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Ota parannuksia käyttöön sandboxeista

Tervetuloa, Salesforce-integroijat, -kehittäjät ja -pääkäyttäjät

Haluatko mukauttaa organisaatiotasi kokeiluympäristössä, jossa voit testata muutoksia vaikuttamatta tuotanto-organisaatioosi tai sen
käyttäjiin? Haluatko organisaation, johon käyttäjät voivat kirjautua sisään testatakseen uusia ominaisuuksia ennen kuin ne ovat
tuotantolaatua? Saatat myös haluta kirjautua sisään tuotanto-organisaatiotasi vastaavaan Salesforce-organisaatioon koulutusta tai
kehitystyötä varten.

Salesforce tarjoaa sandboxeja ja useita käyttöönottotyökaluja, joiden avulla voit:

• eristää mukautus- ja kehitystyöt tuotanto-organisaatiostasi, kunnes olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.

• testata muutoksia tuotantotietojesi ja käyttäjiesi kopioilla.

• tarjota koulutusympäristön.

• koordinoida yksittäisiä muutoksia yhteen käyttöönottoon tuotanto-organisaatiolle.

Olitpa sitten ominaisuuksia organisaatioon lisäävä pääkäyttäjä, koodia kirjoittava yksittäinen kehittäjä tai organisaatiotasi tehostava
kehittäjätiimi, sinun tulisi käyttää oikeita työkaluja oikeassa ympäristössä laatiaksesi ja käyttöönottaaksesi muutoksia onnistuneesti
tuotanto-organisaatioosi. Kehitysprosessin yleiskatsaus ja ehdotuksia työsi organisointiin löytyy Development Lifecycle Guide -oppaasta.

KATSO MYÖS:

Sandboxit

Käyttöönoton yhteenveto

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Määritä ja hallitse sandboxiasi

Sandboxit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandboxit luovat Salesforceorganisaatiostasi kopioita erillisiin ympäristöihin. Voit käyttää niitä
kehitystyöhön, testaukseen ja koulutukseen vaarantamatta tuotanto-organisaatiossasi olevia tietoja
ja sovelluksia.

Sandboxit ovat erillään tuotanto-organisaatiostasi, joten sandboxeissa suorittamasi toiminnot eivät
vaikuta tuotanto-organisaatioosi ja päinvastoin. Sandboxit ovat lähes identtisiä
tuotanto-organisaatiosi kanssa. Eroavaisuudet on kuvattu kohdassa Sandboxien määrittämisessä
huomioitavia asioita sivulla 13.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit tarkastellaksesi
nykyisiä sandboxejasi tai luodaksesi uusia. Katso ohjeet kohdasta Sandboxien hallinta sivulla 9.

Sandbox-tyypit
Developer-sandbox

Developer-sandbox on tarkoitettu eristetyssä ympäristössä tehtävää koodausta ja testausta
varten. Developer-sandbox sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi kokoonpanosta (metadatasta).

Developer Pro -sandbox
Developer Pro -sandbox on tarkoitettu eristetyssä ympäristössä tehtävää koodausta ja testausta
varten, ja se voi isännöidä suurempia datajoukkoja kuin Developer-sandbox. Developer Pro
-sandbox sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi kokoonpanosta (metadatasta). Käytä Developer
Pro -sandboxia käsitelläksesi enemmän kehitys- ja laadunvalvontatehtäviä sekä integrointien
testaamista ja käyttäjien kouluttamista varten.

Partial Copy -sandbox
Partial Copy -sandbox on tarkoitettu käytettäväksi testausympäristönä. Tämä ympäristö sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi
kokoonpanosta (metadatasta), sekä sandbox-mallin määrittämän näytteen tuotanto-organisaatiosi datasta. Partial Copy -sandboxia
voi käyttää laadunvalvontatehtäviin, kuten käyttäjän hyväksyntöjen testaamiseen, integrointien testaamiseen ja koulutukseen.

