppi •• Aktiivinen• Kuvaus Nimi

•• LiiketoimintaprosessiTietuetyypin otsikko

Kaikki attribuutit, paitsi
Etäsivuston nimi

Etäsivuston asetus • Etäsivuston nimi

Raportti •• Raportin yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Raportin yksilöllinen nimi

S-control-objekti • S-Control-objektin nimi•• Sisältö Koosta valmiiksi sivulla

• •Kuvaus Tyyppi

• Koodaus

• Tiedostonimi

• Otsikko

Staattinen resurssi •• Kuvaus Nimi

• Tiedosto

Välilehti •• Salesforce Classic Mobile
-valmis

• Kuvaus Välilehden nimi

• Koodaus
• Välilehden tyyli• Sisältää sivupalkin

• Korkeus

• Otsikko

• S-control
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Splash-sivun mukautettu
linkki

• Tyyppi

• URL

• Leveys

Käännös • Kaikki attribuutit

Vahvistussääntö ••• Kuvaus Säännön nimiAktiivinen

• Virhe-ehdon kaava

• Virheen sijainti

• Virheviesti

Visualforce-komponentti •• API-versio Nimi

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Visualforce-sivu •• API-versio Nimi

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Työnkulun sähköpostihälytys •• Lisäsähköpostit Kuvaus

• Sähköpostimalli

• Lähettäjän osoite

• Vastaanottajat

Työnkulun kenttäpäivitys ••• Kuvaus NimiHaku

• Kentän arvo

• Kaavan arvo

Työnkulun lähtevä viesti ••• Kuvaus NimiLähetettävä käyttäjä

• Päätepiste-URL

• Lähetettävät kentät

• Lähetä istunnon tunnus

Työnkulkusääntö ••• Kuvaus Säännön nimiAktiivinen

• Arviointiehdot
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Säännön ehdot

Työnkulkutehtävä •• Vastuuhenkilö Aihe

• Kommentit

• Eräpäivä

• Prioriteetti

• Tietuetyyppi

• Tila

Komponenttien toimintatapa paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-pakettien
luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun laadit sovellusta toimitettavaksi, määritä, mitä sisällytät paketteihin, miten suunnittelet
sovelluksesi ja miten toimitat pakettisi (hallittavat tai ei-hallittavat).

Note:

• Komponenttien nimien täytyy olla yksilöllisiä organisaatiossa. Varmista, että komponenttiesi
nimet eivät ole ristiriidassa asentajan organisaation komponenttien nimien kanssa
käyttämällä hallittavaa pakettia, jotta kaikki komponenttiesi nimet sisältävän nimitilasi
etuliitteen.

Apex-luokat tai -käynnistimet

Kaikkien pakettiin sisältyvien Apex-koodien kattavuus täytyy olla vähintään 75 %. Myös kunkin
käynnistimen koodin täytyy olla osittain katettu. Kun lataat pakettisi AppExchange-palveluun,
kaikki testit suoritetaan pakettien virheettömän suorituksen varmistamiseksi. Kaikki testit
suoritetaan myös, kun paketti asennetaan asentajan organisaatioon. Asentaja voi päättää,
asennetaanko paketti, jos jokin testeistä epäonnistuu.

Vihje: Salesforce suosittelee nimien välisten ristiriitojen välttämiseksi hallittavien pakettien
käyttämistä kaikille Apex-koodia sisältäville paketeille. Tällä tavalla kaikki Apex-objektit
sisältävät nimitilasi etuliitteen. Jos sinulla on esimerkiksi Apex-luokka nimeltään
MyHelloWorld  ja organisaatiosi nimitila on OneTruCode, luokkaan viitataan nimellä
OneTruCode.MyHelloWorld.

Huomioi seuraavat asiat, kun sisällytät Apex-koodia pakettiisi:

• Hallittavat paketit saavat yksilöllisen nimitilan. Tämä nimitila lisätään automaattisesti luokkien, metodien, muuttujien jne. eteen,
mikä auttaa välttymään nimien kaksoiskappaleilta asentajan organisaatiossa.

• Voit viitata enintään 10 yksilölliseen nimitilaan yhdessä toiminnossa. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla objekti, joka suorittaa
hallittavassa paketissa olevan luokan, kun objekti päivitetään. Sitten kyseinen luokka päivittää toisen objektin, joka puolestaan
suorittaa toisessa paketissa olevan toisen luokan. Vaikka ensimmäinen paketti ei käytäkään toista pakettia suoraan, koska se
tapahtuu samassa toiminnossa, se sisällytetään yhdessä toiminnossa käytettävien nimitilojen määrään.

• Jos paljastat metodeja Web-palveluina, sisällytä yksityiskohtainen dokumentaatio, jotta tilaajat voivat kirjoittaa Web-palveluitasi
kutsuvia ulkoisia koodeja.

• Jos Apex-luokka viittaa mukautettuun otsikkoon ja kyseisellä otsikolla on käännöksiä, pakkaa kaikki halutut kielet erikseen, jotta
kyseiset käännökset voidaan sisällyttää pakettiin.
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• Jos viittaat mukautetun objektin jako-objektiin (kuten OmaMukautettuObjekti__share) Apex-koodissa, tämä lisää jakomallin
riippuvuuden pakettiisi. Sinun täytyy määrittää mukautetun objektin jakamisen organisaationlaajuiseksi oletuskäyttöoikeustasoksi
Yksityinen, jotta muut organisaatiot voivat asentaa pakettisi onnistuneesti.

• Hallitavan paketin Apex-luokan tai -käynnistimen sisältämä koodi peitetään automaattisesti, jolloin asentava organisaatio ei voi
tarkastella sitä. Ainoa poikkeus ovat globaaleiksi merkityt metodit, jolloin metodien allekirjoituksia voi tarkastella asentavassa
organisaatiossa.

• Voit käyttää deprecated-huomautusta Apex-koodissa merkitäksesi globaaleja  metodeja, luokkia, poikkeuksia, listoja,
käyttöliittymä ja muuttujia, joihin ei voi enää viitata hallittavan paketin myöhemmissä julkaisuissa. Tämä on hyödyllistä, kun
refaktoroit hallittavien pakettien koodia kehittyvien vaatimusten mukaisesti. Kun lataat toisen pakettiversion
hallittava/julkaistu-pakettina, uusimman pakettiversion asentavat tilaajat eivät voi nähdä vanhentuneiksi merkittyjä elementtejä,
mutta elementit toimivat edelleen olemassa oleville tilaajille ja API-integraatioille.

• Mitään ei-hallittavaan pakettiin sisältyvää ja nimitilaan tarkasti viittaavaa Apex-koodia ei voi ladata.

• Tietoluokkiin viittaavaa Apex-koodia ei voi ladata.

• Ennen kuin poistat Visualforce-sivuja tai globaaleja Visualforce-komponentteja paketistasi, poista kaikki viitteet julkisiin Apex-luokkiin
ja julkisiin Visualforce-komponentteihin poistettavista sivuista tai komponenteista. Kun olet poistanut viitteet, päivitä tilaajasi
väliaikaiseen pakettiversioon ennen sivun tai globaalin komponentin poistamista.

Apex-jaon syyt
Apex-jaon syyt voidaan lisätä suoraan pakettiin, mutta ne ovat käytettävissä vain mukautetuille objekteille.

Kompaktit asettelut
Kun pakkaat kompaktin asettelun, sen tietuetyyppikartoituksia ei sisällytetä. Kompaktin asettelun sisältävän paketin tilaajien tai
asentajien täytyy luoda sen tietuetyyppikartoitukset uudelleen organisaatiossaan.

Yhdistetyt sovellukset

• Yhdistettyjä sovelluksia voidaan lisätä vain hallittaviin paketteihin. Yhdistettyjä sovelluksia ei tueta ei-hallittavissa paketeissa.

• Paketin tilaajat tai asentajat eivät voi poistaa yhdistettyä sovellusta itse, mutta he voivat poistaa sen paketista. Kehittäjä voi poistaa
yhdistetyn sovelluksen, kun paketti on ladattu hallittava/julkaistu-pakettina. Yhdistetty sovellus poistetaan tilaajan organisaatiosta
paketin päivityksen aikana.

• Jos päivität yhdistetyn sovelluksen ja sisällytät sen paketin uuteen versioon, kyseisen paketin päivittäminen asiakasorganisaatiossa
päivittää yhdistetyn sovelluksen.

• Jos pakotat päivityksen paketille, joka sisältää yhdistetyn sovelluksen, jonka OAuth-vaikutusalue tai IP-alueet ovat muuttuneet
aiemmasta versiosta, päivitys epäonnistuu. Tämä on tietoturvaominaisuus, joka estää valtuuttamattomia käyttäjiä hankkimasta
laajempia käyttöoikeuksia asiakasorganisaatioon päivittämällä asennetun paketin. Asiakas voi yhä tehdä vetopäivityksen samalle
paketille. Tämä sallitaan, koska se tapahtuu asiakkaan tietäen ja hyväksyen.

• Voit lisätä hallittavaan pakettiin olemassa olevan yhdistetyn sovelluksen (eli ennen Summer ‘13 -julkaisua luodun). Voit myös
yhdistellä uusia ja olemassa olevia yhdistettyjä sovelluksia samassa hallittavassa paketissa.

• Ennen Summer ‘13 -julkaisua luotujen yhdistettyjen sovellusten asennus-URL toimii edelleen, kunnes pakkaat ja lataat uuden
version. Kun lataat uuden version päivitetyn yhdistetyn sovelluksen sisältävästä paketista, asennus-URL ei toimi enää.

Mukautettu konsoli
Mukautetun konsolikomponentin sisältävä paketti voidaan asentaa vain organisaatioon, jolla on Service Cloud -lisenssi tai
myyntikonsolin käyttöoikeus käytössä.

Mukautetut kentät

• Tilaajat voivat lisätä, muokata ja poistaa mukautettujen kenttien valintaluetteloarvoja. Kehittäjän tulisi ottaa tämä huomioon,
kun hän viittaa valintaluetteloarvoihin koodissa. Kehittäjä voi lisätä tai poistaa valintaluetteloarvoja. Tilaajan organisaation olemassa
oleville kentille ei asenneta uusia valintaluetteloarvoja paketin päivityksen aikana. Kehittäjän poistamat valintaluetteloarvot ovat
edelleen käytettävissä tilaajan organisaatiossa.
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• Kehittäjät voivat lisätä hallittaviin paketteihin pakollisia ja yleisesti pakollisia mukautettuja kenttiä, kunhan niillä on oletusarvot.

• Automaattisen numeroinnin kenttiä ja pakollisia kenttiä ei voi lisätä, kun objekti on ladattu hallittava/julkaistu-paketissa.

Mukautetut otsikot
Jos otsikko on käännetty, paketin täytyy sisältää koko kieli, jossa käännökset sisältyvät pakettiin. Tilaajat voivat kumota mukautetun
otsikon oletuskäännöksen.

Mukautetut objektit

• Jos kehittäjä ottaa käyttöön Salli raportit- tai Salli toiminnot  -attribuutit pakatussa mukautetussa objektissa,
nämä ominaisuudet otetaan käyttöön myös tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä. Kun nämä määritteet on otettu
käyttöön hallittava/julkaistu-paketissa, kehittäjä ja tilaaja eivät voi poistaa niitä käytöstä.

• Vakiopainikkeiden ja -linkkien korvaukset voi myös pakata.

• Laajennuspaketissasi, jos haluat nähdä peruspakettiin sisältyvien mukautettujen objektien historiatiedot, työskentele yhdessä
peruspaketin omistajan kanssa:

1. Ota historian seuranta käyttöön peruspaketin julkaisuorganisaatiossa.

2. Lataa palvelimelle peruspaketin uusi versio.

3. Asenna peruspaketin uusi versio laajennuspaketin julkaisuorganisaatioon käyttääksesi historian seurannan tietoja.

Suosittelemme, ettet ota historian seurantaa käyttöön peruspakettiin sisältyville mukautetuille objekteille suoraan laajennuspaketin
julkaisuorganisaatiossa. Tämä voi johtaa virheeseen, kun asennat pakettia ja luot laajennuspaketille korjausorganisaatioita.

Mukautetut käyttöoikeudet
Jos otat käyttöön muutosjoukon mukautetulla käyttöoikeudella, joka sisältää yhdistetyn sovelluksen, yhdistetyn sovelluksen täytyy
olla jo asennettuna kohdeorganisaatioon.

Mukautetut raporttityypit
Kehittäjä voi muokata hallittavan paketin mukautettua raporttityyppiä sen julkaisun jälkeen ja lisätä uusia kenttiä. Tilaajat saavat
nämä muutokset automaattisesti asentaessaan hallitun paketin uuden version. Kehittäjät eivät voi kuitenkaan poistaa objekteja
raporttityypistä paketin julkaisun jälkeen. Jos poistat kentän hallittavaan pakettiin kuuluvasta mukautetusta raporttityypistä ja poistettu
kenttä on osana paikannusta tai sitä käytetään ryhmityksessä, saat virheviestin.

Mukautetut asetukset

• Jos mukautettu asetus sisältyy hallittavaan pakettiin ja sen Näkyvyys-asetukseksi on määritetty Suojattu, mukautettua asetusta
ei sisällytetä paketin komponenttien luetteloon tilaajan organisaatiossa. Mukautetun asetuksen kaikki tiedot on piilotettu tilaajalta.

Mukautetut välilehdet

• Mukautetun välilehden Välilehden tyyli  -asetuksen täytyy olla yksilöllinen sovelluksessasi. Sen ei kuitenkaan tarvitse
olla yksilöllinen organisaatiossa, johon se asennetaan. Mukautetun välilehden tyyli ei vaikuta asentajan ympäristössä olevaan
mukautettuun välilehteen.

• Jos haluat antaa välilehdille omat nimet eri kielillä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja
otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

• Tilaajat eivät voi muokata hallittavassa paketissa olevia mukautettuja välilehtiä.

Asiakasportaali ja kumppaniportaali
Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin kenttiin viittaavia paketteja tuetaan. Paketin asentavalla tilaajalla täytyy olla vastaava portaali
käytössä paketin asentamiseksi.

Mittaristokomponentit
Hallittavien pakettien kehittäjien täytyy ottaa huomioon, mitä tapahtuu käytettäessä mittaristokomponentteja, jotka viittaavat paketin
aiemmassa versiossa julkaistuihin raportteihin. Jos tilaaja poisti raportin tai siirsi sen henkilökohtaiseen kansioon, raporttiin viittaavaa
mittaristokomponenttia ei sisällytetä asennukseen. Jos tilaaja on muokannut raporttia, raportti voi palauttaa mittaristokomponentin
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näyttämiin tietoihin vaikuttavia tuloksia. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että kehittäjä julkaisee mittaristokomponentin ja siihen
liittyvät raportit samassa versiossa.

Divisioonat

• Kun divisioonat on otettu käyttöön paketin mukautetulle objektille, tilaajaorganisaatiolla täytyy olla divisioonat käytössä paketin
asentamiseksi.

• Divisioonasuodattimen määrittäminen raportissa ei aiheuta sidonnaisuutta. Asetusta ei oteta huomioon, kun se asennetaan
tilaajan organisaatioon.

• Yhteenvedon tekeminen raportissa objektin divisioonakentän (esimerkiksi Tilin divisioona -kentän) perusteella aiheuttaa
sidonnaisuuden.

• Jos objektin divisioonakenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja tilaajan organisaatio ei tue divisioonia objektissa, saraketta
ei sisällytetä asennukseen.

• Jos asennat mukautetun raporttityypin, johon sisältyy objektin divisioonakenttä sarakkeena, kyseistä saraketta ei oteta huomioon,
jos organisaatio ei tue divisioonia.

Ulkoiset tietolähteet

• Kun ulkoinen tietolähde asennetaan hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle
järjestelmälle.

– Jos käytössä on salasanatodennus, tilaajan täytyy syöttää salasanansa uudelleen ulkoisen tietolähteen määritelmään.

– Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaajan täytyy päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa oleva callback-URL ja todentaa
sitten itsensä uudelleen valitsemalla ulkoisesta tietolähteestä Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.

• Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän ulkoisen tietolähteen, varmista, että tilaajaorganisaatiolla on
samanniminen käypä sertifikaatti.

Ulkoiset objektit
Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun objektin komponenttiin.

Kenttien sidonnaisuudet

• Kehittäjät ja tilaajat voivat lisätä, muuttaa tai poistaa kenttien sidonnaisuuksia.

• Jos kehittäjä lisää kentälle sidonnaisuuden, se lisätään asennuksen yhteydessä, ellei tilaaja ole jo määrittänyt sidonnaisuutta
samalle kentälle.

• Jos kehittäjä poistaa sidonnaisuuden, muutosta ei oteta käyttöön tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä.

• Jos kehittäjä lisää uuden valintaluetteloarvon kartoituksen sidonnaisen ja ohjaavan kentän välille, kartoitus lisätään päivityksen
yhteydessä.

• Jos kehittäjä poistaa valintaluetteloarvon kartoituksen, muutosta ei oteta käyttöön tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä.

Kenttäjoukot
Asennetuissa paketeissa olevat kenttäjoukot suorittavat erilaisia yhdistämistoimintoja paketin päivityksen yhteydessä:

Niin paketin päivityksessä:Jos paketin kehittäjä:

Muutettu kenttä asetetaan päivitetyn kenttäjoukon loppuun
samaan sarakkeeseen.

Muuttaa kentän arvosta Ei käytettävissä  arvoon
Käytettävissä kenttäjoukolle tai Kenttäjoukossa

Uusi kenttä asetetaan päivitetyn kenttäjoukon loppuun samaan
sarakkeeseen.

Lisää uuden kentän

Kenttä poistetaan päivitetystä kenttäjoukosta.Muuttaa kentän arvosta Käytettävissä kenttäjoukolle tai
Kenttäjoukossa arvoon Ei käytettävissä
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Niin paketin päivityksessä:Jos paketin kehittäjä:

Muutosta ei sovelleta päivitettyyn kenttäjoukkoon.Muuttaa kentän arvosta Kenttäjoukossa arvoon Käytettävissä
kenttäjoukolle (tai päinvastoin)

Note:  Tilaajille ei ilmoiteta asentamiinsa kenttäjoukkoihin tehdyistä muutoksista. Kehittäjän täytyy ilmoittaa (paketin
julkaisuhuomautusten tai muiden asiakirjojen avulla) julkaistujen kenttäjoukkojen muutoksista käyttäjille. Yhdistäminen saattaa
poistaa kenttiä kenttäjoukostasi.

Kun kenttäjoukko on asennettu, tilaaja voi lisätä tai poistaa minkä tahansa kentän.

Kulut

• Voit pakata vain aktiivisia kulkuja. Kulun aktiivinen versio määritetään, kun lataat pakettiversion palvelimelle. Jos yksikään kulun
versioista ei ole aktiivinen, lataus epäonnistuu.

• Jos haluat päivittää hallittavan paketin eri kulkuversiolla, aktivoi kyseinen versio ja lataa paketti uudelleen. Sinun ei tarvitse lisätä
juuri aktivoitua versiota pakettiisi. Jos kuitenkin aktivoit kulun version vahingossa ja lataat paketin, toimitat kulun kyseisen version
kaikille. Muista tarkistaa lataamasi versio.

• Kehitysorganisaatiossa et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, kun olet ladannut sen julkaistuun tai beta-hallittavaan pakettiin.

• Et voi poistaa kulkujen komponentteja Hallittava/beta-pakettiasennuksista kehitysorganisaatioissa.

• Et voi poistaa kulkua asennetusta paketista. Jos haluat poistaa pakatun kulun organisaatiostasi, kumoa sen aktivointi ja poista
paketin asennus.

• Jos olet asentanut useita kulun versioita useista ei-hallittavista paketeista, et voi poistaa vain yhtä versiota poistamalla sen paketin
asennuksen. Yhden kulun version sisältävän paketin asentamisen poistaminen — olipa paketti hallittava tai ei-hallittava —
poistaa koko kulun ja kaikki sen versiot.

• Et voi sisällyttää kulkuja pakettien korjausversioihin.

• Paketissa oleva aktiivinen kulku on aktiivinen sen asennuksen jälkeen. Kohdeorganisaatiossa olevan kulun aiempi aktiivinen versio
poistetaan käytöstä ja korvataan juuri asennetulla versiolla. Kaikkien käytöstä poistettuun versioon perustuvien ja kesken olevien
kulkujen suorittamista jatketaan häiriöittä, mutta kulun aiemmat versiot vaikuttavat niihin.

• Hallittavan paketin lataaminen organisaatiosi asentaa uuden kulkuversion vain, jos kehittäjältä on saatu uudempi kulkuversio.
Useiden päivitysten jälkeen sinulla saattaa olla useita versioita kulusta.

• Jos asennat useita kulkuversioita sisältävän paketin tuoreeseen kohdeorganisaatioon, vain uusin kulkuversio otetaan käyttöön.

• Jos asennat ei-hallittavasta paketista kulkua, jolla on sama nimi, mutta eri versionumero kuin organisaatiossasi olevalla kululla,
juuri asennetusta kulusta tulee olemassa olevan kulun uusin versio. Jos paketoidulla kululla on kuitenkin sama nimi ja versionumero
kuin organisaatiossasi jo olevalla kululla, paketin asennus epäonnistuu. Et voi korvata kulkua.

• Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.

Kansiot

• Salesforce:n kansioihin tallentamia komponentteja, kuten asiakirjoja, ei voi lisätä paketteihin, jos ne on tallennettu henkilökohtaiseen
tai arkistoimattomaan kansioon. Siirrä asiakirjat, raportit ja muut komponentit, joita Salesforce säilyttää kansioissa, johonkin
julkisesti käytettäviin kansioistasi.

• Komponentit, kuten asiakirjat, sähköpostimallit, raportit tai mittaristot, tallennetaan tilaajan organisaation uusin kansioihin
käyttämällä julkaisijan kansioiden nimiä. Anna näille kansioille nimet, jotka osoittavat, että kansiot ovat osa pakettia.

• Jos asennuksen yhteydessä asennetaan uusi raportti, mittaristo, asiakirja tai sähköpostimalli ja tilaaja on poistanut komponentin
kansion, kansio luodaan uudelleen. Poistetussa kansiossa aiemmin olleita komponentteja ei palauteta.
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• Kansiossa säilytetyn komponentin nimen täytyy olla yksilöllinen saman komponenttityypin kaikissa kansioissa, pois lukien
henkilökohtaiset kansiot. Henkilökohtaisissa kansioissa säilytettyjen komponenttien täytyy olla yksilöllisiä vain henkilökohtaisessa
kansiossa.

Aloitussivun komponentit
Kun pakkaat aloitussivun mukautetun sivuasettelun, kaikki siihen sisältyvät aloitussivun mukautetut komponentit lisätään
automaattisesti. Vakiokomponentteja, kuten Viestit ja hälytykset, ei sisällytetä pakettiin. Älä korvaa asentajan Viestit ja hälytykset
-komponenttia. Jos haluat sisällyttää aloitussivun mukautettuun sivuasetteluun viestin, luo viestisi sisältävä Aloitus-välilehden
HTML-alue-tyyppinen mukautettu komponentti. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivun
komponentit  ja valitse Aloitussivun komponentit. Lisää sitten viesti aloitussivun mukautettuun sivuasetteluusi.

Aloitussivun asettelut
Kun aloitussivun mukautetut sivuasettelusi on asennettu, ne on luetteloitu tilaajan aloitussivun asetteluissa. Voit erottaa ne toisistaan
lisäämällä sovelluksesi nimen sivuasettelun nimeen.

Luettelonäkymät
Pakettiin ei voi sisällyttää jonoihin liitettyjä luettelonäkymiä.

Useat valuutat

• Jos tilaaja asentaa raportin tai mukautetun raporttityypin, joka sisältää objektin valuuttakentän sarakkeena, saraketta ei oteta
huomioon, jos useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön tilaajan organisaatiossa.