Full-sandbox
Full-sandbox on tarkoitettu käytettäväksi testausympäristönä. Vain Full-sandboxit tukevat suorituskyvyn testaamista, kuormituksen
testaamista ja vaiheistamista. Full-sandboxit ovat tuotanto-organisaatiosi kopio, joka sisältää kaikki tiedot, kuten objektien tietueet
ja tiedostoliitteet sekä metadatan. Full-sandboxien päivitysvälin pituus tekee niistä vaikeita käyttää testaus- ja kehitystöissä.

Suosittelemme, että käytät sandbox-mallia, jotta sandboxisi sisältäisi vain testaamiseen ja muihin tehtäviin tarvitsemasi tietueet.

Kun luot Full-sandboxin, sinun täytyy myös päättää, kuinka paljon kenttäseurannan historiaa ja Chatter-toimintoja sisällytetään
mukaan.

• Oletusarvoisesti kenttäseurantaa ei kopioida, mutta voit sisällyttää sitä jopa 180 päivän ajalta. Vähennä päivien määrää välttyäksesi
luomasta liikaa dataa, jos seuraat tuotanto-organisaatiossasi usean objektin kenttähistoriaa.

• Chatter-toimintojen tietoja saattaa olla paljon, mikä saattaa pidentää Full-sandboxin kopiointiaikaa huomattavasti.

Rajoita kopioitavan kenttähistorian määrää ja kopioi Chatter-tietoja vain, jos tarvitset niitä käyttäjätapausten testaamiseen.

Sandbox-mallit-välilehti
Jos olet ostanut lisenssin Partial Copy -sandboxeille tai täysillesandboxeille, tämä välilehti sisältää kaikki luomasi mallit.
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Voit luoda sandbox-datamallin, luoda sandboxin mallista, muokata mallia, poistaa mallin tai napsauttaa mallin nimeä nähdäksesi lisätietoja.
Lisätietoja sandbox-datamallin luomisesta on kohdassa Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen sivulla 12.

Sandbox-historia-välilehti
Tämä välilehti näyttää sandboxiesi luonti- ja päivityshistorian lokin, jossa on tietoja sandboxien luomisajankohdista ja luojista. Tämä
välilehti ainoastaan tarjoaa tietoja. Jos haluat tarkastella tai muokata olemassa olevaa sandboxia, käytä Sandbox-välilehteä.

Sandbox-lisenssit
Lisenssit ostetaan sandbox-tyypeittäin ja voit ostaa useamman kappaleen kunkin tyypin lisenssiä. Sandbox-lisenssit ovat hierarkkisia. Alla
oleva taulukko näyttää tarkasti sandbox-tyypit, joita voit luoda kullakin lisenssillä:

Developer-sandboxin
lisenssi

Developer Pro
-sandboxin

lisenssi

Partial Copy
-sandbox

Full-sandbox-lisenssi

Sallii sinun luoda:

Developer-sandbox-tyyppi

Developer Pro -sandbox-tyyppi

Partial Copy-sandbox-tyyppi

Täysisandbox -tyyppi

Lisenssien vaiheet ovat:

Käytettävissä
Näytetty arvo on ostamiesi sandboxien määrä, joita et käytä.

Käytössä
Näytetty arvo on ostamiesi ja käyttämiesi sandboxien määrä.

Note:  Jos et näe sandbox-vaihtoehtoa tai tarvitset enemmän lisenssejä sandboxeille, ota yhteyttä Salesforceen tilataksesi sandboxeja
organisaatiollesi.

Kun sandbox-lisenssisi vanhenevat, olemassa oleviin sandboxeihisi sovelletaan joitakin rajoituksia. Katso lisätietoja lisenssien erääntymisestä
aiheutuvista rajoituksista kohdasta Sandbox-lisenssien erääntyminen sivulla 11.

Sandboxien päivitystiheyksien ymmärtäminen
Kunkin sandbox-ympäristön päivitystiheys lasketaan sandboxin kopioinnin todellisesta alkamisajankohdasta. Sandboxin tila muuttuu
kopioinnin alussa Odottaa-tilasta Käsittelyssä-tilaan.
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Jos muita sandboxien kopiointipyyntöjä tehtiin ennen sinua, sandboxisi pysyy joskus jonkin aikaa Odottaa-tilassa. Sandboxisi
päivitystiheyden laskuri ei käynnisty ennen kuin pyyntösi tila poistuu tästä tilasta.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-lisenssien erääntyminen

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

Voit luoda organisaatiollesi erilaisia sandbox-ympäristöjä, riippuen tarvitsemastasi tallennustilasta,
kopioitavasta kokoonpanosta ja päivitystiheydestä.

Jokainen tyyppi sisältää eri ominaisuuksia, jotka tukevat sille suunniteltuja toimintoja.

Taulukko 1: Käytettävissä olevien sandboxien määrä per organisaatio

Enterprise
Edition

Unlimited
Edition

Performance
Edition

Professional
Edition

Sandbox-tyyppi

2510010010
(muutosjoukot
eivät ole
käytettävissä)

Developer-sandbox

55Developer Pro
-sandbox

111Partial Copy -sandbox

11Full-sandbox

Note:  Voit ostaa mille tahansa Edition-versiolle enemmän sandboxeja, paitsi Developer-sandboxeja, jotka sisältyvät muuntyyppisiin
sandboxeihin.

• Developer Pro -sandboxin lisäosa sisältää 5 Developer-sandboxia.

• Partial Copy -sandboxin lisäosa sisältää 10 Developer-sandboxia.

• Full-sandboxin lisäosa sisältää 15 Developer-sandboxia.

Taulukko 2: Sandbox-ominaisuuksien pikaviite

Sandbox-mallitMitä kopioidaanTallennustilan
rajoitus

PäivitystiheysSandbox-tyyppi

Ei käytettävissäVain metadataTietojen tallennustilaa:
200 Mt

Tiedostojen
tallennustilaa: 200 Mt

1 päiväDeveloper-sandbox
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Sandbox-mallitMitä kopioidaanTallennustilan
rajoitus

PäivitystiheysSandbox-tyyppi

Ei käytettävissäVain metadataTietojen tallennustilaa: 1
Gt

Tiedostojen
tallennustilaa: 1 Gt

1 päiväDeveloper Pro -sandbox

PakollinenMetadata ja
esimerkkitiedot

Tietojen tallennustilaa: 5
Gt

Tiedostojen
tallennustilaa: 5 Gt

5 päivääPartial Copy -sandbox

KäytettävissäMetadata ja kaikki tiedotSamat kuin
tuotanto-organisaatiollasi

29 päivääFull-sandbox

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo sandbox käyttääksesi sitä kehitystyöhön, testaukseen ja koulutukseen. Kloonaa sandbox
kopioidaksesi sen datan ja metadatan toiseen sandboxiin. Päivitä olemassa oleva sandbox
päivittääksesi sen sisällön.

Voit kopioida sandboxiin metadataa ja dataa muutamalla eri tavalla.

• Luo sandbox.

Kun luot sandboxin, Salesforce kopioi tuotanto-organisaatiosi metadatan
sandbox-organisaatioon. Kun luot Partial Copy- tai Full-sandboxia, voit käyttää sandbox-mallia,
jos olet luonut sellaisen. Asiakkaat luovat sandbox-malleja määrittääkseen objektit, joiden tiedot
kopioidaan Partial Copy- tai Full-sandboxiin.

• Kloonaa sandbox kopioidaksesi sen kaiken datan ja metadatan toiseen sandboxiin.

• Päivitä ja aktivoi olemassa oleva sandbox.

Sandboxin päivittäminen päivittää sandboxin metadatan sen lähdeorganisaatiosta. Jos sandbox
on klooni tai käyttää sandbox-mallia, päivitysprosessi päivittää organisaation datan sen metadatan
lisäksi.

Sandboxin luominen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

2. Napsauta Uusi sandbox.

3. Kirjoita sandboxin nimi (enintään 10 merkkiä) ja kuvaus.
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Vihje:  On suositeltavaa valita nimi, joka

• kuvastaa kyseisen sandboxin käyttötarkoitusta, esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia.

• sisältää vain muutaman merkin, koska Salesforce lisää sandboxin nimen sandbox-ympäristön käyttäjätietueiden
käyttäjänimiin. Kun merkkejä on vähän, sandbox-tunnusten kirjoittaminen on helpompaa.