• Viittaaminen objektin valuuttakenttään (esimerkiksi Tilin valuutta) raportin ehdoissa aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Yhteenvedon tekeminen raportissa objektin valuuttakentän perusteella aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Valuutan nimikkeen käyttäminen raporttiehtojen arvossa (esimerkiksi "Vuosituotto on yhtä kuin GBP 100") ei aiheuta sidonnaisuutta.
Raportti tuottaa virheen, kun se suoritetaan asentajan organisaatiossa, jos se ei tue valuuttaa.

• Jos objektin valuuttakenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön tilaajan organisaatiossa,
saraketta ei sisällytetä asennukseen.

• Jos tilaaja asentaa mukautetun raporttityypin, joka sisältää objektin valuuttakentän sarakkeena, saraketta ei oteta huomioon, jos
useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön organisaatiossa.

Nimetyt tunnukset

• Kun nimetty tunnus on asennettu hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle
järjestelmälle.

– Jos käytössä on salasanatodennus, tilaaja syöttää salasanansa uudelleen nimetyn tunnuksen määritelmään.

– Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaaja päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa olevan callback-URL-osoitteen ja todentaa
sitten itsensä uudelleen valitsemalla nimetystä tunnuksesta Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.

• Nimettyjä tunnuksia ei lisätä paketteihin automaattisesti. Jos pakkaat ulkoisen tietolähteen tai Apex-koodin, joka määrittää
callout-päätepisteeksi nimetyn tunnuksen, lisää nimetty tunnus pakettiin. Vaihtoehtoisesti voit varmistaa, että tilaajaorganisaatiolla
on samanniminen käypä nimetty tunnus.

Jos sinulla on useita organisaatioita, voit luoda jokaiseen organisaatioon nimetyn tunnuksen samalla nimellä, mutta eri päätepisteen
URL-osoitteella. Sitten voit pakata ja ottaa käyttöön — kaikissa organisaatioissa — yhden callout-määritelmän, joka viittaa
kyseisten nimettyjen tunnusten yhteiseen nimeen. Nimetyllä tunnuksella voi olla jokaisessa organisaatiossa esimerkiksi eri
päätepiste-URL kehitys- ja tuotanto-organisaatioiden välisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Jos Apex-callout määrittää näiden
nimettyjen tunnusten yhteisen nimen, callout-kutsun määrittävä Apex-luokka voidaan pakata ja ottaa käyttöön kaikissa
organisaatioissa ilman ympäristön ohjelmallista tarkastusta.

• Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän nimetyn tunnuksen, varmista, että tilaajaorganisaatiolla on
samanniminen käypä sertifikaatti.
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• Seuraavat nimettyjen tunnusten callout-vaihtoehdot voidaan määrittää vain käyttöliittymästä. Jos oletusarvot eivät sovellu
kohdeorganisaatiolle, organisaation pääkäyttäjän täytyy määrittää nimetty tunnus manuaalisesti käyttöönoton jälkeen.

– Luo valtuutus-header— Oletus: Käytössä

– Salli yhdistämiskentät HTTP-headerissa— Oletus: Ei käytössä

– Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa— Oletus: Ei käytössä

Sivuasettelut
Paketin lataavan henkilön sivuasettelu on Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa käytetty asettelu ja siitä tulee
oletusarvoinen sivuasettelu Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioille.

Pakkaa sivuasettelut niihin liittyvien tietuetyyppien kanssa, jos asettelu asennetaan olemassa olevaan objektiin. Sovella muussa
tapauksessa asennettuja sivuasetteluita profiileille manuaalisesti.

Jos sivuasettelu ja tietuetyyppi luodaan paketin asennuksen takia, lataavan käyttäjän sivuasettelun kohdistus kyseiselle tietuetyypille
kohdistetaan kyseiseen tietuetyyppiin kaikille tilaajaorganisaation profiileille, ellei asennuksen tai päivityksen yhteydessä kartoiteta
profiilia.

Käyttöoikeusjoukot
Voit sisällyttää pakettiin käyttöoikeusjoukkoja komponentteina seuraavilla käyttöoikeuksilla ja käyttöoikeusasetuksilla:

• Mukautettujen objektien käyttöoikeudet

• Ulkoisten objektien käyttöoikeudet

• Mukautettujen kenttien käyttöoikeudet

• Mukautetut käyttöoikeudet

• Mukautetun välilehden näkyvyysasetukset

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen käyttöoikeus

• Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus

Note:  Kohdistetut sovellukset ja vakiovälilehtien näkyvyysasetukset eivät sisälly käyttöoikeusjoukkokomponentteihin.

Käytä käyttöoikeusjoukkoja asentaaksesi tai päivittääksesi käyttöoikeuksia. Toisin kuin profiiliasetukset, käyttöoikeusjoukot eivät korvaa
profiileja.

Valintaluetteloarvot

• Tilaajat voivat nimetä valintaluetteloarvoja uudelleen ja poistaa niitä. Kehittäjän tulisi ottaa tämä huomioon, kun hän viittaa
valintaluettelokenttien arvoihin Apex-koodissa.

• Valintaluettelokenttien arvoja voidaan lisätä tai poistaa kehittäjän organisaatiossa. Päivityksen yhteydessä ei asenneta uusia
arvoja. Kehittäjän poistamat arvot ovat edelleen käytettävissä tilaajan organisaatiossa, kunnes tilaaja poistaa ne.

Profiiliasetukset
Profiiliasetukset sisältävät seuraavat kohteet paketin komponenteille:

• Kohdistetut sovellukset

• Kohdistetut yhdistetyt sovellukset

• Välilehtiasetukset

• Sivuasetteluiden kohdistukset

• Tietuetyypin kohdistukset

• Mukautettujen objektien käyttöoikeudet

• Ulkoisten objektien käyttöoikeudet
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• Mukautettujen kenttien käyttöoikeudet

• Mukautetut käyttöoikeudet

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen käyttöoikeus

• Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus

Profiiliasetukset korvaavat tilaajan organisaation profiilit tietyillä käyttöoikeus- ja asetusmuutoksilla.

Tietuetyypit

• Jos tietuetyypit sisältyvät pakettiin, tilaajan organisaation täytyy tukea tietuetyyppejä asentaakseen paketin.

• Kun uusi valintaluetteloarvo asennetaan, se liitetään kaikkiin asennettuihin tietuetyyppeihin kehittäjän määrittämien kartoitusten
perusteella. Tilaaja voi muuttaa näitä liitäntöjä.

• Viittaaminen objektin tietuetyyppi-kenttään (esimerkiksi Tilin tietuetyyppi) raportin ehdoissa aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Yhteenvedon tekeminen objektin tietuetyyppi-kentän (esimerkiksi Tilin tietuetyyppi) perusteella raportin ehdoissa
aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Jos objektin tietuetyyppi-kenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja tilaajan organisaatio ei käytä tietuetyyppejä objektissa tai
ei tue tietuetyyppejä, saraketta ei sisällytetä asennukseen.

• Jos asennat mukautetun raporttityypin, johon sisältyy objektin tietuetyyppi-kenttä sarakkeena, kyseistä saraketta ei oteta huomioon,
jos organisaatio ei tue tietuetyyppejä tai jos objektille ei ole määritetty yhtään tietuetyyppiä.

Raportointivedokset
Hallittavien pakettien kehittäjien täytyy ottaa huomioon, mitä tapahtuu käytettäessä raportointivedoksia, jotka viittaavat paketin
aiemmassa versiossa julkaistuihin raportteihin. Jos tilaaja poisti raportin tai siirsi sen henkilökohtaiseen kansioon, raporttiin viittaavaa
raportointivedosta ei asenneta, vaikka Paketin asennus -sivulla näytetään toisin. Jos tilaaja on muokannut raporttia, raportti voi lisäksi
palauttaa tuloksia, jotka vaikuttavat raportointivedoksen näyttämiin tietoihin. Suosittelemme, että kehittäjä julkaisee raportointivedoksen
ja siihen liittyvät raportit samassa versiossa.

Koska tilaaja valitsee oletuskäyttäjän, jotkin raportointivedoksen kenttäkartoitukset saattavat muuttua virheellisiksi, jos oletuskäyttäjällä
ei ole lähde- tai kohdekenttien käyttöoikeutta.

Raportit
Jos raportti sisältää elementtejä, joita ei voi pakata, kyseisiä elementtejä ei oteta huomioon tai niiden versioita vanhennetaan, tai
muutoin paketin lataaminen epäonnistuu. Esimerkki:

• Hierarkian tarkennuksia ei oteta huomioon toimintojen ja mahdollisuuksien raporteissa.

• Pakkaamattomien kenttien suodattimia ei oteta automaattisesti huomioon (esimerkiksi vakio-objektien tietuetyyppien
suodattimissa).

• Paketin lataaminen epäonnistuu, jos raportti sisältää suodatuslogiikkaa pakkaamattomassa kentässä (esimerkiksi vakio-objektien
tietuetyyppien suodattimissa).

• Vakiomuotoisten kampanjaraporttien Valitse kampanja  -kentän hakuarvoja ei oteta huomioon.

• Raportit poistetaan paketeista, jos ne on siirretty henkilökohtaiseen kansioon tai Arkistoimattomat julkiset raportit -kansioon.

• Kun paketti asennetaan organisaatioon, jolla ei ole käytössä Chart Analytics 2.0:

– Yhdistelmäkansioiden versiota vanhennetaan niiden ohittamisen sijaan. Esimerkiksi pystypalkkikaavio, johon on lisätty viiva,
muutetaan yksinkertaiseksi pystypalkkikaavioksi. Yhdistelmäpylväskaavio, jossa on ylimääräisiä palkkeja, muutetaan
yksinkertaiseksi pylväskaavioksi.

– Ei-tuetut kaaviotyypit, kuten rengas- ja suppilokaaviot, ohitetaan.

S-control-objektit
Tilaajat voivat asentaa vain S-control-objekteja, jotka sisältyvät ennen 1. tammikuuta 2010 luotuihin ei-hallittaviin paketteihin.
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S-control-objektit on merkitty vanhentuneiksi ja korvattu Visualforce-sivuilla.

Käännöstyökalu

• Jos olet ottanut käännöstyökalun käyttöön ja lisännyt kielen pakettiisi, kaikki asiaan liittyvät käännetyt arvot pakataan automaattisesti
pakettisi asianmukaisille komponenteille. Varmista, että olet tarjonnut käännökset kaikille mahdollisille komponenteille.

• Pakettisi asentaja voi nähdä tuetut kielet paketin lisätietosivulla. Asentajan ei tarvitse ottaa mitään ominaisuuksia käyttöön
nähdäkseen pakatun kielen käännökset. Ainoa syy miksi asentajat saattavat haluta ottaa käännöstyökalun käyttöön on muuttaa
ei-hallittavien komponenttien käännöksiä asennuksen jälkeen, korvata hallittavan paketin mukautettujen otsikoiden käännöksiä
tai kääntää niitä toisille kielille.

• Jos suunnittelet lisäosaa paketille, voit sisällyttää käännöksiä lisäosan komponenteille, mutta et lisää käännöksiä peruspaketin
komponenteille.

Vahvistussäännöt
Kun mukautettu objekti pakataan, kaikki siihen liittyvät vahvistussäännöt pakataan myös epäsuorasti.

Wave Analytics
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.

Työnkulku

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkuhälytyksiä, joiden vastaanottaja on julkinen ryhmä, kumppanikäyttäjä tai rooli. Muuta
vastaanottaja käyttäjäksi ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen
asentavalla käyttäjällä, ja asentaja voi mukauttaa sitä tarvittaessa.

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkukentän päivityksiä, jotka muuttavat Omistaja-kentän jonoksi. Muuta päivitettävä
kenttäarvo käyttäjäksi ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen asentavalla
käyttäjällä, ja asentaja voi mukauttaa sitä tarvittaessa.

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkusääntöjä, kenttäpäivityksiä ja lähteviä viestejä, jotka viittaavat vakio-objektin tai
hallittava/asennettu-objektin tietuetyyppiin.

• Salesforce estää sinua lataamasta roolille kohdistettuja työnkulkutehtäviä. Muuta Vastuuhenkilö-kentän arvo käyttäjäksi
ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen asentavalla käyttäjällä, ja asentaja
voi mukauttaa sitä tarvittaessa.
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• Voit pakata työnkulkusääntöjä ja kaikki niihin kuuluvat työnkulkutoiminnot, kuten hälytykset ja kenttäpäivitykset. Ajastettuja
käynnistimiä ei kuitenkaan sisällytetä pakettiin. Neuvo asentajiasi määrittämään kaikki sovelluksellesi välttämättömät ajoitetut
käynnistimet.

Kulunkäynnistimiä ei voi pakata. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut
pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut
pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

• Kehittäjä voi suojata joitakin työnkulkutoimintoja. Lisätietoja suojatuista komponenteista on kohdassa Suojatut komponentit
sivulla 35.

• Kehittäjät voivat liittää työnkulkusääntöön työnkulkutoimintoja tai purkaa liitoksia milloin tahansa. Nämä muutokset, mukaan
lukien liitosten purkamiset, otetaan käyttöön tilaajan organisaatiossa asennuksen yhteydessä. Tilaaja ei voi purkaa
työnkulkutoimintojen liitoksia työnkulkusääntöön hallittavissa paketeissa, jos kehittäjä liitti ne yhteen.

• Työnkulkusäännöissä olevat viittaukset tiettyyn käyttäjään, kuten työnkulun sähköpostihälytyksen vastaanottajaan, korvataan
paketin asentavalla käyttäjällä. Rooleihin, julkisiin ryhmiin tai tilitiimien, mahdollisuustiimien tai tapaustiimien rooleihin viittaavia
työnkulkutoimintoja ei voi ladata.

• Viittaukset organisaationlaajuiseen osoitteeseen, kuten Lähettäjän sähköpostiosoite, palautetaan Nykyinen käyttäjä
-arvoon asennuksen yhteydessä.

• Asennuksen yhteydessä kaikilla asennettuun tai päivitettyyn pakettiin luoduilla työnkulkusäännöillä on sama aktivointitila kuin
ladatulla paketilla.

Suojatut komponentit
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia. Kehittäjät voivat merkitä seuraavat komponentit suojatuiksi hallittavissa paketeissa:

• Mukautetut otsikot

• Mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

• Työnkulkuhälytykset

• Työnkulkukentän päivitykset

• Työnkulun lähtevät viestit

• Työnkulkutehtävät

Immateriaaliseen omaisuuteen liittyviä huomioita
Seuraavat tiedot ovat tärkeitä immateriaalisen omaisuuden ja sen suojauksen kannalta.

• Julkaise vain pakettikomponentteja, jotka ovat sinun immateriaalista omaisuuttasi ja jotka sinulla on oikeus jakaa.

• Kun komponentit ovat saatavilla Force.comAppExchange -palvelusta, et voi poistattaa niitä ihmisiltä, jotka ovat asentaneet ne.

• Pakkaamiesi ja julkaisemiesi komponenttien sisältämät tiedot saattavat olla näkyvissä muille Force.comAppExchange -käyttäjille. Ole
varovainen lisätessäsi koodia Visualforce-kaavasivulle tai muuhun komponenttiin, jota et voi piilottaa sovelluksestasi.

• Hallitavan paketin Apex:in sisältämä koodi peitetään automaattisesti, jolloin asentava organisaatio ei voi tarkastella sitä. Ainoa poikkeus
ovat globaaleiksi merkityt metodit, jolloin metodien allekirjoituksia voi tarkastella asentavassa organisaatiossa.

35

Pakettien hallintaPakkaa ja toimita sovelluksesi



Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käyttöoikeusjoukot ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Professional Edition-,
Group Edition-, Enterprise
Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Kehittäjät voivat käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien
määrittelemiseen paketille Kun päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai molempien
yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

Mitkä käyttöoikeudet ja
asetukset sisältyvät?

•• Kohdistetut sovelluksetMukautettujen objektien
käyttöoikeudet • Kohdistetut yhdistetyt

sovellukset• Ulkoisten objektien
käyttöoikeudet • Välilehtiasetukset

• Mukautetun kentän
käyttöoikeudet

• Sivun asettelun
kohdistukset

• Mukautetut käyttöoikeudet • Tietuetyypin kohdistukset
• Mukautetun välilehden

näkyvyysasetukset
• Mukautettujen objektien

käyttöoikeudet
• Apex-luokkien käyttöoikeus • Ulkoisten objektien

käyttöoikeudet• Visualforce-sivujen
käyttöoikeus • Mukautettujen kenttien

käyttöoikeudet• Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeus • Mukautetut käyttöoikeudet

Note:
Käyttöoikeusjoukot

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen
käyttöoikeussisältävät kohdistettuja

sovellusten ja • Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeusvakiovälilehtien

näkyvyysasetuksia,
mutta näitä asetuksia ei
voi paketoida
käyttöoikeusjoukon
komponentteina.

Profiiliasetukset otetaan
käyttöön tilaajan

Kyllä.Voiko ne päivittää hallituiksi
paketeiksi?

organisaatiossa oleviin
profiileihin asennuksen tai
päivityksen aikana. Vain osana
asennusta tai päivitystä
luotuihin uusiin
komponentteihin liittyvät
käyttöoikeudet otetaan
käyttöön.

Kyllä.Tilaajat voivat muokata
käyttöoikeusjoukkoja

Voivatko tilaajat muokata niitä?

ei-hallittavissa paketeissa,
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Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

mutta eivät hallittavissa paketeissa.

Kyllä. Tilaajat voivat kloonata jokaisen
profiilin joka sisältää käyttöoikeuksia ja

Kyllä. Jos tilaaja kuitenkin kloonaa
käyttöoikeusjoukon tai luo sellaisen pakatun

Voiko niitä kloonata tai luoda?

asetuksia, jotka liittyvät paketin
komponentteihin.

käyttöoikeusjoukon pohjalta, sitä ei päivitetä
seuraavissa päivityksissä. Vain pakettiin
kuuluvat käyttöoikeusjoukot päivitetään.

Ei.Eivät. Et myöskään voi sisältää objektin
käyttöoikeuksia mukautetulle objektille

Sisältävätkö ne objektin
vakiokäyttöoikeudet?

päätieto–lisätieto-suhteessa, jossa
päätieto-objekti on vakio-objekti.

Ei.Ei.Sisältävätkö ne käyttäjän käyttöoikeudet?

Kyllä. Profiiliasetukset otetaan käyttöön
tilaajan organisaatiossa oleviin profiileihin

Ei. Tilaajien tulee määrittää
käyttöoikeusjoukot asennuksen jälkeen.

Sisältyvätkö ne ohjattuun asennukseen?

asennuksen tai päivityksen aikana. Vain
osana asennusta tai päivitystä luotuihin
uusiin komponentteihin liittyvät
käyttöoikeudet otetaan käyttöön.

Ei mitään. Tilaajaorganisaatiossa asennus
korvaa profiiliasetukset, ei niiden
käyttäjälisenssejä.

Käyttöoikeussarja asennetaan vain jos
tilaajaorganisaatiolla on vähintään yksi
käyttäjälisenssi joka vastaa
käyttöoikeusjoukkoa. Esimerkiksi Salesforce

Mitkä ovat käyttäjälisenssivaatimukset?

Platform -käyttäjälisenssin
käyttöoikeussarjoja ei asenneta
organisaatiossa, jolla ei ole Salesforce
Platform -käyttäjälisenssejä Jos tilaaja sitten
hankkii lisenssin, hänen tulee asentaa paketti
uudelleen saadakseen juuri hankittuun
lisenssiin liittyvät käyttöoikeusjoukot.

Käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole
käyttäjälisenssiä, asennetaan aina. Jos
kohdistat käyttöoikeusjoukon, jolla ei ole
käyttäjälisenssiä, käyttäjän lisenssin täytyy
sallia kaikki sen käyttöönotetut asetukset ja
oikeudet, tai kohdistus epäonnistuu.

Profiiliasetukset otetaan käyttöön olemassa
olevissa profiileissa.

Tilaajien tulee määrittää pakatut
käyttöoikeusjoukot paketin asennuksen
jälkeen.

Miten ne määritetään käyttäjille?

Parhaat toimintatavat

• Käytä pakattujen profiilien lisäksi käyttöoikeusjoukkoja, jotta tilaajasi voivat lisätä uusia käyttöoikeuksia olemassa oleville
sovelluskäyttäjille helposti.
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• Jos käyttäjien täytyy käyttää sovelluksia, vakiovälilehtiä, sivuasetteluita ja tietuetyyppejä, älä käytä käyttöoikeusjoukkoja sovelluksesi
ainoana käyttöoikeuksien myöntämistapana.

• Luo pakattuja käyttöoikeusjoukkoja, jotka myöntävät käyttöoikeuden paketin mukautettuihin komponentteihin, mutta eivät
vakiomuotoisiin Salesforce-komponentteihin.

Kehitysprosessin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ei-hallittavat paketit ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hallittavat paketit ovat
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Kaikki paketit ovat ei-hallittavia, kunnes muunnat ne hallittaviksi paketeiksi. Tämä vaatii Developer
Edition -organisaatiossa luotuja hallittavia paketteja. Saatat haluta kehittää hallittavia paketteja,
koska voit beta-testata ne ennen julkaisua ja tarjota niille päivityksiä.

Ennen kuin luot paketin, määritä haluamasi kehitysprosessi, jotta voit valita prosessillesi sopivimman
pakettityypin:

Ei-hallittavien pakettien kehittäminen
• Suunnittele sovelluksesi.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi.

Hallittavien pakettien kehittäminen
• Suunnittele sovelluksesi.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi beta-versio.

• Kerää palautetta beta-testaajiltasi ja korjaa sovellustasi asianmukaisesti.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi lopullinen versio.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen

Komponenttien poistaminen hallittavista paketeista

Paketin käyttämättömien komponenttien tarkasteleminen

Mukautettujen kenttien muokkaaminen paketin julkaisun jälkeen

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

Tietoja API-käyttöoikeuksista ja dynaamisista Apex-käyttöoikeuksista paketeissa

API-käyttöoikeuden ja dynaamisen Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa

Enterprise WSDL -asiakirjan luominen hallittavilla paketeilla

Riippuvuudet
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Ympäristöhubi

Ympäristöhubin avulla voit yhdistää Salesforce-organisaatioita toisiinsa, luoda niitä, tarkastella niitä ja kirjautua niihin sisään yhdestä
keskitetystä sijainnista. Jos yhtiösi käyttää useita kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä, ympäristöhubi virtaviivaistaa organisaatiosi
hallinnan.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen

Pakettien hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen
AppExchange-paketin julkaiseminen tapahtuu samoin kuin minkä tahansa muun ohjelman julkaisu ohjelmistokehityksessä. Voit julkaista
sen iteraatioissa ja varmistaa, että jokainen komponentti toimii suunnitellulla tavalla. Voit käyttää myös beetatestaajia, jotka asentavat
paketin varhaisen version ja antavat siitä palautetta.

Kun julkaiset paketin lähettämällä sen AppExchange-hakemistoon, kuka tahansa voi asentaa sen. Suunnittele siis julkaisu huolellisesti.
Tutustu julkaisuprosessiin jäljempänä esiteltyjen tilojen avulla. Salesforce valitsee automaattisesti oikean tilan paketille ja komponenteille
sen mukaan, mitkä latausasetukset valitset ja missä se on julkaisuprosessissa.

KuvausTila

Pakettia ei ole muunnettu hallittavaksi paketiksi tai komponenttia ei ole lisätty hallittavaan
pakettiin. Huomaa, että komponentista, joka on hallittava/beeta voi tulla ei-hallittava, jos

Ei-hallittava

se poistetaan hallittavasta paketista. Kaikki paketit ovat ei-hallittavia, jos jokin seuraavista
kuvakkeista ei osoita päinvastaista:

Paketti tai komponentti on luotu nykyisessä Salesforce-organisaatiossa, ja se on hallittava,
mutta sitä ei ole julkaistu jostakin seuraavista syistä:

Hallittava/beeta

• Sitä ei ole ladattu.

• Se on ladattu asetuksella hallittava/beeta. Tämän valinnan vuoksi sitä ei voi
julkaista eikä se ole julkisesti käytettävissä AppExchange-palvelussa. Kehittäjä voi yhä
muokata komponenttia, mutta asentaja ei ehkä voi, riippuen pakatuista
komponenteista.

Note:  Älä asenna Hallittava/Beta-pakettia Hallittava/julkaistu-paketin päälle. Jos
teet niin, pakettia ei voi enää päivittää ja sinun täytyy poistaa sen asennus ja asentaa
se uudelleen.

Paketti tai komponentti on luotu nykyisessä Salesforce-organisaatiossa, ja se on hallittava.
Se on ladattu vaihtoehdolla hallittava/julkaistu, eli se voidaan julkaista

Hallittava/julkaistu

AppExchange-palvelussa ja on julkisesti käytettävissä. Huomaa, että kun olet siirtänyt
paketin tähän tilaan, kehittäjä ja asentaja eivät voi enää muokata joitakin komponenttien
ominaisuuksia.

Tällaista julkaisua pidetään suurena julkaisuna.

Jos sinun täytyy tehdä pieni päivitys hallittavalle paketille, harkitse korjausversion luomista
suuren julkaisun sijaan. Korjausversio ottaa käyttöön kehittäjän muuttaakseen hallittavan

Korjausversio
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KuvausTila

paketin olemassa olevien komponenttien toiminnallisuutta ja taatakseen, että tilaajat
eivät havaitse näkyviä muutoksia paketissa.

Tällaista julkaisua pidetään korjausversiona.

Paketti tai komponentti on asennettu toisesta Salesforce-organisaatiosta, mutta se on
hallittava.

Hallittava/asennettu

Kehittäjä voi tarkentaa hallittavan paketin toimintaa ajan myötä lataamalla ja julkaisemalla uusia versioita vaatimusten kehittyessä. Tämä
saattaa vaatia joidenkin hallittavien pakettien komponenttien suunnittelua uudelleen. Kehittäjät voivat poistaa joitakin, mutta eivät
kaikentyyppisiä komponentteja Hallittava/julkaistu-paketista päivittäessään sitä.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Kehitysprosessin määrittäminen

Komponenttien poistaminen hallittavista paketeista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Komponentin poistaminen
paketista:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun olet ladannut Hallittava/julkaistu-paketin, saatat huomata komponentin, joka täytyy poistaa
organisaatiostasi. Jokin seuraavista tilanteista saattaa tapahtua:

• Pakettiin lisättyä komponenttia ei voi poistaa.

• Komponenttia ei voi poistaa, mutta sen poistaminen voidaan kumota Poistetut
pakettikomponentit -sivulta.

• Komponenttia ei voi poistaa, mutta sen poistaminen voidaan kumota Poistetut
pakettikomponentit -sivulta tai roskakorista

Avaa Poistetut paketin komponentit -sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Paketit  ja valitsemalla Paketit. Valitse paketti, johon komponentti ladattiin, ja napsauta
Tarkastele poistettuja komponentteja. Voit palauttaa komponentteja roskakorista ja Poistetut
pakettikomponentit -sivulta milloin tahansa ennen paketin uuden version lataamista. Tee tämä
napsauttamalla Kumoa poisto komponentin vierestä.

Kun poistettavaksi merkityn komponentin sisältävä paketti on ladattu, komponentti poistetaan
pysyvästi.

Varoitus:  Vaikka komponentti poistetaan, sen Nimi jää Salesforceen. Et voi koskaan luoda
samannimistä komponenttia. Poistetut pakettikomponentit -sivu näyttää nimet, joita ei voi
enää käyttää.

Avaa Poistetut paketin komponentit -sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit.
Valitse paketti, johon komponentti ladattiin, ja napsauta Tarkastele poistettuja komponentteja. Jos komponentti voidaan palauttaa
roskakorista, se voidaan palauttaa myös tämän sivun kautta. Voit palauttaa seuraavantyyppisiä komponentteja tältä sivulta.

• Apex-luokat ja -käynnistimet, joilla ei ole globaali-käyttöoikeutta.

• Mukautetut välilehdet.

• Visualforce-komponentit, joilla on julkinen-käyttöoikeus.

• Suojatut komponentit, mukaan lukien:
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mukautetut otsikot–

– mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

– työnkulkuhälytykset

– työnkulkukentän päivitykset

– työnkulun lähtevät viestit

– työnkulkutehtävät

– Työnkulun käynnistäjät

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

• Tietokomponentit, kuten asiakirjat, mittaristot ja raportit. Nämä ovat ainoat komponenttityypit, joiden poisto voidaan kumota myös
roskakorista.

Voit palauttaa komponentteja roskakorista ja Poistetut pakettikomponentit -sivulta milloin tahansa ennen paketin uuden version lataamista.
Tee tämä napsauttamalla Kumoa poisto komponentin vierestä.

Poistetut komponentit -sivu näyttää seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausMäärite

Jos Hallittava/julkaistu-pakettia ei ole ladattu poistetulla
komponentilla, tämä sisältää Kumoa poisto -linkin, jonka avulla
voit palauttaa komponentin.

Toiminto

Näyttää komponentin sisältävän paketin versionumeron.Käytettävissä versioissa

Näyttää komponentin nimen.Nimi

Näyttää sen pääobjektin nimen, johon komponentti liittyy.
Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.

Pääobjekti

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

Paketin käyttämättömien komponenttien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tässä taulukossa näytetään komponentit, jotka eivät ole enää käytössä paketin nykyisessä versiossa.
Kaikki tässä näytetyt komponentit, jotka ovat osa hallinnoitua pakettia, on turvallista poistaa, jollet
ole käyttänyt niitä mukautettuihin integraatioihin. Kun olet poistanut käyttämättömän komponentit,
se näkyy tässä luettelossa 15 vuorokauden ajan. Tänä aikana voit kumota komponentin poistamisen
palauttaaksesi sen ja kaikki sen sisältämät tiedot tai poistaa komponentin pysyvästi. Huomaa, että
jotkin mukautetun kentän ominaisuudet katoavat tai muuttuvat, kun mukautettu kenttä palautetaan.
15 päivän kuluttua kenttä ja sen tiedot poistetaan pysyvästi.

Note:  Ennen kuin poistat mukautetun kentän, voit säilyttää tietueen sen tiedoista. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen vienti  ja valitse Tietojen vienti.

Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:
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KuvausMäärite

Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:Toiminto

• Kumoa poisto

• Poisto-oikeus

Näyttää komponentin nimen.Nimi

Näyttää sen pääobjektin nimen, johon komponentti liittyy.
Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.

Pääobjekti

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

Mukautettujen kenttien muokkaaminen paketin julkaisun jälkeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Seuraavat muutokset sallitaan paketin mukautettuihin kenttiin paketin julkaisun jälkeen.

• Tekstikenttää voidaan pidentää tai lyhentää.

• Numerokentässä desimaalipisteen vasemmalla tai oikealla puolella olevien numeroiden määrää
voidaan lisätä tai vähentää.

• Pakollisesta kentästä voidaan tehdä valinnainen ja päinvastoin. Jos kenttä vaati oletusarvoa,
kyseinen rajoitus voidaan poistaa tai päinvastoin.

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletuspaketin versioiden
määrittäminen API-kutsuille
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota.

Oletuspaketin versiot API-kutsuille tarjoavat varaversion siltä varalta, että API-kutsu ei tarjoa paketin
versioita. Useat API-asiakassovellukset eivät sisällä tietoa paketin versiosta, jolloin oletusasetukset
säilyttävät nykyisen toiminnon näille asiakassovelluksille.

Voit määrittää oletuspaketin version enteprise API - ja partner API -kutsuille. Enterprise WSDL -asiakirja
on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat luoda integraation vain Salesforce-organisaatioonsa. Se on
vahvaa tyyppiä, mikä tarkoittaa, että se sisältää objekteja ja kenttiä, joilla on yksilöityjä tietotyyppejä,
kuten int  ja string. Partner WSDL -asiakirja on suunnattu asiakkaille, kumppaneille ja
ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat luoda integraation, joka pystyy toimimaan useiden
Salesforce-organisaatioiden välillä siten, että niiden mukautetut objektit tai kentät eivät vaikuta
asiaan. Se on väljästi kirjoitettu, mikä tarkoittaa, että kutstu toimivat kenttänimien nimi-arvoparien
kanssa yksilöityjen tietotyyppien sijasta.

Sinun täytyy liittää enterprise WSDL tiettyyn paketin versioon säilyttääksesi nykyisen toiminnon asiakkaille. Paketin version sidokset
asiakassovellusten API-kutsuille voidaan määrittää eri tavoin käyttämällä joko enterprise- tai partner WSDL -tiedostoa. Enterprise WSDL
-asiakirjaan perustuvat asiakassovelluksen tuottamat API-kutsuja koskevat tiedot paketin versiosta määritetään seuraavista määrityksistä
löytyvän ensimmäisen vastaavuuden mukaan.

1. PackageVersionHeader SOAP-ylätunniste.
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2. SOAP-päätepiste sisältää URL-osoitteen muodossa palvelimenNimi/services/Soap/c/api_versio/ID, jossa
api_versio  on API-versio, kuten 38.0, ja ID  koodaa pakettisi version valinnat, kun enterprise WSDL luotiin.

3. Enterprise-paketin version oletusasetukset.

Partner WSDL on joustavampi, koska sitä käytetään useiden organisaatioiden integrointiin. Jos valitset Ei määritetty -vaihtoehdon paketin
versiolle, kun määrität kumppanipaketin oletusversioita, toiminta määritetään viimeisimmän asennetun paketin version mukaan. Tämä
tarkoittaa, että paketin komponenttien, esim. Apex-käynnistin, toiminta voisi muuttua, kun paketti päivitetään, ja muutos vaikuttaisi
välittömästi integraatioon. Tilaajat haluavat ehkä valita tietyn asennetun paketin version kaikille asiakassovelluksen partner API -kutsuille
varmistaakseen, että seuraavat paketin version asennukset eivät vaikuta heidän nykyisiin integraatioihinsa.

Partner API-kutsuja koskevat tiedot paketin versiosta määritetään seuraavista määrityksistä löytyvän ensimmäisen vastaavuuden mukaan.

1. PackageVersionHeader SOAP-ylätunniste.

2. API-kutsu Visualforce-sivulta käyttää paketin version asetuksia Visualforce-sivulle.

3. Partner-paketin version oletusasetukset.

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta Määritä Enterprise-paketin version asetukset tai Määritä Partner-paketin version asetukset. Nämä linkit ovat
käytettävissä vain, jos organisaatiossasi on asennettuna vähintään yksi hallittava paketti.

3. Valitse Paketin versio  kullekin asennetulle hallittavalle paketille. Jos olet epävarma siitä, mikä paketin versio valita, jätä valinta
oletusarvoiseksi.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Uuden paketin version asentaminen organisaatiollesi ei vaikuta nykyisiin oletusasetuksiin.

Tietoja API-käyttöoikeuksista ja dynaamisista Apex-käyttöoikeuksista paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

ApexPakettien komponentit voivat käyttää dynaamisen Apexin ja API:n kautta sen organisaation
vakio-objekteja ja mukautettuja objekteja, johon ne on asennettu. Ulkoisille asiakkaille tarkoitettujen
Force.com AppExchange -pakettien kehittäjien (kolmansien osapuolten kehittäjien tai
kumppaneiden) kannattaa harkita näiden käyttöoikeuksien rajoittamista. Käyttöoikeuksien
rajoittaminen tekee pakettien asentamisesta turvallisempaa. Myös pääkäyttäjien, jotka asentavat
tällaisia paketteja, kannattaa turvallisuuden vuoksi harkita käyttöoikeuksien rajoittamista asentamisen
jälkeen, vaikka paketin kehittäjät eivät olisi niin tehneet.

API-käyttöoikeus  on pakettiasetus, jolla hallitaan dynaamisia Apex- ja API-käyttöoikeuksia,
joita s-control-objekteilla ja muilla paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Asetus näkyy sekä kehittäjälle että asentajalle paketin lisätietosivulla. Tämän asetuksen
avulla

• AppExchange-paketin kehittäjä voi rajoittaa paketin API-käyttöoikeuksia ennen sen lataamista
Force.com AppExchange -palveluun. Rajoitettuna paketin osat saavat Apex- ja API-istunnot,
jotka on rajoitettu paketin mukautettuihin objekteihin. Kehittäjä voi myös antaa käyttöoikeuden
tietyille vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille paketeissa, joista tämä paketti on riippuvainen.

• Paketin asentaja voi hyväksyä tai hylätä paketin käyttöoikeudet asentaessaan pakettia omaan organisaatioonsa.

• Asennuksen jälkeen pääkäyttäjä voi muuttaa paketin Apex- ja API-käyttöoikeuksia milloin tahansa. Asentaja voi myös antaa
käyttöoikeuden lisäobjekteihin, kuten asentajan organisaatiossa luotuihin mukautettuihin objekteihin tai asiaan liittymättömien
pakettien asentamiin objekteihin.

API-käytön  asetusvaihtoehtoja on kaksi:
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• Oletusasetus Rajoittamaton  antaa paketin komponenteille samat vakio-objektien API-käyttöoikeudet kuin sille käyttäjälle,
joka on kirjautunut sisään, kun komponentti lähettää pyynnön API:lle. Apex toimii järjestelmätilassa. Rajoittamaton käyttöoikeus
antaa Apex:ille lukuoikeuden kaikkiin vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin.

• Asetus Rajoitettu  sallii pääkäyttäjän valita, mitä vakio-objekteja paketin komponentit voivat käyttää. Lisäksi rajoitettujen
pakettien komponentit voivat käyttää nykyisen paketin mukautettuja objekteja vain, jos käyttäjällä on objektiluvat niiden käyttöön.

API-käytön ja dynaamisen Apex-käytön määritykset paketeissa
Oletusarvoisesti dynaaminen Apex voi käyttää vain komponentteja, joilla koodi on pakattu. Käyttöoikeuden antamiseksi pakettiin
kuulumattomiin vakio-objekteihin kehittäjän tulee asettaa API-käyttöoikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse dynaamisen Apex:in sisältävä paketti, joka tarvitsee pääsyn asentavan organisaation vakio-objekteihin.

3. Napsauta paketin lisätietoihin liittyvässä luettelossa Salli rajoitukset tai Rajoitettu, sen mukaan, kumpi on käytettävissä.

4. Aseta käyttöoikeustaso (luku, luonti, muokkaus, poisto) vakio-objekteille, joihin dynaaminen Apex voi päästä.

5. Napsauta Tallenna.

Paketin API-käytön  asetuksen Rajoitettu-vaihtoehdon valitseminen vaikuttaa seuraavasti:

• Paketin API-käyttöoikeus korvaa seuraavat käyttöoikeudet:

– Apex-sovellusten luominen

– Sovelluksen mukautusoikeus

– HTML-mallien muokkausoikeus

– Vain luku -kenttien muokkausoikeus

– Laskutuksen hallintaoikeus

– Puhelukeskusten hallintaoikeus

– Luokkien hallintaoikeus

– Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

– Mittaristojen hallintaoikeus

– Kirjelomakkeiden hallintaoikeus

– Pakettien lisenssien hallintaoikeus

– Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

– Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

– Julkisten raporttien hallintaoikeus

– Julkisten mallien hallintaoikeus

– Käyttäjien hallintaoikeus

– Tietueiden siirto-oikeus

– Ohjattujen tiimin uudelleenkohdistustoimintojen käyttöoikeus

– Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

– Viikoittainen tietojen vienti -oikeus.

• Jos Luku-, Luonti-, Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät voi käyttää
kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeus.

• Paketti, jonka API-käyttöoikeus on Rajoitettu, ei voi luoda uusia käyttäjiä.
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• Salesforce estää Web-palvelupyyntöjen ja executeanonymous-pyyntöjen käytön AppExchange-paketilta, jolla on
Rajoitettu-käyttöoikeus.

Ota huomioon myös seuraavat pakettien API-käyttöä koskevat seikat:

• Työnkulkusäännöt ja Apex-käynnistimet käynnistyvät paketin API-käyttöoikeudesta riippumatta.

• Jos komponentti sisältyy organisaatiossa useaan pakettiin, komponentin API-käyttöoikeus on rajoittamaton kaikissa organisaation
paketeissa riippumatta käyttöoikeusasetuksesta.

• Jos Salesforce ottaa käyttöön uuden vakio-objektin sen jälkeen, kun olet valinnut paketille rajoitetun käyttöoikeuden, uuden
vakio-objektin käyttöoikeutta ei myönnetä oletusarvoisesti. Rajoitettua käyttöoikeusasetusta on muokattava siten, että uusi vakio-objekti
sisältyy siihen.

• Kun päivität paketin, API-käyttöä koskevat muutokset ohitetaan, vaikka ne olisivat kehittäjän määrittämiä. Näin varmistetaan, että
kaikki asetukset ovat päivityksen asentavan pääkäyttäjän hallittavissa. Asentajien tulisi asennuksen aikana tutkia tarkkaan jokaisen
päivityksen muutokset pakettien käyttöoikeuksissa ja merkitä hyväksyttävät muutokset muistiin. Koska tällaiset muutokset ohitetaan,
pääkäyttäjän tulisi ottaa hyväksyttävät muutokset käyttöön manuaalisesti päivityksen asentamisen jälkeen.

• Salesforce tarjoaa s-control-objektit, jotka renderöidään suoraan Salesforcessa. Tämän kiinteän integroinnin vuoksi asennetun paketin
s-control-objektin oikeuksia voidaan laajentaa käyttäjän täysiksi käyttöoikeuksiksi monilla tavoilla. Paketteja asentavien organisaatioiden
turvallisuuden takaamiseksi s-control-objekteja koskevat seuraavat rajoitukset:

– Kehitettävänä oleviin (ei siis AppExchange-palvelusta asennettuihin) paketteihin voi lisätä s-control-objekteja vain API-käytön
oletusasetuksella Rajoittamaton. Kun paketti sisältää s-control-objektin, API-käyttöoikeutta Rajoitettu  ei voi ottaa
käyttöön.

– Itse asentamissasi paketeissa voit ottaa käyttöoikeuden rajoitukset käyttöön, vaikka paketti sisältäisi s-control-objekteja. Käyttöoikeus
antaa kuitenkin vain rajallisen suojan s-control-objekteille. Salesforce suosittelee, että ymmärrät s-control-objektin sisältämän
JavaScriptin ennen käyttörajoituksen määrittämistä s-control-objektien suojaukseen.

– Jos asennetun paketin API-käyttöoikeus on Rajoitettu, päivitykset onnistuvat vain, jos päivitetty versio ei sisällä
s-control-objekteja. Jos päivitetyssä versiossa on s-control-objekteja, asennetun paketin API-käyttöoikeudeksi on valittava
Rajoittamaton.
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API-käyttöoikeuden ja dynaamisen Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luodun tai asennetun
paketin API-käytön ja
dynaamisen Apex-käytön
muokkaaminen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Paketin API-käytön ja
dynaamisen Apex-käytön
hyväksyminen tai
hylkääminen osana
asennusta:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

API-käyttöoikeus  on pakettiasetus, jolla hallitaan dynaamisia Apex- ja API-käyttöoikeuksia,
joita s-control-objekteilla ja muilla paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Asetus näkyy sekä kehittäjälle että asentajalle paketin lisätietosivulla. Tämän asetuksen
avulla

• AppExchange-paketin kehittäjä voi rajoittaa paketin API-käyttöoikeuksia ennen sen lataamista
Force.com AppExchange -palveluun. Rajoitettuna paketin osat saavat Apex- ja API-istunnot,
jotka on rajoitettu paketin mukautettuihin objekteihin. Kehittäjä voi myös antaa käyttöoikeuden
tietyille vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille paketeissa, joista tämä paketti on
riippuvainen.

• Paketin asentaja voi hyväksyä tai hylätä paketin käyttöoikeudet asentaessaan pakettia omaan
organisaatioonsa.

• Asennuksen jälkeen pääkäyttäjä voi muuttaa paketin Apex- ja API-käyttöoikeuksia milloin
tahansa. Asentaja voi myös antaa käyttöoikeuden lisäobjekteihin, kuten asentajan organisaatiossa
luotuihin mukautettuihin objekteihin tai asiaan liittymättömien pakettien asentamiin objekteihin.

API-käytön ja dynaamisen Apex-käytön määritykset paketeissa
Organisaatiossa luodun paketin käyttöoikeuksien muuttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti.

3. API-käyttö-kentässä näkyy nykyinen asetus, Rajattu  tai Rajoittamaton  sekä joko
linkki Ota rajoitukset käyttöön tai Poista rajoitukset käytöstä. Jos Luku-, Luonti-,
Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät
voi käyttää kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen
tarkastelu- ja muokkausoikeus.

API-käyttö-kentän käyttötarkoitukset:

Ota rajoitukset käyttöön
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoittamaton. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää
dynaamisen Apex- tai API-käyttöoikeuden, joka paketin komponenteilla on asentajan organisaation vakio-objekteihin. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, laajennettu objektien käyttöoikeudet -luettelo tulee näkyviin. Valitse Lue-, Luo-, Muokkaa- tai
Poista-valintaruutu ottaaksesi käyttöön kunkin luettelon objektin. Tämä valinta ei ole käytettävissä tietyssä tilanteissa. Valitse
Tallenna, kun olet valmis. Lisätietoja Rajoitettu-vaihtoehdon valitsemisesta ja tilanteista, joissa vaihtoehto ei ole käytettävissä,
on kohdassa Pakettien API-käytössä ja dynaamisessa Apex-käytössä huomioitavia asioita sivulla 44.

Poista rajoitukset käytöstä
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoitettu. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua rajoittaa Apex-
ja API- -käyttöoikeuksia, jotka paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin. Vaihtoehto antaa
kaikille paketin komponenteille samat API-käyttöoikeudet kuin käyttäjällä, joka on kirjautuneena sisään. Jos käyttäjällä on esimerkiksi
tilien käyttöoikeus, niin tilejä käyttävä paketin Apex-luokka onnistuu silloin, kun kyseinen käyttäjä sen käynnistää.

Rajoitettu
Napsauta tätä linkkiä, jos olet jo rajoittanut API-käyttöä ja haluat muokata rajoituksia.
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API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien hyväksyminen tai hylkääminen
asennuksen aikana
Asennettavan paketin API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien hyväksyminen tai hylkääminen:

• Käynnistä asennusprosessi Force.com AppExchange -palvelussa.

• Hyväksy käyttöoikeus kohdassa Hyväksy API-käyttö valitsemalla Seuraava tai hylkää käyttöoikeus valitsemalla Peruuta. Suorita
asennus loppuun, jos et peruuttanut sitä.

API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien muuttaminen asennuksen jälkeen
Paketin API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien muokkaaminen paketin asentamisen jälkeen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit  ja valitse Asennetut paketit.

2. Valitse muokattavan paketin nimi.

3. API-käyttö-kentässä näkyy nykyinen asetus, Rajattu  tai Rajoittamaton  sekä joko linkki Ota rajoitukset käyttöön
tai Poista rajoitukset käytöstä. Jos Luku-, Luonti-, Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien
API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät voi käyttää kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen
tarkastelu- ja muokkausoikeus.

API-käyttö-kentän käyttötarkoitukset:

Ota rajoitukset käyttöön
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoittamaton. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää
dynaamisen Apex- tai API-käyttöoikeuden, joka paketin komponenteilla on asentajan organisaation vakio-objekteihin. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, laajennettu objektien käyttöoikeudet -luettelo tulee näkyviin. Valitse Lue-, Luo-, Muokkaa- tai
Poista-valintaruutu ottaaksesi käyttöön kunkin luettelon objektin. Tämä valinta ei ole käytettävissä tietyssä tilanteissa. Valitse
Tallenna, kun olet valmis. Lisätietoja Rajoitettu-vaihtoehdon valitsemisesta ja tilanteista, joissa vaihtoehto ei ole käytettävissä,
on kohdassa Pakettien API-käytössä ja dynaamisessa Apex-käytössä huomioitavia asioita sivulla 44.