4. Valitse haluamasi sandboxin tyyppi.

Note:  Jos et näe sandbox-vaihtoehtoa tai tarvitset enemmän lisenssejä, ota yhteyttä Salesforceen tilataksesi sandboxeja
organisaatiollesi.

Jos vähennät ostamiesi sandboxien määrää, sandboxiesi määrän täytyy vastata ostamiesi sandboxien määrää. Jos sinulla on
esimerkiksi kaksi Full-sandboxia, mutta olet ostanut vain yhden, et voi luoda uutta Full-sandboxia. Sen sijaan sinun on
muunnettava Full-sandbox pienemmäksi, kuten Developer Pro- tai Developer-sandboxiksi, riippuen käytettävissäsi olevista
tyypeistä.

5. Valitse Partial Copy- tai Full-sandboxiisi sisällytettävät tiedot.

• Partial Copy-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse luomasi malli määrittääksesi sandboxisi tiedot. Jos et ole luonut mallia tälle
Partial Copy -sandboxille mallia, katso lisätietoja kohdasta Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.

• Full-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse sisällytettävien tietojen määrä.

– Jos haluat sisällyttää Full-sandboxin mallipohjaiset tiedot, valitse olemassa oleva sandbox-malli. Lisätietoja on kohdassa
Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.

– Jos haluat sisällyttää kaikki Full-sandboxin tiedot, valitse sisällytetäänkö niihin kenttien historiatietoja ja niiden määrä sekä
kopioidaanko Chatter-tiedot. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää. Chatter-tiedot
sisältävät syötteet, viestit ja löytöaiheet. Kopioitavien tietojen vähentäminen voi lyhentää merkittävästi sandboxin kopiointiaikaa.

6. Jos haluat suorittaa skriptejä tämän sandboxin jokaisen luonnin ja päivityksen jälkeen, määritä Apex-luokka, jonka loit aiemmin
SandboxPostCopy-rajapinnasta.

7. Napsauta Luo.

Vihje:  Yritä välttää tekemästä tuotanto-organisaatioosi muutoksia sandboxin kopioimisen aikana.

Prosessi voi kestää useita minuutteja tai jopa päiviä, riippuen organisaatiosi koosta ja tyypistä.

Kun sandboxisi on käyttövalmis, saat sähköposti-ilmoituksen, että sandboxisi on kopioitu.

• Napsauta sähköposti-ilmoituksessa olevaa linkkiä siirtyäksesi sandboxiisi.

• Käyttäjät voivat kirjautua sisään sandboxiin osoitteesta https://test.salesforce.com  liittämällä
.sandboxin_nimiSalesforce-käyttäjänimiensä perään. Jos käyttäjänimi on esimerkiksi tuotanto-organisaatiossa
kayttaja1@acme.com  ja sandboxin nimi on "testi", sandboxiin sisäänkirjautumiseen käytettävä muutettu käyttäjänimi olisi
kayttaja1@acme.com.testi.

Note: Salesforce muuttaa sandbox-käyttäjänimet automaattisesti, mutta ei salasanoja.

Uusien sandboxien oletusarvoinen sähköpostin toimitusasetus on Vain järjestelmäsähköpostit. Vain
Järjestelmäsähköpostit  -asetus on hyödyllinen varsinkin sandboxeista lähetettyjen sähköpostien hallintaan, jotta
testaus- ja kehitystyöt eivät lähetä testisähköposteja käyttäjillesi.
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Sandboxin kloonaaminen (pilotti)

Note: Tarjoamme sandboxista–sandboxiin-kloonauksen valikoiduille asiakkaillemme pilottiohjelmana, joka vaatii erillisten ehtojen
ja edellytysten hyväksymisen. Jos haluat osallistua tähän ohjelmaan, ota yhteyttä Salesforceen. Pilottiohjelmat saattavat muuttua
emmekä takaa, että pääsisit osallistumaan niihin. Sandboxista–sandboxiin-kloonaus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita
toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana
tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
sandboxista–sandboxiin-kloonaukseen liittyvää palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelussa.

Kun kloonaat sandboxin, kaikki sen data ja metadata kopioidaan uuteen sandboxiin.