Poista rajoitukset käytöstä
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoitettu. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua rajoittaa Apex-
ja API- -käyttöoikeuksia, jotka paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin. Vaihtoehto antaa
kaikille paketin komponenteille samat API-käyttöoikeudet kuin käyttäjällä, joka on kirjautuneena sisään. Jos käyttäjällä on esimerkiksi
tilien käyttöoikeus, niin tilejä käyttävä paketin Apex-luokka onnistuu silloin, kun kyseinen käyttäjä sen käynnistää.

Rajoitettu
Napsauta tätä linkkiä, jos olet jo rajoittanut API-käyttöä ja haluat muokata rajoituksia.
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Enterprise WSDL -asiakirjan luominen hallittavilla paketeilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

WSDL:n lataaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos lataat Enterprise WSDL tiedostoa ja organisaatiossasi on hallittavia paketteja asennettuna, sinun
täytyy suorittaa ylimääräinen vaihe ja valita versio jokaiselle luotavaan WSDL-tiedostoon
sisällytettävälle asennetulle paketille. Enterprise WSDL vahvaa tyyppiä, mikä tarkoittaa, että se sisältää
objekteja ja kenttiä, joilla on yksilöityjä tietotyyppejä, kuten int  ja string.

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota. Tilaaja voi valita paketin version
kullekin asennetulle hallittavalle paketille, jotta API-asiakkaat voivat edelleen toimia erityisellä, tutuksi
tulleella tavalla silloinkin, kun he asentavat paketin seuraavia versioita. Kullakin paketin versiolla on
vaihteleva objektien ja kenttien kokoonpano, joten sinun täytyy valita tietty versio, kun luot vahvasti
kirjoitettua WSDL-tiedostoa.

Kun hallittava paketti on asennettuna, toimi seuraavasti ladataksesi Enterprise WSDL-tiedoston:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta Luo WSDL-tiedosto.

3. Valitse Paketin versio  kullekin asennetulle hallittavalle paketille. Jos olet epävarma siitä, mikä paketin versio valita, jätä valinta
oletusarvoiseksi eli paketin viimeisimmäksi versioksi.

4. Valitse Luo.

5. Käytä selaimesi File-valikkoa ja tallenna WSDL-tiedosto tietokoneellesi.

6. Tuo tietokoneessa WSDL-asiakirjan paikallinen kopio kehitysympäristöön.

Huomaa seuraavaa, kun luot Enterprise WSDL-asiakirjaa:

• Kaikki hallittavien pakettiesi versioiden valinnat sisältyvät WSDL-tiedoston yläosassa oleviin huomautuksiin.

• Luotu WSDL sisältää organisaatiosi objekteja ja kenttiä, mukaan lukien niitä, jotka ovat käytettävissä kunkin asennetun paketin
valituissa versioissa. Jos myöhempään paketin versioon lisätään objekti tai kenttä, kyseisen paketin version kanssa täytyy luoda
Enterprise WSDL, jotta versio toimii API-integraatiosi objektin tai kentän kanssa.

• SOAP-päätepiste WSDL-asiakirjan lopussa sisältää URL-osoitteen muodossa
palvelimenNimi/services/Soap/c/api_versio/ID, jossa api_versio  on API-versio, kuten 38.0, ja ID  koodaa

pakettisi version valinnat, kun kommunikoit Salesforcen kanssa.

Voit myös valita oletusarvoiset pakettiversiot Enterprise WSDL:lle lataamatta WSDL-tiedostoa Määritykset-valikon API-osiosta. Oletuspaketin
versiot API-kutsuille tarjoavat varaversion siltä varalta, että API-kutsu ei tarjoa paketin versioita. Useat API-asiakassovellukset eivät sisällä
tietoa paketin versiosta, jolloin oletusasetukset säilyttävät nykyisen toiminnon näille asiakassovelluksille.
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Riippuvuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

AppExchange-paketit ja
Visualforce ovat
käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Apex on käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Apex-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Visualforce-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• Kehitystila

Pakettien riippuvuudet luodaan, kun jokin komponentti viittaa toiseen komponenttiin, oikeuteen
tai asetukseen, joka vaaditaan, jotta tämä komponentti olisi kelvollinen. Force.com seuraa tiettyjä
riippuvuuksia, kuten

• organisaation riippuvuuksia, esimerkiksi useita valuuttoja tai kampanjoita sallitaan

• komponenttikohtaisia riippuvuuksia, esimerkiksi esiintyykö tiettyjä raporttityyppejä tai divisioonia

• viittauksia vakio-objekteihin ja -kenttiin sekä mukautettuihin objekteihin ja kenttiin.

Paketeilla, Apex-luokilla ja Apex-käynnistimillä, Visualforce-komponenteillasekä Visualforce-sivuilla
voi olla riippuvuuksia komponentteihin organisaation sisällä. Nämä riippuvuudet näkyvät Näytä
riippuvuudet -sivulla.

Riippuvuudet ovat tärkeitä pakkauksille, koska pakkaukseen sisältyvän komponentin riippuvuus
katsotaan koko paketin riippuvuudeksi.

Note: Asentajan organisaation pitää olla kaikkien Näytä riippuvuudet -sivulla olevien
riippuvuusvaatimusten mukainen. Muutoin asennus epäonnistuu. Esimerkiksi divisiooniin
viittaavan paketin asentaminen edellyttää, että divisioonat ovat käytössä asentajan
organisaatiossa.

Riippuvuudet ovat tärkeitä Apex-luokille ja -käynnistimille, sillä kaikkien komponenttien, joista luokka
tai käynnistin on riippuvainen, tulee sisältyä luokkaan tai käynnistimeen, kun koodi otetaan käyttöön
tai pakataan.

Riippuvuuksien lisäksi Näytä riippuvuudet -sivulla näkyy myös toiminta-alue. Toiminta-alue on
taulukko, jossa luetellaan kaikki DML-operaatiot (data manipulation language) (kuten insert  tai
merge), joita Apex suorittaa tietyssä objektissa. Toiminta-alueen avulla voidaan sovelluksen
asennuksen aikana selvittää sovelluksen tietokantaoperaatioiden laajuus.

Paketin, Apex-luokan, Apex-käynnistimen tai Visualforce-sivun riippuvuuksien ja toiminta-alueen
tarkasteleminen:

1. Siirry asiaankuuluvaan komponenttiin Määritykset-valikossa:

• Paketit: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

• Apex-luokat: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse
Apex-luokat.

• Apex-käynnistimet: siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Käynnistimet-osioon.

• Visualforce-sivut: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut.

2. Valitse komponentin nimi.

3. Napsauta Näytä riippuvuudet paketille tai Näytä riippuvuudet kaikkien muiden komponenttien osalta nähdäksesi listan objekteista
joilla olla riippuvuus valittuun objektiin.

Jos näkyviin tulee riippuvaisten objektien luettelo, voit tarkastella toiminta-alueen kenttätason lisätietoja valitsemalla Kentät. Kenttätason
lisätiedoista näkyy muun muassa se, onko kenttä Apex:in päivittämä. Lisätietoja on kohdassa Kentän toiminta-alue.

Paketit, Apex-koodi ja Visualforce-sivut voivat olla riippuvaisia monista eri komponenteista, esimerkiksi:

• mukautettujen kenttien määrityksistä

• Vahvistuskaavat

• Raportit
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• Tietuetyypit

• Apex

• Visualforce-sivut ja komponentit

Esimerkki: jos Visualforce-sivu sisältää viittauksen useita valuuttoja käyttävään kenttään, esimerkiksi {!contract.ISO_code},
kyseisellä Visualforce-sivulla on riippuvuussuhde usean valuutan käyttöön. Jos paketti sisältää tämän Visualforce-sivun, myös sillä on
riippuvuussuhde usean valuutan käyttöön. Tämän paketin asentavalla organisaatiolla tulee olla käytössä usean valuutan tuki.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Ympäristöhubi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ympäristöhubin avulla voit yhdistää Salesforce-organisaatioita toisiinsa, luoda niitä, tarkastella niitä
ja kirjautua niihin sisään yhdestä keskitetystä sijainnista. Jos yhtiösi käyttää useita kehitys-, testaus-
ja kokeiluympäristöjä, ympäristöhubi virtaviivaistaa organisaatiosi hallinnan.

Ympäristöhubista voit tehdä seuraavat toimet:

• Yhdistä olemassa olevia organisaatioita hubiin ja tunnista niihin liittyvät organisaatiot
automaattisesti.

• Luo tavallisia organisaatioita ja kumppaniorganisaatioita kehitystöitä, testausta ja kokeilujaksoja
varten.

• Tarkastele ja suodata hubin jäseniä valitsemiasi ehtojen perusteella, kuten Edition-version,
luontipäivän, instanssin, alkuperän ja SSO-tilan perusteella.

• Luo käyttäjäkartoituksia kertakirjautumiselle (SSO) helpottaaksesi hubin jäsenten sisäänkirjautumista.

Hubin jokainen jäsenorganisaatio vastaa yhtä EnvironmentHubMember-objektia. EnvironmentHubMember on vakio-objekti, kuten Tilit
tai Yhteyshenkilöt, joten voit laajentaa tai muokata ympäristöhubia ohjelmallisesti sovellusalustan avulla. Voit esimerkiksi luoda mukautettuja
kenttiä, määrittää työnkulkusääntöjä tai käyttäjäkartoituksia ja ottaa kertakirjautumisen käyttöön mille tahansa hubin jäsenorganisaatiolle
API:lla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ympäristöhubin käytön aloittaminen

Määritä ympäristöhubi, josta yhtiösi käyttäjät voivat luoda ja hallita jäsenorganisaatioita. Ota sitten Oma toimialue -ominaisuus
käyttöön yhdistääksesi hubiin organisaatioita ja luodaksesi SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia.

Organisaatioiden hallinta ympäristöhubissa

Voit hallita kaikkia Salesforce-organisaatioistasi yhdestä sijainnista yhdistämällä ne ympäristöhubiin. Voit myös luoda organisaatioita
Salesforce-malleilla, jotka on tarkoitettu kehitystöihin, testaukseen ja kokeiluihin.

SSO-kertakirjautuminen ympäristöhubissa

Sovellusten kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto vaatii useiden eri Salesforce-käyttöympäristöjen välillä siirtymistä ja
sisäänkirjautumistunnusten antamista joka kerta. Kertakirjautuminen (Single Sign-On, eli SSO) yksinkertaistaa tätä prosessia sallimalla
ympäristöhubin käyttäjän kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin todentamatta itseään uudelleen. Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen
luomalla käyttäjäkartoituksia manuaalisesti, käyttämällä yhdistämistunnuksia tai laatimalla kaavan.
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Ympäristöhubin parhaat toimintatavat

Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi ympäristöhubia.

Yleisimpiä kysymyksiä ympäristöhubista

Vastauksia yleisimpiin ympäristöhubia koskeviin kysymyksiin.

Ympäristöhubissa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot ja hallitset organisaatioita ympäristöhubissa.

Ympäristöhubin käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Määritä ympäristöhubi, josta yhtiösi käyttäjät voivat luoda ja hallita jäsenorganisaatioita. Ota sitten
Oma toimialue -ominaisuus käyttöön yhdistääksesi hubiin organisaatioita ja luodaksesi
SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ympäristöhubin konfigurointi

Ota ympäristöhubi käyttöön organisaatiollesi ja määritä se salliaksesi käyttäjien käyttää sitä.

Oman toimialueen ottaminen käyttöön ympäristöhubille

Olemassa olevien organisaatioiden yhdistäminen ympäristöhubiin ja käyttäjäkartoitusten
luominen SSO-kertakirjautumiselle edellyttää omaa toimialuetta, joten ota Oma toimialue
-ominaisuus käyttöön organisaatiossa, johon ympäristöhubi on asennettu.

Ympäristöhubin konfigurointi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Ota ympäristöhubi käyttöön organisaatiollesi ja määritä se salliaksesi käyttäjien käyttää sitä.

1. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi ympäristöhubin käyttöön organisaatiollesi. Jos olet
itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, voit ohittaa tämän vaiheen. Ympäristöhubi on jo
asennettu Partner Business -organisaatioosi.

2. Kirjaudu sisään organisaatioon, jossa ympäristöhubi on käytössä, ja siirry Määritykset-valikkoon.

3. Kohdista käyttäjille ympäristöhubin ominaisuuksien käyttöoikeuksia.

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

b. Luo profiili tai muokkaa olemassa olevaa profiilia.

c. Muokkaa profiilin asetuksia.

Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

Ota yhdistetty Ympäristöhubi-sovellus käyttöön näyttääksesi
sen Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä tai Salesforce
Classicin sovellusvalikossa.

Mukautetun sovelluksen asetukset

Ellei Salesforce neuvo toisin, älä säädä profiilin tämän osion
asetuksia.

Yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeus

Jos otat SSO-kertakirjautumisen käyttöön jäsenorganisaatiossasi,
profiilin tässä osiossa näytetään uusia kohteita. Kohteet

Palveluntarjoajan käyttöoikeus

näytetään muodossa Palveluntarjoaja [Organisaation tunnus],
jossa Organisaation tunnus on jäsenorganisaation tunnus.
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Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

Seuraava viesti saatetaan näyttää käyttäjille, joilla ei ole
palveluntarjoajan käyttöoikeutta, kun he yrittävät kirjautua
sisään kertakirjautumisen avulla: "Käyttäjällä [Käyttäjätunnus]
ei ole palveluntarjoajan [Palveluntarjoajan tunnus]
käyttöoikeutta."

Tämä osio on tyhjä, kun määrität ympäristöhubia uudessa
organisaatiossa.

Ota ympäristöhubin hallintaoikeus käyttöön salliaksesi
käyttäjien suorittaa seuraavia toimia:

Hallinnalliset käyttöoikeudet

• Luo organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoa
varten.

• Määritä SSO-kertakirjautuminen jäsenorganisaatioille.

Ota käyttöön organisaatioiden yhdistämisoikeus
ympäristöhubiin salliaksesi käyttäjien yhdistää olemassa olevia
organisaatioita ympäristöhubiin.

Yleiset käyttäjäoikeudet

Myönnä objektien käyttöoikeuksia ympäristöhubin käyttäjän
vaatimien käyttöoikeustasojen perusteella.

Vakio-objektien käyttöoikeudet

Hubin jäsenet -objekti:

• Lukuoikeus — Tarkastele olemassa olevia hubin jäsenien
tietueita.

• Luontioikeus — Tämä käyttöoikeus ei vaikuta kykyyn luoda
hubin jäsenien tietueita. Tämä johtuu siitä, että tietueet
luodaan yhdistämällä olemassa olevia organisaatioita tai
luomalla organisaatioita ympäristöhubista.

• Muokkausoikeus — Muokkaa olemassa olevien Hubin
jäsen -tietueiden kenttiä.

• Poisto-oikeus — Kyky irrottaa organisaatio
ympäristöhubista ja poistaa sen Hubin jäsen -tietue ja
Palveluntarjoaja-tietue (jos SSO-kertakirjautuminen otettiin
käyttöön jäsenorganisaatiolle).

• Hallinnallinen kyky lukea kaikkia Hubin jäsen -tietueita,
riippumatta niiden luojasta.

• Hallinnallinen kyky lukea, muokata ja poistaa kaikkia Hubin
jäsen -tietueita, riippumatta niiden luojasta.

Hubikutsut-objekti:

• Kun otat käyttöön oikeuden yhdistää organisaatioita
ympäristöhubiin, ota käyttöön myös Hubikutsut-objektin
luonti-, luku-, päivitys- ja poisto-oikeudet.

Rekisteröintipyyntö-objekti:
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Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

• Jos otat käyttöön ympäristöhubin hallintaoikeuden, ota
käyttöön rekisteröintipyyntöjen luonti- ja lukuoikeudet
salliaksesi käyttäjien luoda organisaatioita. Ota halutessasi
käyttöön poisto-oikeus salliaksesi käyttäjien poistaa
organisaatioita hubista.

d. Valitse Tallenna.

Oman toimialueen ottaminen käyttöön ympäristöhubille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Olemassa olevien organisaatioiden yhdistäminen ympäristöhubiin ja käyttäjäkartoitusten luominen
SSO-kertakirjautumiselle edellyttää omaa toimialuetta, joten ota Oma toimialue -ominaisuus käyttöön
organisaatiossa, johon ympäristöhubi on asennettu.

1. Hae vapaana oleva toimialuenimi ja rekisteröi se.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitse Oma
toimialueeni.

b. Syötä alatoimialueen nimi, jota haluat käyttää malli-URL:ssä.

c. Valitse Tarkista käytettävyys. Jos nimi on jo käytössä, valitse eri nimi.

d. Valitse Ehdot ja edellytykset lukeaksesi sopimuksesi ja valitse sitten valintaruutu.

e. Valitse Rekisteröi toimialue.
Saat vahvistussähköpostin Salesforcelta, kun uusi toimialueesi on valmis testattavaksi.

2. Testaa toimialuenimeäsi ja ota se käyttöön organisaatiollesi.

a. Napsauta vahvistussähköpostissa olevaa URL-osoitetta kirjautuaksesi sisään Salesforceen uuden toimialueesi avulla. Voit myös
kirjoittaa Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valita Oma toimialueeni ja napsauttaa Kirjaudu
sisään napsauttamalla tätä.

b. Testaa uutta toimialuetta napsauttamalla välilehtiä ja linkkejä organisaatiossasi. Huomaa, että kaikki välilehdet ja sivut näyttävät
uuden toimialuenimesi.

Vihje:  Jos käytät organisaatiossasi mukautettuja painikkeita tai Visualforce-sivuja, testaa ne ennen uuden toimialuenimen
käyttöönottoa. Älä käytä instanssiin perustuvia URL-osoitteita mukautuksissasi.

c. Julkaise uusi toimialuenimi organisaatiollesi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni,
valitsemalla Oma toimialueeni ja napsauttamalla Siirrä käyttäjien käytettäväksi.
Toimialue aktivoidaan välittömästi ja käyttäjäsi ohjataan uuden toimialueen sivuille.

3. Määritä toimialueen kirjautumiskäytännöt sivujasi käyttäville käyttäjille.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitse Oma toimialueeni.

b. Napsauta Oman toimialueeni asetukset -osiosta Muokkaa.

c. Jos haluat poistaa todennuksen käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät käytä toimialuekohtaista kirjautumissivua, valitse kirjautumiskäytäntö.
Tämä vaihtoehto parantaa tietoturvaa estämällä kirjautumisyritykset kaikilta, jotka eivät tiedä toimialuenimeäsi.

d. Valitse uudelleenohjauskäytäntö haluamasi suojaustason perusteella. Sinulla on kolme vaihtoehtoa, laskevassa
turvallisuusjärjestyksessä.
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• Uudelleenohjaa käyttäjät samalla sivulle toimialueessa.

• Uudelleenohjaa käyttäjät ja näytä heille varoitus.

• Estä uudelleenohjaus vaatimalla käyttäjiä syöttämään uuden toimialuenimen.

Organisaatioiden hallinta ympäristöhubissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit hallita kaikkia Salesforce-organisaatioistasi yhdestä sijainnista yhdistämällä ne ympäristöhubiin.
Voit myös luoda organisaatioita Salesforce-malleilla, jotka on tarkoitettu kehitystöihin, testaukseen
ja kokeiluihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Organisaation yhdistäminen ympäristöhubiin

Voit yhdistää olemassa olevia Salesforce-organisaatioita ympäristöhubiin, jolloin voit hallita
kaikkia kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä yhdestä keskitetystä sijainnista. Kun yhdistät
organisaation hubiin, siihen liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti, joten sinun ei
tarvitse yhdistää niitä manuaalisesti.

Organisaation luominen ympäristöhubista

Voit luoda ympäristöhubista organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Jos olet itsenäinen
ohjelmistovalmistajakumppani, voit myös luoda kumppaniorganisaatioita, jossa on väljemmät rajoitukset, enemmän tallennustilaa
ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia. Kun luot organisaation ympäristöhubista, siitä tulee hubin jäsen ja sen oletuskieli
määrittyy käyttäjän paikkamäärityksen perusteella.

Organisaation yhdistäminen ympäristöhubiin

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaation yhdistäminen
ympäristöhubiin:
• Organisaation

yhdistämisoikeus
ympäristöhubiin

Voit yhdistää olemassa olevia Salesforce-organisaatioita ympäristöhubiin, jolloin voit hallita kaikkia
kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä yhdestä keskitetystä sijainnista. Kun yhdistät organisaation
hubiin, siihen liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse yhdistää niitä
manuaalisesti.

Seuraavantyyppiset organisaatioon liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti.

• Kaikki organisaatiot: kaikki organisaatiosta luodut sandbox-organisaatiot.

• Julkaisuorganisaatio: kaikki sen korjausversio-organisaatiot.

• Trialforce-hallintaorganisaatio: kaikki siitä luodut Trialforce-lähdeorganisaatiot.

• Organisaatio, johon lisenssinhallintasovellus on asennettu: mikä tahansa julkaisuorganisaatio, jonka hallittava paketti on rekisteröity
lisenssinhallintasovelluksessa.

Note:  Et voi yhdistää sandbox-organisaatiota suoraan ympäristöhubiin. Jos haluat yhdistää sandboxin ympäristöhubiin, yhdistä
ensin sandboxin luomiseen käytetty organisaatio. Päivitä sitten sandbox-organisaatio. Päivitys lisää sen automaattisesti hubin
jäseneksi.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse Yhdistä organisaatio.

2. Syötä yhdistettävän organisaation pääkäyttäjän käyttäjänimi ja kirjoita halutessasi lyhyt kuvaus. Kuvaus auttaa löytämään organisaation
myöhemmin nopeammin varsinkin, jos hubissasi on paljon jäsenorganisaatioita.

3. Kertakirjautuminen on oletusarvoisesti käytössä yhdistämässäsi organisaatiossa. Jos haluat poistaa kertakirjautumisen käytöstä, poista
valinta Ota SSO-kertakirjautuminen automaattisesti käyttöön tälle organisaatiolle.

4. Valitse Yhdistä organisaatio uudelleen.
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5. Syötä ponnahdusikkunaan organisaation pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Jos et näe ponnahdusikkunaa, poista selaimesi
ponnahdusikkunoiden esto hetkeksi käytöstä ja yritä uudelleen.

6. Valitse Kirjaudu sisään ja valitse Salli.

Organisaation luominen ympäristöhubista

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit luoda ympäristöhubista organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Jos olet
itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, voit myös luoda kumppaniorganisaatioita, jossa on
väljemmät rajoitukset, enemmän tallennustilaa ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia.
Kun luot organisaation ympäristöhubista, siitä tulee hubin jäsen ja sen oletuskieli määrittyy käyttäjän
paikkamäärityksen perusteella.

Note:  Voit luoda enintään 20 jäsenorganisaatiota per päivä. Jos haluat luoda enemmän
organisaatioita, kirjaa tapaus kumppaniyhteisössä.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse Luo organisaatio.

2. Valitse organisaation käyttötarkoitus.

Sallii sinun luoda:Käyttötarkoitus

Developer Edition -organisaatioita sovellusten rakentamiseen ja pakkaamiseen.Kehittäminen

Salesforce-standardiorganisaatioiden kokeiluversioita testaamiseen ja demoja varten. Nämä organisaatiot
vastaavat organisaatioita, joita asiakkaat luovat osoitteesta www.salesforce.com/trial. Kun luot

Testi/demo

testi-/demo-organisaation, voit määrittää Trialforce-mallin, jos haluat organisaatiosi sisältävän
mukautuksesi.

Trialforce-lähdeorganisaatiot ovat vaihtoehto Trialforce-hallintaorganisaatiolle. Ellet tarvitset mukautettua
brändäystä sisäänkirjautumissivullasi tai sähköposteissasi, luo Trialforce-lähdeorganisaatioita
ympäristöhubista.

Trialforce

3. Syötä tarvittavat tiedot valitsemallesi organisaatiotyypille.

4. Lue päätilaussopimus ja valitse sen valintaruutu.

5. Valitse Luo.

Kun organisaatiosi on valmis, saat sähköposti-ilmoituksen ja organisaatiosi ilmestyy hubin jäsenten luetteloon.

SSO-kertakirjautuminen ympäristöhubissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Sovellusten kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto vaatii useiden eri
Salesforce-käyttöympäristöjen välillä siirtymistä ja sisäänkirjautumistunnusten antamista joka kerta.
Kertakirjautuminen (Single Sign-On, eli SSO) yksinkertaistaa tätä prosessia sallimalla ympäristöhubin
käyttäjän kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin todentamatta itseään uudelleen. Voit määrittää
SSO-kertakirjautumisen luomalla käyttäjäkartoituksia manuaalisesti, käyttämällä yhdistämistunnuksia
tai laatimalla kaavan.

Ympäristöhubi tukee näitä SSO-kertakirjautumismetodeja käyttäjien täsmäämiseksi.
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KuvausKertakirjautumismetodi

Täsmää hubiorganisaation käyttäjiä jäsenorganisaation käyttäjiin manuaalisesti. Kartoitetut
käyttäjät on oletusarvoinen metodi jäsenorganisaation lisätietosivulta määritetyille
SSO-käyttäjäkartoituksille.

Kartoitetut käyttäjät

Täsmää käyttäjät, joilla on sama yhdistämistunnus ympäristöhubissa ja
jäsenorganisaatiossa.

Yhdistämistunnus

Täsmää ympäristöhubin ja jäsenorganisaatiot käyttäjät määrittämäsi kaavan perusteella.Käyttäjänimen kaava

Jos määrität useita SSO-kertakirjautumismetodeja, ne arvioidaan tässä järjestyksessä: (1) Kartoitetut käyttäjät, (2) Yhdistämistunnus ja (3)
Käyttäjänimen kaava. Käyttäjä kirjataan sisään ensimmäisellä metodilla, joka löytää vastaavuuden, ja muut metodit ohitetaan. Jos vastaavaa
käyttäjää ei löydy, ympäristöhubi ohjaa käyttäjän Salesforcen tavalliselle sisäänkirjautumissivulle.

Note:  SSO-kertakirjautuminen ei toimi juuri lisätyille käyttäjille tai sandbox-organisaatiossa määritetyille käyttäjäkartoituksille.
Sinun tulisi ainoastaan lisätä käyttäjiä, muokata käyttäjätietoja tai määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia sandboxin
ylätason organisaatiossa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

SSO-kertakirjautumisen ottaminen käyttöön jäsenorganisaatiolle

Voit ottaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön salliaksesi ympäristöhubin käyttäjien kirjautua sisään jäsenorganisaatioon todentamatta
itseään uudelleen.

SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen määrittäminen

Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen manuaalisesti ympäristöhubin käyttäjän ja jäsenorganisaation käyttäjän
välille. Ota kertakirjautuminen käyttöön hubin jäsenorganisaatiossa ennen käyttäjäkartoituksen määrittämistä.

Yhdistämistunnuksen tai kaavan käyttäminen SSO-kertakirjautumisessa

Voit täsmätä ympäristöhubin käyttäjän jäsenorganisaation käyttäjään yhdistämistunnuksella tai käyttäjänimen kaavalla. Ota
SSO-kertakirjautuminen käyttöön jäsenorganisaatiossa ennen näiden metodien käyttämistä.

SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä jäsenorganisaatiolta

Jos haluat ympäristöhubin käyttäjien todentavan itsensä, kun he kirjautuvat sisään jäsenorganisaatioon, voit poistaa
SSO-kertakirjautumisen käytöstä. SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä ei poista määrittämiäsi käyttäjäkartoituksia, joten voit
ottaa sen uudelleen käyttöön myöhemmin.

SSO-kertakirjautumisen ottaminen käyttöön jäsenorganisaatiolle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit ottaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön salliaksesi ympäristöhubin käyttäjien kirjautua sisään
jäsenorganisaatioon todentamatta itseään uudelleen.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Valitse Ota SSO käyttöön.

3. Vahvista, että haluat ottaa kertakirjautumisen käyttöön tälle organisaatiolle, ja valitse Ota SSO
käyttöön uudelleen.
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SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen määrittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen manuaalisesti ympäristöhubin käyttäjän
ja jäsenorganisaation käyttäjän välille. Ota kertakirjautuminen käyttöön hubin jäsenorganisaatiossa
ennen käyttäjäkartoituksen määrittämistä.

Käyttäjäkartoitukset voivat olla monesta–yhteen-suhteita, mutta eivät yhdestä–moneen. Toisin
sanoen voit liittää useita ympäristöhubin käyttäjiä yhteen jäsenorganisaation käyttäjään. Jos
esimerkiksi haluat laadunvalvontatiimisi jäsenien kirjautuvan sisään testiorganisaatioon samana
käyttäjänä, voit määrittää käyttäjäkartoituksia.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota, tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Siirry Kertakirjautumisen käyttäjien kartoitukset -viiteluetteloon ja valitse Uusi SSO-käyttäjäkartoitus.

3. Syötä jäsenorganisaatioon kartoitettavan käyttäjän nimi ja hae käyttäjä ympäristöhubista.

4. Valitse Tallenna.

Yhdistämistunnuksen tai kaavan käyttäminen SSO-kertakirjautumisessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit täsmätä ympäristöhubin käyttäjän jäsenorganisaation käyttäjään yhdistämistunnuksella tai
käyttäjänimen kaavalla. Ota SSO-kertakirjautuminen käyttöön jäsenorganisaatiossa ennen näiden
metodien käyttämistä.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Siirry Kertakirjautumisen asetukset -osioon ja valitse metodi

VaiheetMenetelmä

Valitse valintaruutu.Kertakirjautumismetodi 2 -
Yhdistämistunnus

Valitse valintaruutu ja määritä kaava. Jos esimerkiksi haluat täsmätä
käyttäjänimen ensimmäisen osan (ennen @-merkkiä olevan osan) tarkan
toimialuenimen kanssa, kirjoita:

LEFT($User.Username, FIND("@", $User.Username))
& ("mydev.org")

Kertakirjautumismetodi 3 -
Käyttäjänimen kaava

3. Valitse Tallenna.

SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä jäsenorganisaatiolta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Jos haluat ympäristöhubin käyttäjien todentavan itsensä, kun he kirjautuvat sisään
jäsenorganisaatioon, voit poistaa SSO-kertakirjautumisen käytöstä. SSO-kertakirjautumisen
poistaminen käytöstä ei poista määrittämiäsi käyttäjäkartoituksia, joten voit ottaa sen uudelleen
käyttöön myöhemmin.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Valitse Poista SSO käytöstä.
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3. Vahvista, että haluat poistaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön tältä organisaatiolta, ja valitse Poista SSO käytöstä uudelleen.

Ympäristöhubin parhaat toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi ympäristöhubia.

• Jos olet pääkäyttäjä tai kehittäjä, valitse hubiorganisaatioksesi organisaatio, jota tiimisi käyttää
eniten. Jos olet itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, ympäristöhubi on jo asennettunna
Partner Business -organisaatioosi.

• Määritä oma toimialue jokaiselle jäsenorganisaatiolle hubiorganisaation lisäksi. Oma toimialue
sisältää yksilöllisen URL-toimialueosoitteen, joten se on helpompi erottaa jäsenorganisaatioista,
joita käytät kehitykseen, testaukseen ja kokeilukaksoihin.

• Koska jokainen jäsenorganisaatio on vakio-objekti (tyyppiä EnvironmentHubMember), voit
muokata niiden toimintatapoja tai käyttää niitä ohjelmallisesti. Voit esimerkiksi luoda
mukautettuja kenttiä, määrittää työnkulkusääntöjä tai käyttäjäkartoituksia ja ottaa
kertakirjautumisen käyttöön API:lla mille tahansa jäsenorganisaatiolle.

• Laadi strategia SSO-kertakirjautumisoikeuden ottamiseksi käyttöön yhtiösi tietoturvavaatimusten perusteella. Valitse sitten tarpeisiisi
sopiva SSO-kertakirjautumismetodi (tarkka kartoitus, yhdistämistunnus tai mukautettu kaava).

• SSO-kertakirjautuminen ei toimi juuri lisätyille käyttäjille tai sandbox-organisaatiossa määritetyille käyttäjäkartoituksille. Sinun tulisi
ainoastaan lisätä käyttäjiä, muokata käyttäjätietoja tai määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia sandboxin ylätason
organisaatiossa.

• Yhdistetty Environment Hub -sovellus on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Älä ota sitä käyttöön millekään profiilille. Ellei Salesforce
neuvo toisin, älä poista yhdistettyä sovellusta tai säädä sen asetuksia.

Yleisimpiä kysymyksiä ympäristöhubista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vastauksia yleisimpiin ympäristöhubia koskeviin kysymyksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Voinko käyttää ympäristöhubia Lightning Experiencessa?

Mistä asennan ympäristöhubin?

Edellyttääkö ympäristöhubin käyttö omaa toimialuetta?

Voinko asentaa ympäristöhubin useampaan kuin yhteen organisaatioon?

Voinko ottaa ympäristöhubin käyttöön sandbox-organisaatiossa?

Millaisia organisaatioita voin luoda ympäristöhubissa?

Miten ympäristöhubissa luomieni organisaatioiden paikkamääritys määritetään?

Ovatko ympäristöhubissa luomani organisaatiot samoja kuin kumppaniportaalissa luomani?

Voiko organisaatio olla jäsenenä useissa ympäristöhubeissa?

Voinko poistaa ympäristöhubin käytöstä?

Voinko käyttää ympäristöhubia Lightning Experiencessa?

Kyllä, Salesforce Classic ja Lightning Experience tukevat molemmat ympäristöhubia.
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Mistä asennan ympäristöhubin?

Jos olet itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, ympäristöhubi on jo asennettunna Partner Business -organisaatioosi.

Asenna muussa tapauksessa ympäristöhubi organisaatioon, jota kaikki käyttäjäsi voivat käyttää, kuten CRM-organisaatioosi. Älä asenna
ympäristöhubia Developer Edition -organisaatioon, joka sisältää hallittavan pakettisi. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun lataat paketin
uutta versiota palvelimelle tai pakotat päivityksen asiakkaille.

Edellyttääkö ympäristöhubin käyttö omaa toimialuetta?

Ei, oma toimialue ei ole tarpeen. Jos et määritä omaa toimialuetta, et voi kuitenkaan yhdistää olemassa olevia organisaatioita
ympäristöhubiin tai kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin kertakirjautumisen avulla. Salesforce suosittelee, että määrität oman toimialueen
ympäristöhubin kanssa.

Voinko asentaa ympäristöhubin useampaan kuin yhteen organisaatioon?

Kyllä, mutta sinun täytyy hallita jokaista ympäristöhubia erikseen. Vaikka Salesforce suosittelee käyttämään yhtä ympäristöhubia per
yhtiö, useamman hubin käyttäminen saattaa olla järkevää sinun yhtiöllesi. Saatat esimerkiksi haluta pitää tuotelinjoihin liittyvät organisaatiot
erillään toisistaan.

Voinko ottaa ympäristöhubin käyttöön sandbox-organisaatiossa?

Ei, et voi ottaa ympäristöhubia käyttöön sandbox-organisaatiossa. Ota ympäristöhubi käyttöön tuotanto-organisaatiossa, jota kaikki
käyttäjäsi voivat käyttää.

Millaisia organisaatioita voin luoda ympäristöhubissa?

Voit luoda organisaatioita kehitystöitä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Itsenäiset ohjelmistovalmistajakumppanit voivat myös luoda
kumppaniorganisaatioita, jossa on väljemmät rajoitukset, enemmän tallennustilaa ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia.
Jos olet kumppani, mutta et näe kumppaniorganisaatioita ympäristöhubissa, kirjaa tapaus kumppaniyhteisöstä.

Vanhenee tämän ajan kuluessaParas käyttötarkoitusOrganisaation tyyppi

30 päiväätestaaminenGroup Edition

30 päiväätestaaminenEnterprise Edition

30 päiväätestaaminenProfessional Edition

Ei koskaanSovellusten ja Lightning-komponenttien kehittäminenPartner Developer Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Group Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Enterprise Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Professional Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaTrialforce-mallien luominenTrialforce-lähdeorganisaatio

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaAsiakasesittelytConsulting Partner Edition
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Miten ympäristöhubissa luomieni organisaatioiden paikkamääritys määritetään?

Salesforce-käyttäjätilisi paikkamääritys määrittää luomiesi organisaatioiden oletusarvoisen paikkamäärityksen. Jos käyttäjätilisi paikkamääritys
on esimerkiksi Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta), se on luomiesi organisaatioiden oletusarvoinen paikkamääritys.
Näin luomasi organisaatiot on mukautettu valmiiksi niiden sijainnin perusteella.

Ovatko ympäristöhubissa luomani organisaatiot samoja kuin kumppaniportaalissa luomani?

Kyllä, organisaatiot ovat identtisiä kumppaniportaalissa luomiesi organisaatioiden kanssa. Ympäristöhubi käyttää samoja malleja, joten
organisaatioilla on samat mukautukset, kuten korkeammat rajoitukset ja lisälisenssit. Voit käyttää ympäristöhubia luodaksesi samoja
Group Edition-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -organisaatioita kuin asiakkaasi käyttävät. Tällä tavalla voit testata sovelluksesi
käyttämällä realistisia asiakastoteutuksia.

Voiko organisaatio olla jäsenenä useissa ympäristöhubeissa?

Ei, organisaatio voi olla jäsenenä vain yhdessä ympäristöhubissa kerralla. Kun olet yhdistänyt organisaation ympäristöhubiin, sinun täytyy
ottaa yhteyttä Salesforce-tukeen katkaistaksesi yhteyden.

Voinko poistaa ympäristöhubin käytöstä?

Kun olet asentanut ympäristöhubin organisaatioosi, et voi poistaa sitä käytöstä. Voit kuitenkin piilottaa ympäristöhubin käyttäjiltäsi.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusvalikko  ja valitse Sovellusvalikko. Valitse Sovellusvalikko-sivulta, haluatko
piilottaa vai näyttää sovelluksen.

Ympäristöhubissa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot ja hallitset organisaatioita ympäristöhubissa.

Luettelonäkymien rajoitukset
Et voi suodattaa hubin jäseniä organisaation erääntymispäivän perusteella, kun luot tai päivität
luettelonäkymiä Lightning Experiencessa. Jos sinulla on jo luettelonäkymä, joka käyttää
organisaation erääntymispäivää sen suodatusehdoissa, luettelonäkymä ei toimi Lightning
Experiencessa. Jos haluat suodattaa hubin jäseniä organisaation erääntymispäivän perusteella,
siirry käyttämään luettelonäkymää Salesforce Classicissa.

Apex-testien virheiden korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien asennukset tai päivitykset saattavat epäonnistua, jos ne eivät läpäise Apex-testejä. Jotkin
näistä virheistä voidaan kuitenkin ohittaa. Sovelluskehittäjä saattaa esimerkiksi kirjoittaa Apex-testin,
joka tekee oletuksia tilaajan tiedoista.

Jos olet tilaaja, jonka asennus epäonnistui Apex-testin takia, ota yhteyttä paketin kehittäjään
saadaksesi apua.

Jos olet kehittäjä ja asenus epäonnistui Apex-testin virheen takia, tarkasta seuraavat:

• Varmista, että olet vaiheistanut kaikki Apex-testin vaatimat tiedot sen sijaan, että luottaisit
olemassa oleviin tilaajan tietoihin.
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• Jos tilaaja luo vahvistussäännön, pakollisen kentän tai pakettisi viittaaman objektin käynnistimen, testi saattaa epäonnistua, jos se
suorittaa DML:n tälle objektille. Jos tämä objekti luodaan vain testitarkoitusta varten eikä sitä koskaan suoriteta, ja luonti epäonnistuu
ristiriitojen takia, jolloin saatat ohittaa virheen turvallisesti ja jatkaa testiä. Muussa tapauksessa ota yhteyttä asiakkaaseen ja määritä
vaikutus.

Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen/päivityksen
yhteydessä
Sovelluskehittäjät voivat määrittää Apex-komentosarjan käynnistymään automaattisesti, kun tilaaja asentaa tai päivittää hallittavan
paketin. Tällä tavalla voit mukauttaa paketin asennusta tai päivitystä tilaajan organisaation tietojen perusteella. Voit esimerkiksi käyttää
komentosarjaa määrittääksesi mukautettuja asetuksia, luodaksesi esimerkkitietoja, lähettääksesi sähköpostia asentajalle, ilmoittaaksesi
asiasta ulkoiselle järjestelmälle tai käynnistääksesi erätoiminnon, joka täyttää uuden kentän suuren tietomäärän perusteella.
Yksinkertaisuuden vuoksi voit määrittää vain yhden asennuksen jälkeisen komentosarjan. Sen täytyy olla Apex-luokka, joka on paketin
jäsen.

Asennuksen jälkeinen komentosarja käynnistyy testien suorittamisen jälkeen ja siihen sovelletaan oletusarvoisia hallintorajoituksia. Se
suoritetaan erityisenä järjestelmäkäyttäjänä, joka edustaa pakettiasi, joten kaikki komentosarjan suorittamat toiminnot näytetään pakettisi
tekeminä. Voit käyttää tätä käyttäjää UserInfo-komennolla. Voit nähdä tämän käyttäjän vain suorituksen aikana, mutta et testien aikana.

Jos komentosarja epäonnistuu, asennus/päivitys keskeytetään. Komentosarjan virheet lähetetään sähköpostitse paketin Ilmoita
Apex-virheestä -kentässä määritetylle käyttäjälle. Jos käyttäjää ei ole määritetty, asennuksen/päivityksen tiedot eivät ole saatavilla.

Asennuksen jälkeisellä komentosarjalla on seuraavat lisäominaisuudet.

• Se voi käynnistää erätöitä, ajoitettuja töitä ja tulevia töitä.

• Sillä ei ole käyttöoikeutta istuntojen tunnuksiin.

• Se voi suorittaa kutsuja vain ei-synkronoitujen toimintojen avulla. Kutsu tapahtuu, kun komentosarja on suoritettu ja asennus on
valmis ja otettu käyttöön.

Note:  Et voi suorittaa asennuksen jälkeistä komentosarjaa uudessa kokeiluorganisaatiossa, joka on valmisteltu Trialforcen avulla.
Komentosarja suoritetaan vain, kun tilaaja asentaa pakettisi olemassa olevaan organisaatioon.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten asennuksen jälkeinen komentosarja toimii?

Esimerkki asennuksen jälkeisestä komentosarjasta

Asennuksen jälkeisen komentosarjan määrittäminen

Miten asennuksen jälkeinen komentosarja toimii?
Asennuksen jälkeinen komentosarja on Apex-luokka, joka käyttää InstallHandler-liittymää. Tässä liittymässä on vain yksi metodi,
nimeltään onInstall, joka määrittää asennuksen yhteydessä suoritettavat toiminnot.

global interface InstallHandler {
void onInstall(InstallContext context)

}

onInstall-metodi ottaa argumentikseen kontekstiobjektin, joka tarjoaa seuraavat tiedot.

• Asennuksen suorittavan organisaation organisaatiotunnus.

• Asennuksen käynnistäneen käyttäjän käyttäjätunnus.

• Aiemmin asennetun paketin versionumero (määritetään Versio-luokan avulla). Tämä on aina kolmiosainen numero, kuten 1.2.0.
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• Onko asennus päivitys.

• Onko asennus pakotettu.

Kontekstiargumentti on objekti, jonka tyyppi on InstallContext-liittymä. Tämä liittymä on järjestelmässä käytössä automaattisesti.
Seuraava InstallContext-liittymän määritelmä näyttää metodit, jota voit käyttää kontekstiargumentissa.

global interface InstallContext {
ID organizationId();
ID installerId();
Boolean isUpgrade();
Boolean isPush();
Version previousVersion();

}

Versiometodit ja -luokka

Voit käyttää System.Version-luokan metodeita hakeaksesi hallittavan paketin version ja verrataksesi pakettiversioita. Pakettiversio
on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version numerolla on muoto
majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3). Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon
kaikkien muiden kuin korjausjulkaisujen yhteydessä. Jos suurempi tai pienempi numero nousee, korjausversion numero on 0.

Seuraavat ovat System.Version-luokan instanssimetodeja.

KuvausPalautustyyppiArgumentitMetodi

Vertaa nykyistä versiota määritettyyn versioon
ja palauttaa jonkin seuraavista arvoista:

KokonaislukuSystem.Version versioncompareTo

• Nolla, jos nykyinen pakettiversio on sama
kuin määritetty pakettiversio

• Nollaa suurempi kokonaisluku, jos nykyinen
pakettiversio on suurempi kuin määritetty
pakettiversio

• Nollaa pienempi kokonaisluku, jos nykyinen
pakettiversio on pienempi kuin määritetty
pakettiversio

Jos kaksiosaista versionumeroa verrataan
kolmiosaiseen versioon, korjausnumero
ohitetaan ja vertailu perustuu vain
ensimmäiseen ja toiseen numeroon.

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
pääversionumeron.

Kokonaislukumajor

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
sivuversionumeron.

Kokonaislukuminor

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
korjausversion numeron tai null, jos
korjausversiota ei ole.

Kokonaislukupatch

System-luokka sisältää kaksi metodia, joita voit käyttää määrittääksesi ehdollista logiikkaa, jotta eri pakettiversiot toimivat eri tavalla.
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• System.requestVersion: Palauttaa kaksiosaisen version, joka sisältää paketin versionumeron kaksi ensimmäistä lukua. Tämän
metodin avulla voit määrittää paketin asennetun instanssin version, josta kutsuva koodi viittaa pakettiisi. Voit mukauttaa paketin
koodin toimintaa kutsuvan koodin version perusteella.

• System.runAs(System.Version): Muuttaa nykyisen pakettiversion argumentissa määritettyyn pakettiversioon.

Kun tilaaja on asentanut paketistasi useita versioita ja kirjoittaa koodia, joka viittaa pakettisi Apex-luokkiin tai käynnistimiin, sinun täytyy
määrittää versio, johon tilaaja viittaa. Voit suorittaa eri koodipolkuja pakettisi Apex-koodissa kutsuvan ja viittaavan Apex-koodin
versioasetuksen perusteella. Voit määrittää kutsuvan koodin paketin versioasetuksen kutsumalla System.requestVersion-metodia
paketin koodista.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Version Class

Esimerkki asennuksen jälkeisestä komentosarjasta
Seuraava asennuksen jälkeisen komentosarjan esimerkki suorittaa nämä toiminnot paketin asennuksen/päivityksen yhteydessä.

• Jos aiempaa versiota ei ole, eli paketti asennetaan ensimmäistä kertaa, komentosarja:

– Luo uuden tilin nimeltään “Newco” ja vahvistaa sen luomisen.

– Luo mukautetusta Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Client Satisfaction Survey”.

– Lähettää tilaajalle sähköpostiviestin, joka vahvistaa paketin asennuksen.

• Jos edellinen versio on 1.0, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Upgrading from Version 1.0”.

• Jos paketti on päivitys, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Sample Survey during Upgrade”.

• Jos päivitys on pakotettu, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Sample Survey during Push”.

global class PostInstallClass implements InstallHandler {
global void onInstall(InstallContext context) {
if(context.previousVersion() == null) {
Account a = new Account(name='Newco');
insert(a);

Survey__c obj = new Survey__c(name='Client Satisfaction Survey');
insert obj;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:context.installerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[]{toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail =
new Messaging.SingleEmailMessage();

mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package install successful');
mail.setPlainTextBody('Thanks for installing the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });
}

else
if(context.previousVersion().compareTo(new Version(1,0)) == 0) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Upgrading from Version 1.0');
insert(obj);
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}
if(context.isUpgrade()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Upgrade');
insert obj;
}

if(context.isPush()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Push');
insert obj;
}

}
}

Voit testata asennuksen jälkeisen komentosarjan käyttämällä Test-luokan uutta testInstall-metodia. Tämä metodi hyväksyy
seuraavat argumentit.