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

2. Napsauta Uusi sandbox.

3. Kirjoita sandboxin nimi (enintään 10 merkkiä) ja kuvaus.

Vihje:  On suositeltavaa valita nimi, joka

• kuvastaa kyseisen sandboxin käyttötarkoitusta, esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia.

• sisältää vain muutaman merkin, koska Salesforce lisää sandboxin nimen sandbox-ympäristön käyttäjätietueiden
käyttäjänimiin. Kun merkkejä on vähän, sandbox-tunnusten kirjoittaminen on helpompaa.

4. Valitse Luo kohteesta -alasvetoluettelosta kloonattavan sandboxin nimi.

5. Jos haluat suorittaa komentosarjoja tämän sandboxin jokaisen luonnin ja päivityksen jälkeen, määritä Apex-luokka, jonka loit aiemmin
SandboxPostCopy-rajapinnasta.

6. Napsauta Luo.

Vihje:  Yritä välttää tekemästä lähdeorganisaatioosi muutoksia sandboxin kopioimisen aikana.

Kun uusi sandboxisi on valmis, voit hallita sitä tuotanto-organisaatiostasi muiden sandboxien tapaan.

Sandboxin päivittäminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

Sandboxien luettelo avautuu. Jos voit päivittää sandboxin, näet sen nimen vieressä Päivitä-linkin.

2. Napsauta nimen vierestä Päivitä.

3. Tarkasta Nimi-, Kuvaus- ja Luo kohteesta -arvot ja muokkaa niitä tarvittaessa.

4. Valitse haluamasi sandbox-ympäristön tyyppi.

Note:  Taulukossa näytetään organisaatiosi käytettävissä olevien sandbox-lisenssien määrä ja tyyppi. Voit valita jonkin toisen
sandbox-tyypin päivitettäväksi.

Jos päivittämäsi sandbox on klooni, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. Kloonattu sandbox päivittyy sen lähdeorganisaatiosta
ja säilyttää lähdeorganisaation sandbox-lisenssin tyypin. Jos sandboxin lähdeorganisaatio on poistettu, klooni päivittyy
tuotanto-organisaatiostasi.

Et voi päivittää tai poistaa sandboxia, kun sitä kloonataan.

5. Valitse kopioitavat tiedot.

Partial Copy-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse malli määrittääksesi sandboxisi tiedot. Jos et ole luonut mallia tälle Partial Copy
-sandboxille, katso lisätietoja kohdasta Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.
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Full-sandbox: Napsauta Seuraava ja sisällytettävien objektitietojen määrä.

Jos haluat sisällyttää Full-sandboxin mallipohjaiset tiedot, valitse olemassa oleva sandbox-malli. Lisätietoja on kohdassa Sandbox-mallien
luominen tai muokkaaminen.

Jos haluat sisällyttää kaikki Full-sandboxin objektitiedot, valitse sisällytetäänkö niihin kenttien historiatietoja ja niiden määrä sekä
kopioidaanko Chatter-tiedot. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää. Chatter-tiedot sisältävät
syötteet, viestit ja löytöaiheet. Kopioitavien tietojen vähentäminen voi lyhentää sandboxin kopiointiaikaa.

6. Valitse halutessasi Aktivoi automaattisesti. Jos valitset Aktivoi automaattisesti -vaihtoehdon, sandboxisi aktivoidaan välittömästi
sen päivittämisen jälkeen etkä saa aktivointisähköpostia.

7. Napsauta Luo.

Salesforce aloittaa tietojen kopioinnin sandboxiin.

Kun kopiointi on valmis, aktivoi sandbox käyttääksesi päivitettyjä tietoja. Jos et valinnut Aktivoi automaattisesti -vaihtoehtoa
päivittäessäsi sandboxiasi, Salesforce lähettää sinulle sähköpostin, kun sandboxisi on valmiina aktivoitavaksi.

Jos et valinnut Aktivoi automaattisesti -vaihtoehtoa päivittäessäsi sandboxiasi, aktivoi päivitetty sandboxisi:

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

Sandboxien luettelo avautuu. Jos päivitetyn sandboxin voi aktivoida, näet Aktivoi-linkin sen nimen vieressä.