• Luokka, joka käyttää InstallHandler-liittymää.

• Version-objekti, joka määrittää olemassa olevan versionumeron.

• Valinnainen totuusarvo, joka on true  (tosi), jos asennus on pakotettu. Oletusarvo on false  (epätosi).

Tämä esimerkki osoittaa miten voit testata Apex-luokkaan PostInstallClass  käyttöönotetun asennuksen jälkeisen komentosarjan.

@isTest
static void testInstallScript() {
PostInstallClass postinstall = new PostInstallClass();
Test.testInstall(postinstall, null);
Test.testInstall(postinstall, new Version(1,0), true);
List<Account> a = [Select id, name from Account where name ='Newco'];
System.assertEquals(a.size(), 1, 'Account not found');

}

Asennuksen jälkeisen komentosarjan määrittäminen
Kun olet luonut ja testannut asennuksen jälkeisen komentosarjan, voit määrittää sen paketin lisätietosivun Asennuksen jälkeinen
komentosarja -hakukenttään. Tulevissa korjausversioissa voit muuttaa komentosarjan sisältöä, mutta et Apex-luokkaa.

Luokkavalinta on käytettävissä myös Metadata API:n kautta Package.postInstallClass-komennolla. Tämä esitetään tiedostossa
package.xml <postInstallClass>foo</postInstallClass>-elementtinä.

Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen poistamisen
yhteydessä
Sovelluskehittäjät voivat määrittää Apex-komentosarjan käynnistymään automaattisesti, kun tilaaja poistaa hallittavan paketin asennuksen.
Tällä tavalla voit suorittaa puhdistus- ja ilmoitustehtäviä tilaajan organisaation tietojen perusteella. Yksinkertaisuuden vuoksi voit määrittää
vain yhden komentosarjan asennuksen poistamiseen. Sen täytyy olla Apex-luokka, joka on paketin jäsen.

Asennuksen poistamisen komentosarjaan sovelletaan oletusarvoisia hallintorajoituksia. Se suoritetaan erityisenä järjestelmäkäyttäjänä,
joka edustaa pakettiasi, joten kaikki komentosarjan suorittamat toiminnot näytetään pakettisi tekeminä. Voit käyttää tätä käyttäjää
UserInfo-komennolla. Voit nähdä tämän käyttäjän vain suorituksen aikana, mutta et testien aikana.

Jos komentosarja epäonnistuu, asennuksen poistaminen jatkuu, mutta komentosarjan suorittamia muutoksia ei oteta käyttöön.
Komentosarjan virheet lähetetään sähköpostitse paketin Ilmoita Apex-virheestä -kentässä määritetylle käyttäjälle. Jos käyttäjää ei ole
määritetty, asennuksen poistamisen tiedot eivät ole saatavilla.
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Asennuksen poistamisen komentosarjalla on seuraavat rajoitukset. Et voi käyttää sitä käynnistääksesi erätöitä, ajoitettuja töitä tai tulevia
töitä, käyttääksesi istuntotunnuksia tai suorittaaksesi kutsuja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten asennuksen poistamisen komentosarja toimii?

Esimerkki asennuksen poistamisen komentosarjasta

Asennuksen poistamisen komentosarjan määrittäminen

Miten asennuksen poistamisen komentosarja toimii?
Asennuksen poistamisen komentosarja on Apex-luokka, joka käyttää UninstallHandler-liittymää. Tässä liittymässä on vain yksi
metodi, nimeltään onUninstall, joka määrittää asennuksen poistamisen yhteydessä suoritettavat toiminnot.

global interface UninstallHandler {
void onUninstall(UninstallContext context)

}

onUninstall-metodi ottaa argumentikseen kontekstiobjektin, joka tarjoaa seuraavat tiedot.

• Asennuksen poistamisen suorittavan organisaation organisaatiotunnus.

• Asennuksen poistamisen käynnistäneen käyttäjän käyttäjätunnus.

Kontekstiargumentti on objekti, jonka tyyppi on UninstallContext-liittymä. Tämä liittymä on järjestelmässä käytössä automaattisesti.
Seuraava UninstallContext-liittymän määritelmä näyttää metodit, jota voit käyttää kontekstiargumentissa.

global interface UninstallContext {
ID organizationId();
ID uninstallerId();

}

Esimerkki asennuksen poistamisen komentosarjasta
Asennuksen poistamisen komentosarjan esimerkki suorittaa seuraavat toiminnot paketin asennuksen poistamisen yhteydessä.

• Lisää syötteeseen merkinnän, joka kertoo asennuksen poistaneen käyttäjän ja organisaation

• Luo ja lähettää sähköpostiviestin, joka vahvistaa asennuksen poiston käyttäjälle

global class UninstallClass implements UninstallHandler {
global void onUninstall(UninstallContext ctx) {
FeedItem feedPost = new FeedItem();
feedPost.parentId = ctx.uninstallerID();
feedPost.body = 'Thank you for using our application!';
insert feedPost;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:ctx.uninstallerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[] {toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package uninstall successful');
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mail.setPlainTextBody('Thanks for uninstalling the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });

}
}

Voit testata asennuksen poistamisen komentosarjan käyttämällä Test-luokan testUninstall-metodia. Tämä metodi ottaa
argumentikseen luokan, joka käyttää UninstallHandler-liittymää.

Tämä esimerkki osoittaa miten voit testata Apex-luokkaan UninstallClass  käyttöönotetun asennuksen poistamisen komentosarjan.

@isTest
static void testUninstallScript() {
Id UninstallerId = UserInfo.getUserId();
List<FeedItem> feedPostsBefore =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

Test.testUninstall(new UninstallClass());
List<FeedItem> feedPostsAfter =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

System.assertEquals(feedPostsBefore.size() + 1, feedPostsAfter.size(),
'Post to uninstaller failed.');

}

Asennuksen poistamisen komentosarjan määrittäminen
Kun olet luonut ja testannut asennuksen poistamisen komentosarjan ja sisällyttänyt sen pakettisi jäseneksi, voit määrittää sen paketin
lisätietosivun Asennuksen poistamisen komentosarja -hakukenttään. Tulevissa korjausversioissa voit muuttaa komentosarjan sisältöä,
mutta et Apex-luokkaa.

Luokkavalinta on käytettävissä myös Metadata API:n kautta Package.uninstallClass-komennolla. Tämä esitetään tiedostossa
package.xml <uninstallClass>foo</uninstallClass>-elementtinä.

Sovellusdokumentaation kehittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce suosittelee, että julkaiset sovelluksesi AppExchange-palvelussa ja käytät seuraavaa
dokumentointityyppiä:

Määritä-vaihtoehto
Voit sisällyttää Määritä-vaihtoehdon asennusohjelmiin. Tämä vaihtoehto voi linkittää asennus-
ja määritystietoihin, kuten:

• yhdistelmäsovelluksen ulkoisen palvelun varaaminen.

• Mukautetun sovelluksen asetukset

Määritä-asetus on paketissa mukautettuna linkkinä. Voit luoda mukautetun linkin kotisivun
asetteluille ja lisätä sen pakettiin.

1. Luo mukautettu linkki URL-osoitteeseen, joka sisältää kokoonpanotiedot tai Visualforce-sivun,
joka ottaa kokoonpanon käyttöön. Kun luot mukautetun linkin, määritä näyttöominaisuudeksi
Avaa erillisessä ponnahdusikkunassa, jolloin käyttäjä palaa samalle
Salesforce-sivulle, kun hän on valmis.

2. Kun luot paketin, valitse tämä mukautettu linkki paketin lisätietojen Määritä mukautettu linkki  -kentässä.
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Tietosivu
Sisältää sovelluksen perustiedot, joita tarvitaan ennen asennusta.

Mukauttamis- ja parannusopas
Ilmoittaa asentajille, mitä heidän pitää mukauttaa asennuksen jälkeen osana käyttöönottoa.

Mukautettu ohje
Voit lisätä mukautetun ohjeen mukautetuille objektitietueille ja kentille.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Force.com AppExchange -julkaisijoiden määrittäminen

Force.com AppExchange -julkaisijoiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuksien
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

AppExchange-palvelussa paketteja julkaisevilla käyttäjillä on oltava seuraavat käyttäjäoikeudet:

Force.com AppExchange -pakettien luontioikeus
Sallii käyttäjän luovan paketteja ja lisätä niihin komponentteja.

Force.com AppExchange -pakettien lataamisoikeus
Sallii käyttäjän ladata ja rekisteröidä tai julkaista sovelluksia AppExchange-palveluun.

Molemmat oikeudet sisältyvät automaattisesti järjestelmänvalvojan profiiliin. Määritä käyttäjät, joilla
tulee olla nämä käyttöoikeudet, ja lisää ne asianmukaisiin käyttäjäprofiileihin tai käyttöoikeussarjoihin.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Sovellusdokumentaation kehittäminen
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Ei-hallittavien pakettien muuntaminen hallittaviksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun

Organisaatiosi on jo saattanut ladata ja rekisteröidä paketteja Force.com AppExchange -hakemistoon.
Kaikki ennen Winter '07 -julkaisua ladatut paketit ovat ei-hallittavia, eli niitä ei voi päivittää asentajan
organisaatiossa. Voit muuntaa niitä hallittaviksi määrittämällä organisaatiosi hallittavia paketteja
varten ja valitsemalla hallittavaksi muutettavan paketin. Tämän avulla voit ilmoittaa asentajille, kun
asennettavissa on uusi päivitys.

Ennen kuin muunnat olemassa olevan paketin hallittavaksi, ilmoita nykyisille paketin asentaneille,
miten tiedot tallennetaan:

1. Vie kaikki tiedot paketin aikaisemmasta, ei-hallittavasta versiosta.

2. Poista ei-hallittavan paketin asennus.

3. Asenna paketin uusi, hallittava versio.

4. Tuo viedyt tiedot uuteen, hallittavaan pakettiin.

Note:  Huomautus asentajille: jos olet mukauttanut ei-hallittavan paketin asennusta,
luetteloi nämä mukautukset ennen asennuksen poistoa. Näin voit ottaa ne käyttöön
uudelleen. Kaikki mukautukset eivät kuitenkaan ole mahdollisia hallittavassa paketissa.

Ei-hallittavan paketin muuntaminen hallittavaksi paketiksi:

1. Ota käyttöön hallittavat paketit organisaatiossasi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

3. Muokkaa pakettia, josta haluat tehdä hallittavan, ja valitse Hallittava.

Varoitus:  Kun ei-hallittava paketti muunnetaan hallittavaksi, on rekisteröitävä nimitilan
etuliite, joka vaikuttaa yksilöllisesti nimettyjen paketin komponenttien, kuten mukautettujen
kenttien ja custom s-control -objektien API-nimiin. S-control-objektit, jotka on tallennettu
s-control-kirjastoon tai Asiakirjat-välilehteen eivätkä käytä Force.com API:a, toimivat edelleen
normaalisti, kun olet rekisteröinyt nimitilan etuliitteen. Organisaation ulkopuolelle tallennetut
s-control-objektit tai s-control-objektit, jotka käyttävät Force.com API:a Salesforceen
soittamiseen, vaativat hieman hienosäätöä. Lisätietoja on kohdassa S-control Objektiviitteessä.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Hallittavien pakettien luominen
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Sovellustesi toimitus

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Päätä ennen paketin jakamista, haluatko julkaista hallittavan vai ei-hallittavan paketin.

1. Luo paketti:

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

b. Valitse Uusi.

c. Kirjoita paketin nimi. Nimen ei tarvitse olla sama kuin AppExchange-palvelussa näkyvä nimi.

d. Valitse avattavasta valikosta oletuskieli kaikille komponenttien otsikoille paketissa.

e. Voit myös valita mukautetun linkin Määritä mukautettu linkki  -kentästä, jos
haluat kokoonpanotietojen näkyvän sovelluksen asentajille. Voit valita esimääritetyn
mukautetun linkin URL-osoitteeseen tai s-control-objektiin, jonka olet luonut aloitussivun
asetteluja varten. Lisätietoja on kohdassa Määritä-vaihtoehto sivulla 66. Mukautettu linkki
näkyy Määritä-linkkinä SalesforcessaForce.comAppExchange -palvelun lataussivulla ja
sovelluksen lisätietosivulla asentajan organisaatiossa.

f. Voit halutessasi kirjoittaa Ilmoita Apex-virheestä  -kenttään
sähköposti-ilmoituksen vastaanottajan käyttäjänimen. Ilmoitus lähetetään, kun Apexissa
ilmenee poikkeus, jota Apex-koodi ei sieppaa. Jos et määritä käyttäjänimeä, kaikki
sieppaamattomat poikkeukset luovat sähköposti-ilmoituksen, joka lähetetään Salesforcelle.
Tämä on käytettävissä vain hallituissa paketeissa.

Note: Apex:in voi pakata vain Developer Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition-, Performance Edition
-organisaatioista.

g. Syötä halutessasi Ilmoita pakkausvirheestä  -kenttään sähköpostiosoite, johon lähetetään sähköposti-ilmoitus, jos
tapahtuu virhe, kun tilaajan yritys asentaa, päivittää tai poistaa pakattu sovellus epäonnistuu. Tämä kenttä näytetään vain, jos
pakkausvirheiden ilmoitukset ovat käytössä. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi ilmoitukset käyttöön.

h. Kirjoita tarvittaessa paketin kuvaus. Kuvausta voi vielä muuttaa ennen paketin lähettämistä AppExchange-palveluun.

i. Voit myös määrittää asennuksen jälkeisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen tai päivityksen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin
asennuksen/päivityksen yhteydessä.

j. Voit myös määrittää asennuksen poistamisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen poistamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen
poistamisen yhteydessä.

k. Napsauta Tallenna.

2. Salesforce määrittää pakettisi API-käyttöoikeudet arvoon Rajoittamaton. Voit muuttaa tätä asetusta, jos haluat rajoittaa paketin
Salesforce-komponenttien API-käyttöoikeuksia entisestään. Lisätietoja on kohdassa API-käyttöoikeuden ja dynaamisen
Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa sivulla 46.

3. Lisää sovellukseen tarvittavat komponentit.

a. Napsauta Lisää komponentteja.

b. Valitse avattavasta luettelosta pakettiin lisättävän komponentin tyyppi.

• Lajiteltujen sarakkeiden tietoja voi tarkastella napsauttamalla sarakkeita vastaavia kirjaimia luettelon yläpuolella.
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• Seuraavaan tai edelliseen komponenttijoukkoon voi tarvittaessa siirtyä Seuraava sivu- tai Edellinen sivu -linkin avulla.

• Kerralla näkyvissä olevien kohteiden määrää voi tarvittaessa säätää vähemmän- ja enemmän-linkkien avulla.

c. Valitse komponentit, jotka haluat lisätä.

d. Valitse Lisää pakettiin.

e. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat komponentit pakettiin.

Note:

• Jotkin pakettiin liittyvät komponentit sisältyvät pakettiin automaattisesti, vaikka ne eivät välttämättä näy Paketin komponentit
-luettelossa. Esimerkiksi jos lisäät pakettiin mukautetun objektin, järjestelmä lisää pakettiin automaattisesti myös objektin
mukautetut kentät, sivun asettelut ja suhteet vakio-objekteihin.

• Kun pakkaat liitetyn raportin, kaikki lohkot sisällytetään pakettiin. Vaikka lohkot näytetäänkin paketissa raportteina,
napsauttaessasi lohkoa saat virheviestin riittämättömistä käyttöoikeuksista raportin tarkastelemiseen. Kyseessä ei ole virhe.
Napsauta sen sijaan liitetyn raportin nimeä suorittaaksesi sen.

4. Napsauta Näytä riippuvuudet, jos haluat tarkastella luetteloa komponenteista, jotka riippuvat paketin muista komponenteista,
käyttöoikeuksista tai valinnoista. Yksikköön voi kuulua esimerkiksi s-control-objekti, vakiokenttä tai mukautettu kenttä tai
organisaationlaajuinen asetus, kuten useat valuutat. Pakettia ei voi asentaa, ellei lueteltuja komponentteja ole otettu käyttöön tai
asennettu. Lisätietoja pakettien riippuvuuksista on kohdassa Riippuvuuksien ymmärtäminen sivulla 49. Palaa paketin lisätietosivulle
valitsemalla Valmis.

Note:  Pakettia ei voi ladata, jos se sisältää jonkin seuraavista:

• tietuetyyppeihin viittaava työnkulkusääntö tai työnkulkutoiminto (esimerkiksi kenttäpäivitys tai lähtevä viesti).

• Raportit, jotka viittaavat vakio-objektien tietuetyyppeihin.

5. Valitse Lataa.

Note:  Jos olet luomassa hallittua pakettia AppExchange-palvelussa julkaisemista varten, sinun on sertifioitava sovellus ennen
sen paketoimista. Lisätietoja on Security Review -sivulla AppExchange-palvelussa.

6. Tee paketin lataussivulla seuraavaa:

a. Syötä Version nimi. Paras toimintatapa on kirjoittaa lyhyt kuvaus ja syöttää päämäärä.

b. Kirjoita latauksen version numeroksi  esimerkiksi 1.0. Se on muotoa majorNumber.minorNumber

Note: Jos lataat uuden korjausversion, et voi muuttaa korjausnumeroa.

Version numero edustaa paketin julkaisua. Tämä kenttä vaaditaan hallittaville ja ei-hallittaville paketeille. Hallittavalle paketille
version numero viittaa Hallittava/ julkaistu -lataukseen. Kaikki beeta-lataukset käyttävät samaa version numeroa, kunnes lataat
Hallittava/julkaistu paketin version uudella versionumerolla. Seuraava on esimerkki versionumerojen sarjasta joukolle latauksia.

huomautuksetVersion
numero

TyyppiLataussarja

Ensimmäinen Hallittava/beeta-lataus1,0Beeta, Hallittava pakettiEnsimmäinen
lataus

Hallittava/julkaistu-lataus Huomaa, että version numero ei vaihdu.1,0Hallittava/julkaistuToinen lataus

Huomaa julkaisun apunumero tälle Hallittava/julkaistu -lataukselle.1,1Hallittava/julkaistuKolmas lataus
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huomautuksetVersion
numero

TyyppiLataussarja

Ensimmäinen Hallittava/beeta-lataus version numerolle 2.0.
Huomaa version päänumeron päivitys.

2,0Beeta, Hallittava pakettiNeljäs lataus

Hallittava/julkaistu-lataus Huomaa, että version numero ei vaihdu.2,0Hallittava/julkaistuViiden lataus

c. Valitse hallittavia paketteja varten Julkaisun tyyppin:

• Valitse hallittava/julkaistu, jos haluat ladata päivitettävän version. Lataamisen jälkeen eräät Salesforce-komponenttien
määritteet lukitaan.

• Valitse hallittava/beeta, jos haluat ladata paketin version pienen käyttäjäryhmän testattavaksi. Voit edelleen muuttaa
komponentteja ja ladata lisää beetaversioita.

Note:  Beetapaketit voidaan asentaa vain Developer Edition - tai sandbox-organisaatioille eikä niitä siksi voida pakottaa
asiakkaan organisaatioille.

d. Muuta kuvausta  tarvittaessa.

e. Määritä halutessasi linkki paketin julkaisuhuomautuksiin. Napsauta URL ja syötä tiedot avautuvaan tekstikenttään. Tämä linkki
näytetään asennuksen aikana sekä paketin lisätietosivulla asennuksen jälkeen.

Note:  Ideaalisesti tämän tulisi osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit tarjota tiedot asiakkaille ennen julkaisua ja
päivittää ne paketista erillään.

f. Määritä halutessasi linkki paketin asennuksen jälkeisiin ohjeisiin. Napsauta URL tai Visualforce-sivu ja syötä tiedot avautuvaan
tekstikenttään. Tämä linkki näytetään paketin lisätietosivulla asennuksen jälkeen.

Note:  Ideaalisesti tämän tulisi osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit päivittää tiedot paketista erillään.

g. Voit halutessasi kirjoittaa ja vahvistaa salasanan, jos haluat jakaa paketin yksityisesti niille, joilla on tarvittava salasana. Älä syötä
salasanaa, jos haluat, että pakettia voi käyttää AppExchange-palvelussa ja että paketti jaetaan julkisesti.

h. Salesforce valitsee automaattisesti löytämänsä vaatimukset. Valitse lisäksi muut tarvittavat komponentit Paketin
vaatimukset- ja Objektin vaatimukset  -kohdista, jotta paketin vaatimukset ovat asentajien nähtävissä.

i. Valitse Lataa.

7. Kun lataus on valmis, voit tehdä mitä tahansa seuraavista.

• Voit muuttaa salasana-asetusta valitsemalla Muuta salasanaa-linkin.

• Valitsemalla Hylkää estät paketin uudet asennukset, mutta sallit jo asennettujen pakettien toimimisen edelleen.

Note:  Hallittavan paketin uusinta versiota ei voi hylätä.

Kun hylkäät paketin, muista poistaa se myös AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa “Sovellusten poistaminen
AppExchange:sta” AppExchange-online-ohjeessa.

• Voit palauttaa hylätyn version uudelleen asennettavaksi valitsemalla Poista hylkäys.

Saat asennuslinkin sisältävän sähköpostin, kun paketti on latautunut.
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Note:

• Kun käytät asennus-URL-osoitetta, vanha asennusohjelma näytetään oletusarvoisesti. Voit mukauttaa asennustapaa muokkaamalla
asiakkaillesi tarjoamaasi asennus-URL-osoitetta.

– Jos haluat käyttää uutta asennusohjelmaa, liitä asennus-URL-osoitteen perään teksti &newui=1.

– Jos haluat käyttää uutta asennusohjelmaa siten, että "Kaikki käyttäjät" -vaihtoehto on valittuna oletusarvoisesti, liitä
asennus-URL-osoitteen perään lisäksi teksti &p1=full.

• Jos latasit Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, ilmoita sovelluksen sandbox-organisaatioon asentaville, että asennus-URL:n
"login.salesforce.com"-osan tilalle tulee vaihtaa "test.salesforce.com".

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Pakettien hallinta

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Miksi käyttää Trialforcea?
Trialforce sallii sinun tarjota ilmaisen kokeiluversion nopeasti ja helposti. Joka kerta, kun kokeiluversio tarjotaan, Trialforce luo liidin
lisenssinhallintasovellukseen, joka auttaa sinua seuraamaan käyttöä ja muuntamaan potentiaaliset asiakkaat maksaviksi asiakkaiksi.
Trialforcen avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Suorita oma markkinointikampanjasi laajentaaksesi asiakaskuntaasi.

• Mukauta tarjontaasi, mukaan lukien brändäystäsi, toimintoja, ulkoasua, dataa ja kokeiluversion käyttökokemusta.

• Hallinnoi useiden tarjousten, versioiden ja julkaisujen kokeiluversioita yhdestä keskitetystä sijainnista.

• Salli asiakkaiden (muidenkin kuin pääkäyttäjien) kokeilla sovellustasi tai komponenttiasi kirjautumatta sisään tuotantoympäristöönsä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mukautetun brändäyksen asettaminen Trialforce:lle

Trialforce-lähdeorganisaatiot

Uusi Trialforce-lähdeorganisaatio

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen

Trialforce
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Mukautetun brändäyksen asettaminen Trialforce:lle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sovelluskehittäjät, jotka käyttävät Trialforce-palvelua luodakseen tuotteidensa uusia kokeiluversioita,
voivat myös määrittää brändätyn kirjautumissivun ja järjestelmäsähköpostit. Kun mukautat näitä
alueita yhtiösi imagolla, sovelluksesi käyttäjät näkevät tuotemerkkisi aina rekisteröitymisestä
sisäänkirjautumiseen. Mukautettua brändäystä tulee käyttää vain CRM:n ulkopuolisissa sovelluksissa,
ei sovelluksissa, jotka laajentavat Salesforce CRM:ää ja vaativat Salesforce-vakio-objekteja kuten
liidejä, tilaisuuksia ja tapauksia.

Brändätty kirjautumissivu sallii kirjautumistoimialueen ja kirjautumissivun määrittämisen.

• Kirjautumistoimialueet päättyvät .cloudforce.com-päätteellä, joten jos yrityksesi nimi
on "omayritys", kirjautumistoimialueesi on omayritys.cloudforce.com.

• Mukautetulla kirjautumissivulla on tekstisi ja yrityksesi logo sekä matkapuhelimelle sopiva versio
kirjautumissivustasi.

Brändätyt sähköpostit mahdollistavat järjestelmän määrittämien sähköpostien kenttien määrittämisen
niin, että yrityksen nimeä, osoitetta ja muita tarpeellisia tietoja käytetään sähköpostikirjeenvaihdossa.
Voit luoda useita brändättyjä sähköpostisarjoja eri kampanjoille tai asiakassegmenteille.

Note:  Sinun täytyy olla kirjautunut sisään Trialforce-hallintaorganisaatioon (TMO) mukauttaaksesi brändäystä. Hanki
Trialforce-hallintaorganisaatiosi kirjaamalla tapaus Kumppaniyhteisössä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Trialforce:n brändätty kirjautumissivu

Trialforce:n brändätyt sähköpostijoukot

Trialforce:n brändätty kirjautumissivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Käytä Trialforce:n brändättyä kirjautumissivua luodaksesi ja julkaistaksesi kirjautumissivun ja
muokataksesi sitä niin, että se on yrityksesi tyylin mukainen.

• Jos et vielä ole määrittänyt kirjautumissivua, napsauta Määritä kirjautumissivu -painiketta.

• Jos olet jo määrittänyt kirjautumissivun, napsauta Julkaise-painiketta tehdäksesi sivuston
käytättäväksi tai napsauta Käynnistä sivueditori -painiketta tehdäksesi muutoksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Trialforce-kirjautuminen sivuston toimialue

Brändätyn kirjautumissivuston luominen

Trialforce-kirjautumisen brändieditori

Trialforce-kirjautuminen sivuston toimialue

Valitse alitoimialue, jossa asiakkaat kirjautuvat sovellukseesi. Alitoimialue on yleensä yrityksesi nimi.

1. Kirjoita kenttään nimi.

2. Valitse Tarkasta saatavuus.

3. Hyväksy käyttöehdot.

4. Valitse Tallenna ja käynnistä editori.
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Brändätyn kirjautumissivuston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Asiakkaat kirjautuvat yleensä sovellukseesi perinteiseltä login.salesforce.com-sivustolta. Brändätyn
kirjautumissivun avulla voit mukauttaa tätä toimialuetta ja osia kirjautumissivusta, jotta voit tarjota
brändätyn kokemuksen asiakkaillesi. Mukautetulla kirjautumissivulla on tekstisi ja yrityksesi logo
sekä matkapuhelimelle sopiva versio kirjautumissivustasi.

Brändätyn kirjautumissivuston luominen:

1. Kirjaudu sisään Trialforce-hallintaorganisaatioosi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumissivusto  ja valitse
Kirjautumissivusto.

3. Napsauta Määritä kirjautumissivu.

4. Valitse kirjautumissivun alatoimialue antamalla nimi annettuun kenttään. Tämä on yleensä
yrityksesi nimi.

Note: Kirjautumistoimialueet päättyvät .cloudforce.com-päätteellä, joten jos
yrityksesi nimi on "omayritys", kirjautumistoimialueesi on
omayritys.cloudforce.com.

5. Tarkista onko toimialue käytettävissä ja hyväksy käyttöehdot.

6. Valitse Tallenna ja käynnistä editori.

7. Voit muuttaa kirjautumisen brändieditorilla kirjautumissivun ulkoasua. Katso lisätietoja editorin käytöstä napsauttamalla tämän
sivun Ohje-kuvaketta.

8. Napsauta Tallenna ja sulje.

9. Jos olet valmis tekemään nämä muutokset käytettäväksi Trialforce-lähdeorganisaatioissasi, napsauta Julkaise. Muussa tapauksessa
tekemäsi muutokset tallennetaan ja voit julkaista myöhemmin.

Trialforce-kirjautumisen brändieditori

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muuttaa kirjautumisen brändieditorilla kirjautumissivun ulkoasua.

1. Kirjaudu Trialforce-hallintaorganisaatioon.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumissivusto  ja valitse
Kirjautumissivusto.

3. Napsauta editorin yläreunasta välilehteä, joka vastaa kirjautumissivun kokoa: Työpöytä tai
Mobiililaite.

4. Laajenna vasemmassa ikkunassa Sivun ylätunnisteen solmua, ja napsauta Valitse sivu -painiketta
valitaksesi yrityksesi logon kaiken kokoisille näytöille, joita sovelluksesi tukee.

5. Kirjoita halutessasi Logon linkki > Käytä mukautettua linkkiä -kenttään web-osoite,
esimerkiksi yrityksesi verkkosivusto, jota käytetään, kun asiakas napsauttaa logoa. URL-osoitteen
alussa on oltava http://  tai https://. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, logollasi ei ole
linkkiä.

6. Laajenna sivun sisältösolmu ja liitä koekirjautumislinkin URL-osoite Koekirjautumislinkki >
Käytä mukautettua linkkiä -kenttään. Tämä on linkki, jota mahdolliset asiakkaasi napsauttavat pyytääkseen sivustosi ilmaista
kokeiluoikeutta. Yleensä ISV:t luovat erillisen kirjautumissivun tätä tarkoitusta varten.

7. Liitä URL-osoitteet sivulla oikealla ja alhaalla. Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, kehykset käyttävät oletuksena niitä, joita käytetään
Salesforce-kirjautumissivulla.
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8. Laajenna sivun alatunniste ja anna yrityksesi nimi ja kirjasinväri.

9. Laajenna sivun taustasolmu ja anna taustakuva ja -väri.

10. Valitse Tallenna ja sulje sivun yläosassa.

11. Napsauta brändätyllä kirjautumissivulla Esikatselu, ja valitse missä koossa haluat nähdä sivun. Varmista, että kirjautumissivu näkyy
oikein kaikilla kirjautumissivuilla, joita sovelluksesi tukee.

Trialforce:n brändätyt sähköpostijoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin merkitsemisen
määrittäminen:
• Pakettien

merkintäoikeus

Trialforce-sähköpostibrändäyksen avulla voit muokata järjestelmien luomia sähköposteja siten, että
ne näyttävät tulevan yhtiöltäsi Salesforcen sijaan. Trialforce-sähköpostimerkintä koskee vain käyttäjiä,
jotka rekisteröityvät sovellukseesi Trialforce:n avulla.

Kaikissa Trialforce-lähdeorganisaatioissa on vakiojoukko asiakkaille lähetettäviä sähköposti-ilmoituksia.
Asiakkaat voivat esimerkiksi saada sähköposti-ilmoituksen, kun he kirjautuvat ensimmäistä kertaa
tai asettavat uuden salasanan. Sinun ei tarvitse kirjoittaa kaikkia näitä järjestelmän luomia sähköposteja
uudelleen itse. Tarjoa vain arvot kentille ja järjestelmä hoitaa loput.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Trialforce-merkityn sähköpostijoukon muokkaaminen

Trialforce-merkityn sähköpostijoukon muokkaaminen

Valitse Sähköpostijoukko tai Muokkaa olemassa olevan sähköpostijoukon vierestä.

1. Täytä kentät yrityksesi tiedoilla.

2. Napsauta Sähköpostien esikatselu -alueella erityyppisten luotujen sähköpostien läpi ja varmista, että ne luetaan oikein.

3. Napsauta Tallenna.

4. Jos olet valmis ottamaan nämä sähköpostit käytettäväksi Trialforce-lähdeorganisaatioissasi, napsauta Julkaise. Muussa tapauksessa
tekemäsi muutokset tallennetaan ja voit julkaista myöhemmin.

Trialforce-lähdeorganisaatiot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Trialforce-lähdeorganisaatiot-sivulla voit luoda ja hallita Trialforce-lähdeorganisaatioitasi.

• Kun haluat luoda uuden lähdeorganisaation, napsauta Uusi.

• Jos sinulla on olemassa oleva lähdeorganisaatio, jota haluat käyttää, napsauta Kirjaudu sisään.

• Voit muokata olemassa olevaa lähdeorganisaatiota napsauttamalla Muokkaa.
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Uusi Trialforce-lähdeorganisaatio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Uuden lähdeorganisaation luominen:

1. Kirjoita uusi käyttäjänimi ja sähköpostiosoite pääkäyttäjätilille.

2. Kirjoita lähdeorganisaation nimi ja valitse brändäys.

3. Napsauta Luo.

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen:

1. Kirjoita lähdeorganisaation nimi ja valitse brändäys.

2. Napsauta Tallenna.

Trialforce

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin merkitsemisen
määrittäminen:
• Pakettien

merkintäoikeus

Trialforce-mallin luominen:

1. Napsauta Uusi Trialforce-malli.

2. Määritä mallin kuvaus ja päätä haluatko sisällyttää tietoja avautuvaan valintaikkunaan.

3. Napsauta Tallenna.

Kun uusi malli on luotu, saat sen organisaatiotunnuksen sähköpostitse. Sinun täytyy lähettää malli
tarkastettavaksi ennen kuin voit käyttää sitä rekisteröityäksesi kokeiluorganisaatioihin. Muista luoda
uusi malli joka kerta, kun teet muutoksia Trialforce-lähdeorganisaatioon, jotta kokeilusi vastaavat
aina uusinta tilaa.

Note:  Voit luoda Trialforce-mallin vain, jos Trialforce-lähdeorganisaatiosi on alle 256 Mt.

Jokaisella Trialforce-mallilla on tila, joka on jokin seuraavista arvoista.
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Kesken
Kun Trialforce-malli luodaan ensimmäistä kertaa, sillä on aina tämä tila. Sen jälkeen sen tilaksi muuttuu joko Onnistui tai Virhe.

Onnistui
Trialforce-mallia voidaan käyttää kokeiluorganisaatioiden luomiseen.

Virhe
Trialforce-mallia ei voi käyttää, koska jokin meni vikaan ja vianmääritys on tarpeen.

Poistettu
Trialforce-malli ei ole enää käytettävissä. Poistetut mallit poistetaan järjestelmäpäivitysten yhteydessä.

Rekisteröintien luominen API:n avulla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Voit käyttää API-kutsuja SignupRequest-objektiin luodaksesi kokeiluorganisaatioille mahdollisille
asiakkaillesi. Kun luot kokeiluorganisaatioita (eli rekisteröintejä) verkkolomakkeen avulla, et voi
mukauttaa rekisteröintiprosessia millään tavalla tai seurata sen tilaa. API:n avulla voit kerätä ja
analysoida yksityiskohtaisia tietoja kaikista liiketoimintaorganisaatiosi rekisteröinneistä. Näin voit
hallita rekisteröintiprosessia laajemmin ja parantaa mahdollisten asiakkaidesi näkyvyyttä. Voit
esimerkiksi tehdä näin:

• Suorita raportteja ja kerää metriikkaa, kuten päivässä tapahtuvien rekisteröintien määrän tai eri
maiden rekisteröintien määrän.

• Mukauta SignupRequest-objektia lisätäksesi yhtiötäsi kiinnostavia kenttiä.

• Luo käynnistimiä käynnistääksesi uusien rekisteröintipyyntöjen yhteydessä tiettyjä toimintoja, kuten sähköposti-ilmoituksen
lähettäminen.

• Salli rekisteröinnit useista sovelluksista ja laitteista, jotta sinulla on useita kanavia asiakkaiden hankkimiseen.

Uusien rekisteröintien luominen API:n avulla:

1. Luo Trialforce-lähdeorganisaatio Trialforce-hallintaorganisaatiostasi.

2. Asenna sovelluksesi ja kaikki kokeilussa käytettävät tiedot Trialforce-lähdeorganisaatioon.

3. Määritä Trialforce-lähdeorganisaatio asiakkaillesi käyttämällä muun muassa mukautettua brändäystä.

4. Luo Trialforce-malli Trialforce-lähdeorganisaatiosta.

5. Kirjaa tapaus aktivoidaksesi tämän ominaisuuden.

a. Kirjaudu sisään Kumppaniyhteisöön.

b. Napsauta Tuki-välilehdestä Uusi tapaus.

c. Valitse AppExchange ja ominaisuuspyyntö > Trialforce-luokka.

d. Syötä kuvaukseen seuraavat tiedot.

• Trialforce-lähdeorganisaatiosi organisaatiotunnus.

• Haluamasi Trialforce-mallin mallitunnus

• Organisaatio, jota aiot käyttää rekisteröitymisten luomiseen (jotta asianmukaiset käyttöoikeudet voidaan ottaa käyttöön)

Note:  Vaikka voit luoda uusia rekisteröintejä mistä tahansa organisaatiosta (asianmukaisilla käyttöoikeuksilla), suosittelemme
tekemään sen liiketoimintaorganisaatiostasi. Sitten voit integroida kaikkia rekisteröintitietoja liiketoimintaprosessiesi kanssa.
Esimerkiksi, voit luoda työnkulkusäännön, joka muuttaa jokaisen rekisteröintipyynnön liidiksi, tai ajamaan raportteja seuraamaan
annetun ajan aikana tehdyistä rekisteröinneistä.
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Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, kun malli on hyväksytty. Sen jälkeen sitä voi käyttää uusien rekisteröintien luomiseen tekemällä
API-kutsuja SignupRequest-objektiin. Katso lisätietoja SignupRequest-objektista ja sen käyttöesimerkki alta. Lisätietoja objektien
käyttämisestä on asiakirjassa Object Reference for Salesforce and Force.com

TÄSSÄ OSIOSSA:

Rekisteröintipyyntöjen aloitussivu

Rekisteröintipyynnön luominen

Rekisteröintipyynnön lisätietojen tarkasteleminen

Rekisteröintipyyntöjen aloitussivu

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Note:  Enimmäismäärä on 20 rekisteröintiä päivässä. Jos tarvitset enemmän rekisteröintejä,
kirjaa tapaus Kumppaniyhteisössä.

Rekisteröintipyynnöt-välilehti näyttää rekisteröintipyyntöjen aloitussivun. Tältä sivulta voit tehdä
seuraavat toimet.

• Luo uusi rekisteröinti. Jos käytät Trialforce-mallia rekisteröinnin luomiseen, varmista, että malli
on hyväksytty.

• Tarkastele edellisen rekisteröinnin lisätietoja, mukaan lukien sen historiaa ja hyväksymisen tilaa.

• Luo uusia näkymiä näyttääksesi määrittämiäsi ehtoja vastaavat rekisteröinnit.

Rekisteröintipyynnön luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

1. Valitse sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Rekisteröintipyyntö tai napsauta
rekisteröintipyyntöjen aloitussivun Viimeisimmät rekisteröintipyynnöt -kohdan vieressä
olevaa Uusi-painiketta.

2. Syötä rekisteröintipyynnön tiedot.

3. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, tai napsauta Tallenna ja uusi tallentaaksesi nykyisen
rekisteröintipyynnön ja lisätäksesi toisen.

Rekisteröintipyynnön lisätietojen tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Rekisteröintipyynnön lisätietosivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Poista poistaaksesi rekisteröintipyynnön.

• Napsauta Kloonaa luodaksesi uuden rekisteröintipyynnön tarkastelemasi rekisteröintipyynnön
määritteillä

Lisätietosivulla on seuraavat osiot.

• Rekisteröintipyynnön lisätiedot

• Rekisteröintipyynnön historia

Rekisteröintipyynnön lisätiedot
Tässä osiossa näytetään seuraavat määritteet (aakkosjärjestyksessä).
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KuvausMäärite

Kokeilurekisteröintiä pyytäneen yhtiön nimi.Yritys

ISO-3166-maakoodi, jossa on kaksi isoa kirjainta. Löydät näiden koodien täydellisen luettelon useita
sivustoilta, kuten: www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

Maa

15-merkkinen organisaation tunnus luodulle kokeiluorganisaatiolle. Tämä on Vain luku -kenttä, jonka
järjestelmä tarjoaa rekisteröintipyynnön käsittelyn jälkeen.

Luotu organisaatio

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän sähköpostiosoite.Sähköposti

Virhekoodi, jos rekisteröintipyyntö epäonnistui. Tämä on Vain luku -kenttä, jonka järjestelmä tarjoaa
tukitarkoituksiin.

Virhekoodi

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän etunimi.Etunimi

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän sukunimi.Sukunimi

Salesforce-mallia, jota käytetään uuden kokeiluorganisaation luomiseen. Mahdolliset arvot ovat
Partner Group, Professional, Partner Professional, Sales

Edition

Professional, Professional TSO, Enterprise, Partner Enterprise,
Service Enterprise, Enterprise TSO, Developer  ja Partner Developer.

Luotavan kokeiluorganisaation kieli. Määritä kieli käyttämällä Salesforce-ohjeen "Mitä kieliä Salesforce
tukee?" -artikkelin Täysin tuetut kielet -osiossa kuvattuja kielikoodeja. Esimerkiksi yksinkertaistetun

Haluttu kieli

kiinan kielikoodi on zh_CN. Valitsemasi arvo korvaa paikkamäärityksellä määritetyn kielen. Jos
määrität virheellisen kielen, organisaatiossa käytetään oletusarvoisesti englantia.

Täytetään rekisteröintipyynnön aikana ja tarkoitettu Salesforcen sisäiseen käyttöön.

Kun tämän arvo on true, kokeilujakso on liitetty ympäristöhubiin. Rekisteröinnin täytyy tapahtua
hubin pääorganisaatiossa tai alaorganisaatiossa.

ShouldConnectToEnvHub

15-merkkinen organisaation tunnus Trialforce-lähdeorganisaatiolle, josta Trialforce-malli luotiin.Lähdeorganisaatio

Pyynnön tila. Mahdolliset arvot ovat Uusi, Kesken, Virhe  tai Valmis. Oletusarvo on Uusi.Tila

15-merkkinen tunnus hyväksytylle Trialforce-mallille, johon kokeilurekisteröinti perustuu. Malli
vaaditaan ja Salesforcen täytyy hyväksyä se.

Malli

Kuvaus hyväksytylle Trialforce-mallille, johon kokeilurekisteröinti perustuu.Mallin kuvaus

Kokeilurekisteröinnin kesto päivinä. Tämän täytyy olla yhtä suuri kuin tai vähemmän kuin hyväksytyn
Trialforce-mallin kokeilupäivien määrä. Jos tätä ei määritettä, se on oletusarvoisesti Trialforce-mallille
määritetty kesto.

Kokeilun kesto
päivinä

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän käyttäjänimi. Sen täytyy noudattaa RFC822:ssa määritettyjä
osoitekäytäntöjä: www.w3.org/Protocols/rfc822/#z10

Käyttäjänimi

Rekisteröintipyynnön historia
Tämä osio näyttää rekisteröintipyynnön luontipäivän, luojan ja sille suoritetut toiminnot.
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Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Laajennus on paketti, komponentti tai komponenttijoukko, joka lisää hallittavan paketin toimintoja.
Laajennus vaatii, että hallittava peruspaketti on asennettu organisaatioon. Jos olet esimerkiksi tehnyt
rekrytointisovelluksen, kyseisen sovelluksen laajennus voi sisältää komponentin, joka tarkistaa
hakijoiden taustat.

Force.com AppExchange -hakemistossa sovelluksia luovien ja julkaisevien kehittäjien ja käyttäjien
yhteisö tekee Force.com:ista monipuolisen alustan. Tämän yhteisön avulla voit tehdä laajennuksia
muihin sovelluksiin ja rohkaista muita tekemään laajennuksia omiin sovelluksiisi.

Laajennusten julkaisu hallittavaan pakettiin:

1. Asenna peruspaketti Salesforce-organisaatioon, jota aiot käyttää laajennuksen lataamiseen.

2. Luo laajennuskomponentit.

Note:  Kun haluat luoda laajennuksen, asenna peruspaketti ja sisällytä pakettiisi
riippuvuussuhde kyseiseen peruspakettiin. Laajennusmäärite aktivoituu automaattisesti.

3. Luo uusi paketti ja lisää laajennuskomponentit. Salesforce sisällyttää automaattisesti joitakin
liittyviä komponentteja.

4. Lataa uusi paketti, joka sisältää laajennuskomponentit.

5. Jatka julkaisua tavanomaiseen tapaan. Lisätietoja testiorganisaation luomisesta tai sovelluksen
rekisteröimisestä ja julkaisemisesta saat osoitteesta http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Note:  Paketteja ei voida päivittää tilaan Hallittava - Beta, jos niitä käytetään samassa organisaatiossa kuin laajennusta.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen
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Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Varmista ensin julkaisijana, että sovelluksen voi päivittää, muuntamalla se hallittavaksi paketiksi.
Hallittavan paketin komponentteihin tekemäsi muutokset sisältyvät automaattisesti paketin
myöhempiin latauksiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kun päivität paketin, API-käyttöä koskevat
muutokset ohitetaan, vaikka ne olisivat kehittäjän määrittämiä. Näin varmistetaan, että kaikki asetukset
ovat päivityksen asentavan pääkäyttäjän hallittavissa. Asentajien tulisi asennuksen aikana tutkia
tarkkaan jokaisen päivityksen muutokset pakettien käyttöoikeuksissa ja merkitä hyväksyttävät
muutokset muistiin. Koska tällaiset muutokset ohitetaan, pääkäyttäjän tulisi ottaa hyväksyttävät
muutokset käyttöön manuaalisesti päivityksen asentamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Tietoja
pakettien API-käytöstä ja dynaamisesta Apex-käytöstä sivulla 43.

Päivitysten julkaisu hallittavaan pakettiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti käytettävissä olevien pakettien luettelosta.

3. Tarkastele paketin komponenttien luetteloa. Tämän paketin komponentteihin tekemäsi
muutokset sisältyvät luetteloon automaattisesti. Jos muutokset viittaavat lisäkomponentteihin,
myös nämä komponentit sisältyvät päivitykseen. Voit lisätä pakettiin uusia komponentteja
manuaalisesti valitsemalla Lisää.

4. Valitse Lataa  ja lataa paketti tavalliseen tapaan.

Note: Kun olet ladannut uuden version hallittava/julkaistu-paketistasi, voit valita Hylkää,
jotta asennusohjelmat eivät voisi asentaa vanhempia versioita. Hylkääminen estää
vanhempien versioiden uudet asennukset, mutta ei vaikuta aiempiin asennuksiin.
Lisätietoja on kohdassa Versioiden hallinta sivulla 82.

Hallittavan paketin uusinta latausversiota ei voi hylätä.

5. Kun saat sähköpostiviestin, joka sisältää linkin Force.com AppExchange -palvelussa olevaan
lataukseen, ilmoita pakettisi asentaneille käyttäjille, että uusi versio on saatavilla. Käytä tiedon
jakamisessa apuna lisenssien hallintasovelluksessa olevaa käyttäjäluetteloa. Lisenssien
hallintasovellus tallentaa automaattisesti tiedon siitä, mikä versionumero käyttäjillä on
organisaatioissaan.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen
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Versioiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Kun olet ladannut paketin AppExchange-palveluun, voit hallita sitä edelleen Salesforcesta. Versioiden
hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti, joka sisältää lataamasi sovelluksen tai komponentit.

3. Valitse versionumero Versiot-välilehden luettelosta.

• Voit muuttaa salasana-asetusta valitsemalla Muuta salasanaa-linkin.

• Jos haluat estää paketin uudet asennukset, mutta sallia olemassa olevien asennusten
toiminnan, valitse Hylkää.

Note:  Hallittavan paketin uusinta versiota ei voi hylätä.

Kun hylkäät paketin, muista poistaa se myös AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa
“Sovellusten poistaminen AppExchange:sta” AppExchange-online-ohjeessa.

• Voit palauttaa hylätyn version uudelleen asennettavaksi valitsemalla Poista hylkäys.

Note: Jos haluat luoda testiorganisaation tai valita lisenssinhallintaorganisaation (LMO)
lataamallesi sisällölle, napsauta paketin latauksen lisätietosivulta Siirry AppExchangeen.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen tai
korjauskehitysorganisaation
luominen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Korjausversioiden kehitys ja ylläpito tapahtuvat korjauskehitysorganisaatiossa. Lue myös Parhaat
toimintatavat pakotettaville päivityksille ja korjausversioille sivulla 89.

Korjausversion luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Napsauta hallittavan paketin nimeä.

3. Napsauta Korjausorganisaatio-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

4. Valitse Korjauksen suuri julkaisu -alasvetovalikosta pakettiversio, jolle haluat luoda korjausversion.
Julkaisutyypin täytyy olla Hallittava/Julkaistu.

5. Syötä Käyttäjänimi  kirjautuaksesi sisään korjausorganisaatioosi.

6. Syötä käyttäjänimeen liittyvä Sähköpostiosoite.

7. Napsauta Tallenna.
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Note:  Jos hävität kirjautumistietosi, napsauta Korjauskehitysorganisaatiot-kohdan paketin lisätietosivulta Palauta palauttaaksesi
korjauskehitysorganisaatioi kirjautumistiedot.

Kun olet saanut sähköpostin, joka kertoo, että Salesforce on luonut korjauskehitysorganisaatiosi, voit napsauttaa Kirjaudu sisään
aloittaaksesi korjausversiosi kehittämisen.

Korjauskehitysorganisaatiossa on rajoitettu kehitys. Alla on luettelo varoituksista:

• Uusia pakettikomponentteja ei voi lisätä.

• Olemassa olevia pakettikomponentteja ei voi poistaa.

• API-käytön ja dynaaminen Apex-käytön määritykset eivät voi muuttua paketille.

• Ei minkään Apex-koodin lukitusta.

• Uusia Apex-luokkien suhteita, kuten extends, ei voi lisätä.

• Uusia Apex-käytön muokkaajia, kuten virtual  tai global, ei voi lisätä.

• Uusia Web-palveluita ei voi lisätä.

• Uusia ominaisuusriippuvuuksia ei voi lisätä.

Kun korjauksesi on valmis, lataa se palvelimelle käyttöjärjestelmän kautta korjauskehitysorganisaatiossasi: (Voit ladata paketin palvelimelle
myös Tooling API:n kautta. Lisätietoja ja esimerkkikoodi löytyvätTooling API Developer Guide -oppaan PackageUploadRequest-objektista).

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Napsauta paketin nimeä.

3. Napsauta Lataa paketti -sivulta Lataa.

4. Syötä Version nimi. Paras toimintatapa on kirjoittaa lyhyt kuvaus ja syöttää päämäärä.

5. Huomaa, että Versionumero-kentän korjausNumero  on noussut.

6. Valitse hallittavia paketteja varten Julkaisun tyyppin:

• Valitse hallittava/julkaistu, jos haluat ladata päivitettävän version. Lataamisen jälkeen eräät Salesforce-komponenttien määritteet
lukitaan.

• Valitse hallittava/beeta, jos haluat ladata paketin version pienen käyttäjäryhmän testattavaksi. Voit edelleen muuttaa komponentteja
ja ladata lisää beetaversioita.

Note:  Beetapaketit voidaan asentaa vain Developer Edition- tai sandbox-organisaatioille eikä niitä siksi voida pakottaa
asiakkaan organisaatioille.

7. Muuta Kuvaus-kenttää tarvittaessa.

8. Voit halutessasi kirjoittaa ja vahvistaa salasanan, jos haluat jakaa paketin yksityisesti niille, joilla on tarvittava salasana. Älä syötä
salasanaa, jos haluat, että pakettia voi käyttää AppExchange-palvelussa ja että paketti jaetaan julkisesti.

9. Salesforce valitsee automaattisesti löytämänsä vaatimukset. Valitse lisäksi muut tarvittavat komponentit Paketin vaatimukset-
ja Objektin vaatimukset  -kohdista, jotta paketin vaatimukset ovat asentajien nähtävissä.

10. Valitse Lataa.
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Voit jakaa korjauksen tarjoamalla latauslinkin tai ajoittamalla pakotetun päivityksen.

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Kun olet luonut pakettisi korjausversion, voit ottaa sen käyttöön asiakkaille automaattisesti pakotetun
päivityksen avulla.

Vihje: Salesforce suosittelee vahvasti seuraavaa järjestystä pakotetuille pakettipäivityksille.

1. Pakota päivitys omalle organisaatioillesi, jotta voit testata ja korjata kaikki virheet ennen
tilaajille päivittämistä.

2. Kun olet valmis ja olet koordinoinut muutoksenhallintaprosessin asiakkaiden kanssa,
pakota päivitys pienelle määrälle asiakasorganisaatioita. Yritä sandbox-organisaatioita
ensin, jos mahdollista.

3. Kun alkutulokset ovat odotuksiesi mukaisia, pakota päivitys laajemmalle asiakaskunnalle
sinun ja asiakkaiden välisten sopimusten mukaisesti.

4. Merkitse pakettisi aiempi versio vanhentuneeksi pääkehitysorganisaatiossasi. Korvaa
AppExchange-palvelussa oleva versio tarvittaessa ja päivitä Trialforce-määrityksesi.

5. Jos päivityksesi oli korjaus ja olet toimittanut päivityksen onnistuneesti
tilaajaorganisaatioille, integroi kyseiset muutokset edelleen pääkehitysorganisaatioosi.
Lisätietoja korjauksien yhdistämisestä pääkehitysorganisaatiossasi on kohdassa
Korjausversioiden käyttäminenISVforce Guide -oppaassa.

Lisätietoja on kohdassa Parhaat toimintatavat pakotettaville päivityksille ja korjausversioille
sivulla 89.

Työntöpäivityksen ajoittaminen käyttöliittymästä

1. Kirjaudu sisään pääkehitysorganisaatioosi (äläkä korjausversio-organisaatioon, jota käytit uuden version lataamiseen).

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

3. Napsauta sen hallittavan paketin nimeä, jonka päivityksen haluat pakottaa.

4. Valitse paketin lisätietosivulta Versiot-välilehti ja sitten Pakotetut päivitykset.

5. Valitse Ajoita pakotettuja päivityksiä.

6. Valitse pakotettavan paketin versio Korjausversio-alasvetoluettelosta.

Note:  Beta-versioita ei voida pakottaa.

7. Anna Aikataulun aloituspäivä, joka osoittaa pakotetun päivityksen käynnistymistä.
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8. Valitse pakotetun päivityksen vastaanottavat organisaatiot Valitse kohdeorganisaatiot -osiosta. Jos organisaatio on saanut jo pakotetun
päivityksen valitulle pakettiversiolle, sitä ei näytetä luettelossa. Voit valita organisaatiot seuraavasti:

• Syöttämällä termin, joka suodattaa organisaation nimen tai tunnuksen perusteella. Nimet voivat täsmätä merkkijonoon osittain,
mutta tunnusten on vastattava täsmälleen.

• Valitsemalla tuotanto- ja sandbox-organisaatioiden välillä avattavasta Organisaatiot-luettelosta.

• Valitsemalla organisaatiot, jotka ovat jo asentaneet tietyn version.

• Napsauttamalla yksittäisiä organisaatioita tai valitsemalla Valitse kaikki- ja Poista valinta kaikista
-valintaruudut.

Tämä osio luetteloi (aakkosjärjestyksessä) seuraavat organisaation tiedot:

KuvausKenttä

Nykyinen paketin versio, jonka organisaatio on asentanut.Nykyinen versio

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi. Tämän nimen napsauttaminen näyttää
organisaation päivityshistorian.

Organisaation nimi

Paketin asennuksen suorittaneen käyttäjän nimi.Ensijainen yhteyshenkilö

9. Valitse Ajoita. Voit pysäyttää pakotetun päivityksen valitsemalla Keskeytä sen ollessa kesken.

Työntöpäivityksen ajoittaminen Enterprise API:lla

1. Todenna itsesi pääkehitysorganisaatioosi (ei korjausorganisaatioon, jota käytit uuden version lataamiseksi palvelimelle) käyttämäsi
työkalun mukaisesti.

2. Kysele MetadataPackageVersion-objektia määrittääksesi pakettiversion, johon haluat päivittää tilaajat.

3. Kysele PackageSubscriber-objektia kerätäksesi luettelon tilaajaorganisaatioista, jotka voidaan päivittää.

4. Luo PackagePushRequest-objekti. PackagePushRequest-objektit hyväksyvät PackageVersionId-parametrin ja valinnaisesti
ScheduledStartTime-parametrin määrittääkseen työnnön aloituksen. Jos et määritä ScheduledStartTime-parametriä, työntö alkaa,
kun määrität PackagePushRequest-objektin tilaksi Pending.

5. Luo jokaiselle kelpuutetulle tilaajalle PackagePushJob ja liitä se edellisessä vaiheessa luomaasi PackagePushRequest-objektiin.

6. Ajoita työntöpäivitys muuttamalla PackagePushRequest-objektin tilaksi Pending.

7. Tarkasta PackagePushRequest- ja PackagePushJob-objektien tila kyselemällä Tila-kenttiä.

Lisätietoja ja esimerkkikoodeja löydät objektien kuvauksista Object Reference for Salesforce and Force.com- tai SOAP API Developer Guide
-oppaasta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen
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Parhaat toimintatavat pakotetuille päivityksille ja korjausversioille

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
historian tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Tarkastele kaikkien organisaatiosi pakottamien päivitysten lisätietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta tarkasteltavan paketin nimeä
ja napsauta Työntöpäivitykset.

Pakotettujen päivitysten historia -sivulla on luettelo odottavien ja edellisten pakotettujen päivitysten
tiloista. Pakotettujen päivitysten historian suodattaminen:

1. Valitse versionumero alasvetoluettelosta. Version valitsematta jättäminen vastaa kaikkien
versioiden valitsemista.

2. Valitse vähintään yksi tila Tila-luettelosta. Tilan valitsematta jättäminen vastaa kaikkien tilojen
valitsemista.

3. Suodata luettelo valitsemalla Käytä. Poista kaikki suodattimet napsauttamalla Tyhjennä .

Historia näyttää seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausSarake

Voit pysäyttää pakotetun päivityksen valitsemalla Keskeytä sen
ollessa kesken.

Toiminto

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun päivityksen vastaanottavan organisaation nimi. Jos
organisaatioita on useita, tämä kenttä näyttää vain jonon

Kohde

ensimmäisen organisaation ja valittujen organisaatioiden
kokonaismäärän. Tämän linkin napsauttaminen antaa sinulle
lisätietoja kohteen pakotetusta päivityksestä ja kustankin
yksittäisestä organisaatiosta.

Pakotetun pakatun version numero.Versio

TÄSSÄ OSIOSSA:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

86

Pakotettujen päivitysten ajoittaminenPakkaa ja toimita sovelluksesi

http://sites.force.com/partners/PP2Page?p=P_PartnerPrograms
http://sites.force.com/partners/PP2Page?p=P_PartnerPrograms


Organisaation päivityshistorian tarkasteleminen

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
lisätietojen tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Voit tarkastella organisaatiosi yksittäisen pakotetun päivityksen lisätietoja kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta
tarkasteltavan paketin nimeä ja napsauta Työntöpäivitykset. Kun napsautat Kohde-nimeä,
ohjaudut Työnpäivityksen lisätiedot -sivulle, jossa on tietoa pakotetusta työstä ja kustakin
organisaatiosta, johon se pakotettiin.

Työn lisätiedot -osiossa on seuraavat tiedot pakotetusta päivityksestä kokonaisuudessaan
(aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Pakotetun päivityksen ajoitettu loppumispäivä
ja -aika.

Päättymispäivä

Ohitetaanko Apex-testin virheet, jotka saattavat
estää asennettua sovellusta toimimasta.

Ohita Apex-testin virheet

Pakotetun päivityksen käynnistäneen käyttäjän
nimi.

Ajastaja

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja
-aika.

Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu,
käynnissä, valmis, keskeytetty tai valmis
virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun pakatun version numero.Versio

Organisaatiot-osassa voit saada luettelon kaikista organisaatioista, jotka vastaanottivat pakotetun päivityksen. Voit suodattaa organisaatiot
käyttämällä hakuruutua ja syöttämällä termin, joka suodattaa organisaation nimen tai tunnuksen perusteella. Nimet voivat täsmätä
merkkijonoon osittain tai täsmälleen. Voit myös suodattaa pakotetun päivityksen tilan mukaan alasvetoluettelosta.

Luettelo sisältää kullekin organisaatiolle seuraavat erityiset tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Pakotetun päivityksen kesto.Kesto
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KuvausKenttä

Näyttää ilmenneen vian tyypin (jos niitä oli). Jos pakotettu päivitys
epäonnistui, mahdollinen selitys annetaan tiivistettävässä osiossa.

Tietuetyyppi

Jos pakotettu päivitys ei onnistunut, yritä uudelleen napsauttamalla
Yritä uudelleen.

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi. Tämän nimen napsauttaminen näyttää
organisaation päivityshistorian.

Organisaation nimi

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Käynnistys

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Organisaation päivityshistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
historian tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Voit tarkastella pakotetun päivityksen vastaanottavien organisaatioiden lisätietoja kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta
tarkasteltavan paketin nimeä ja napsauta Kohde-nimeä. Organisaation napsauttaminen
kohdeluettelossa antaa seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Nykyinen paketin versio, jonka organisaatio on
asentanut.

Nykyinen versio

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi.Organisaation nimi

Paketin asennuksen suorittaneen käyttäjän nimi.Ensijainen yhteyshenkilö

Paketin julkaisijan sähköpostiosoite.Ensijaisen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu,
käynnissä, valmis, keskeytetty tai valmis
virheiden kanssa.

Tila
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Asennetun paketin päivityshistoria luetteloi (aakkosjärjestyksessä) seuraavat paketin määritteet:

KuvausKenttä

Palaat kyseisen päivityksen työn lisätietoihin napsauttamalla
Tarkastele lisätietoja.

Toiminto

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun pakatun version numero.Versio

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Parhaat toimintatavat pakotetuille päivityksille ja korjausversioille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen tai
korjauskehitysorganisaation
luominen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat, kun ajoitat pakotettua päivitystä:

• Ajoita pakotetut päivitykset asiakkaidesi ruuhka-aikojen ja Salesforcen suurten huoltojaksojen
ulkopuolelle minimoidaksesi mahdolliset vaikutukset tilaajiin.

• Vältä tekemästä muutoksia vahvistussääntöihin, kaavakenttiin ja Apex-käynnistimien virheisiin,
sillä ne saattavat vaikuttaa haitallisesti tilaajien integrointeihin.

• Visualforce-sivut, jotka päivitetään pakotetun päivityksen aikana, menettävät tarkastelutilan, jos
sivua tai ohjainta muutetaan.

Ota huomioon seuraavat ylimääräiset parhaat toimintatavat, kun luot korjausversiota:

• Korjausversion ei tulisi tehdä pakettiin näkyviä muutoksia. Tilaajille ei ilmoiteta pakotetuista
päivityksistä, paitsi paketin versionumeroa muuttavista.
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Pakettien julkaisemisen yleisimmät kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten paketit arvostellaan?

Mitä kaikkea voin julkaista?

Miten paketit arvostellaan?
AppExchange-palvelussa on käytössä palaute- ja arvostelujärjestelmä, joita käytetään monilla
Internetin kuluttajasivuilla. Tämän ansiosta Salesforce-käyttäjäyhteisöllä on valta määrittää, kuinka
hyödyllinen jokin paketti on.

Mitä kaikkea voin julkaista?
Voit julkaista minkä tahansa kokoelman komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja ja mittaristoja, jotka vastaavat yrityksen tiettyä tarvetta.
Voit julkaista komponentit yhdessä liittämällä ne paketiksi. . Riippumatta siitä, mitä komponentteja pakettiin sisällytetään, siihen ei koskaan
sisällytetä omia tietojasi.

Sovelluksesi tukitilaajat

Asiakkaidesi tukeminen
Sovelluskehittäjät ovat vastuussa kaikkien listauksiensa loppukäyttäjien tuesta. Kun Salesforce-asiakastukeen yhteyttä ottavalla asiakkaalla
on kysyttävää listauksesta, ohjaamme käyttäjän listauksesi Tietoja- ja Tuki-välilehtiin. Varmista, että AppExchange-listauksesi sisältävät
tukitietoja.

Jos olet asentanut lisenssinhallintasovelluksen (LMA), voit kirjautua sisään asiakkaasi organisaatioon ja tarjota hallinnallista tukea asiakkaillesi.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hallittaville paketeille, jotka ovat läpäisseet turvatarkastuksen. Lisätietoja on kohdassa
Tilaajaorganisaatioon kirjautuminen.

Tilaajaorganisaatiot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Tämä sivu näyttää luettelon tilaajaorganisaatioista, jotka ovat asentaneet pakettisi. Voit hakea
tilaajaorganisaation nopeasti kirjoittamalla tilaajan nimen tai organisaation tunnuksen hakukenttään
ja napsauttamalla Hae. Napsauta tilaajaorganisaation nimeä nähdäksesi sen lisätiedot.

Note:  Luettelossa näytetään vain tilaajat, jotka ovat asentaneet vähintään yhden hallittavan
paketin, joka on linkitetty Lisenssinhallintasovellukseesi.
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Tilaajan lisätietojen tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Tilaajan yhteenveto -sivu, jota voit käyttää napsauttamalla organisaation nimeä Tilaajat-välilehdestä
lisenssinhallintasovelluksesta, tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja kustakin tilaajaorganisaatiosta. Se
tarjoaa sinulle tietoja siitä, miten asiakkaat käyttävät sovellustasi ja auttaa sinua korjaamaan ongelmia.

Kohdasta Organisaation lisätiedot:

• Nimet ja yhteystiedot on saatu tilaajan organisaation Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulta.
Ne saattavat olla erilaisia kuin lisenssinhallintasovelluksesi liidi-, tili- tai yhteyshenkilö-tietueissa.

• Organisaation tunnus on yksilöllinen tunnus, joka tunnistaa asiakkaan Salesforce-organisaation.

• Instanssi määrittää missä Salesforce-datakeskuksessa asiakkaan organisaation sijaitsee. Se määrittää myös milloin asiakas voi päivittää
uuteen Salesforce-versioon. Käy osoitteessa trust.salesforce.com julkaisuajankohtana nähdäksesi asiakkaan käyttämän Salesforce-version.

Tämä sivu sisältää myös seuraavat liittyvät luettelot.

Rajoitukset
Tietoja asiakkaaseen liittyvästä tiedostojen tallennustilasta, datan tallennustilasta ja API-pyyntöjen määrästä prosentteina.

Kirjautumisoikeus myönnetty
Luettelo käyttäjistä, joilla on kirjautumisoikeus ja oikeuksien vanhenemisajat.

Paketit ja lisenssit
Luettelo kaikista tähän organisaatioon asennetuista ja tähän lisenssinhallintasovellukseen liittyvistä paketeista. Kullekin paketille
näytetään asiakkaan tällä hetkellä käyttämä sovelluksen versio, tilaajalle tarjottujen lisenssien kokonaismäärä ja käytettyjen lisenssien
määrä. Näiden tietojen tulisi vastata tilaajan lisenssitietuetta lisenssinhallintasovelluksessa.

Kirjautumisoikeuden pyytäminen
Pyydä käyttäjää siirtymään henkilökohtaisiin asetuksiinsa ja napsauttamaan Myönnä tilin kirjautumisoikeus tai Myönnä
kirjautumisoikeus (kumman hän näkeekään) myöntääkseen käyttöoikeuden. Jos julkaisijaa ei ole tämän sivun luettelossa, syy on jokin
näistä:

• Järjestelmän pääkäyttäjä poisti käytöstä ei-pääkäyttäjien kyvyn myöntää käyttöoikeuksia.

• Käyttäjällä ei ole lisenssiä paketille.

• Paketti on lisensoitu koko organisaatiolle. Vain pääkäyttäjät, joiden profiilissa on otettu käyttöön käyttäjien hallintaoikeus, voivat
myöntää käyttöoikeuksia.

• Organisaation valinta Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä on käytössä.

Note:  Ellei organisaation valinta Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä ole käytössä, käyttöoikeus
voidaan myöntää vain rajoitetulle ajalle ja tilaaja voi kumota käyttöoikeuden koska tahansa. Kun olet kirjautunut sisään tilaajana,
kaikki tekemäsi muutokset kirjataan lokitietoihin.

Tilaajaorganisaatioihin kirjautuminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Käytettävissä Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer-versioissa

Note:  Tämä ominaisuus on käytettävissä vain organisaatioissa, joilla on täysi Salesforce-lisenssi.

Kirjautuminen sisään, kun käyttäjä on myöntänyt sinulle käyttöoikeuden:
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1. Napsauta Lisenssinhallintasovelluksesta (LMA) Tilaajat-välilehteä.

2. Voit hakea tilaajaorganisaation nopeasti kirjoittamalla tilaajan nimen tai organisaation tunnuksen hakukenttään ja napsauttamalla
Hae.

3. Napsauta tilaajaorganisaation nimeä.

4. Napsauta organisaation lisätietosivulta Kirjaudu sisään käyttäjän nimen vierestä. Huomaa, että sinulla on samat oikeudet kuin
käyttäjällä, jona kirjauduit sisään.

5. Kun lopetat vianmäärityksen, napsauta Määritykset-valikosta Palaa tilaajan yhteenvetoon palataksesi omaan organisaatiosi.

Note:  Luettelossa näytetään vain tilaajat, jotka ovat asentaneet vähintään yhden hallittavan paketin, joka on linkitetty
Lisenssinhallintasovellukseesi.

Parhaat toimintatavat
• Kun siirryt tilaajaorganisaatioon, sinut kirjataan ulos lisenssinhallintaorganisaatiostasi (LMO). Voit määrittää oma toimialueen, jotta

sinua ei kirjata automaattisesti ulos lisenssinhallintaorganisaatiostasi, kun kirjaudut sisään tilaajaorganisaatioon. Määritä oma toimialue
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitsemalla Oma toimialueeni.

• Muista sallia vain luotettavan tuki- ja suunnitteluhenkilöstön kirjautua sisään tilaajan organisaatioon. Koska tämä ominaisuus saattaa
sisältää täydet luku-/kirjoitusoikeudet asiakkaiden tietoihin ja kokoonpanoihin, tietosuojan turvaaminen on tärkeää maineesi kannalta.

• Hallitse käyttöoikeuksia myöntämällä tilaajaorganisaation kirjautumisoikeudet tietyille tukityöntekijöille profiilin tai käyttöoikeusjoukon
avulla.

Vianmääritys tilaajaorganisaatioissa
Kun kirjaudut sisään tilaajaorganisaatioon käyttäjänä, voit luoda Apex-viankorjauslokeja, jotka sisältävät tuloksia hallittavista paketeistasi.
Tämä sisältää lokien kirjaamisen, jota ei tavallisesti paljastettaisi tilaajalle. Näiden lokitietojen avulla voit etsiä ja korjata kyseiseen
tilaajaorganisaatioon liittyviä ongelmia.

1. Käynnistä kehittäjän konsoli.

2. Suorita toiminto ja tarkastele tuloksesi sisältävää virheenkorjauslokia. Jos käyttäjällä on käyttöoikeus, määritä viankorjausloki: Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit  ja valitse Virheenkorjauslokit.

Huomaa, että tilaajat eivät voi nähdä määrittämiäsi tai luomiasi lokeja, koska ne sisältävät paljasta Apex-koodiasi. Lisäksi voit tarkastella
ja muokata suojatuissa mukautetuissa asetuksissa olevia tietoja hallittavista paketeistasi, kun olet kirjautunut sisään käyttäjänä.  
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