2. Napsauta linkkiä aktivoitavan sandboxin vierestä.

Varoitus:  Päivitä-linkin avulla luodun korvaavan sandboxin aktivoiminen poistaa sandboxin, jota se päivittää. Nykyinen
kokoonpano ja tiedot poistetaan, mukaan lukien sovellukseen tai tietoihin tekemäsi muutokset. Napsauta Aktivoi-linkkiä vain,
jos et tarvitse sandboxin tämänhetkistä sisältöä. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi tai sen dataan. Uudet sandboxit,
joita ei aktivoida 30 päivän kuluessa, poistetaan. Lähetämme ainakin kaksi sähköposti-ilmoitusta ennen kuin ajoitamme
sandboxin poistettavaksi. Ilmoitukset lähetetään käyttäjille, jotka ovat luoneet tai päivittäneet viimeksi minkä tahansa sandboxin
organisaatiossasi.

Sandboxin edistymisen valvominen
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit. Sandboxiesi luettelossa näytetään edistymispalkki
jonossa oleville, keskeneräisille tai äskettäin valmistuneille kohteille.

• Siirrä kursorisi edistymispalkin ylle nähdäksesi kopioitujen tietojen prosenttiosuuden.

• Jos haluat nähdä sandboxiin liittyviä tietoja, mukaan lukien kopiointiprosessin tai koska seuraava päivitys voidaan tehdä, napsauta
sen nimeä.

Jos sandboxisi tila on keskeytetty tai pysäytetty yli 1 tunnin ajan, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

KATSO MYÖS:

Sandboxit

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandbox-lisenssien erääntyminen
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Sandboxien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit hallita sandboxejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit
ja valitsemalla Sandboxit. Salesforce näyttää käytettävissäsi olevat ja ostamasi sandboxit sekä
luettelon käytössä olevista sandboxeistasi.

Sandboxeja luodaan ja hallitaan Sandbox-välilehdestä. Tämä välilehti sisältää luettelon kaikista
Salesforce-organisaatiollesi luoduista sandboxeista. Jokainen luettelokohde näyttää
sandbox-ympäristön tilan ja toiminnot, jotka voit suorittaa.

• Uusi sandbox -painike käynnistää työnkulun sandboxin luomiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet
löytyvät kohdasta Sandboxien luominen, kloonaaminen tai päivittäminen sivulla 5.

Salesforce poistaa Uusi sandbox -painikkeen käytöstä, kun organisaatio saavuttaa
sandbox-rajoituksensa. Voit tilata organisaatiollesi lisää sandboxeja ottamalla yhteyttä
Salesforceen.

Käytettävissä olevat toiminnot

• Pääkäyttäjät voivat napsauttaa Kirjaudu sisään kirjautuakseen sandboxiin sisään käyttäjänä.

Salesforce näyttää tämän vaihtoehdon vain aktiivisille sandboxeille. Sinun sinun täytyy kirjautua
sisään organisaatioosi pääkäyttäjänä nähdäksesi Kirjaudu sisään -painikkeen.

Käyttäjät voivat kirjautua sisään sandboxiin osoitteesta https://test.salesforce.com
liittämällä .sandboxin_nimiSalesforce-käyttäjänimiensä perään. Jos käyttäjänimi on
esimerkiksi tuotanto-organisaatiossa kayttaja1@acme.com  ja sandboxin nimi on "testi",
sandboxiin sisäänkirjautumiseen käytettävä muutettu käyttäjänimi olisi
kayttaja1@acme.com.testi.

• Napsauta Päivitä korvataksesi sandboxin uudella kopiolla. Salesforce aktivoi Päivitä-painikkeen vain sandboxeille, jotka voidaan
päivittää. Aikaisempi kopiosi kyseisestä sandboxista on käyttökelpoinen odottaessasi päivityksen valmistumista. Päivitetty kopio on
aktivoimaton siihen saakka, kunnes aktivoit sen.

• Napsauta Aktivoi aktivoidaksesi päivitetyn sandboxin. Salesforce näyttää tämän vaihtoehdon vain sandboxeille, joita ei ole aktivoitu.
Päivitetty sandbox on aktivoitava ennen kuin sitä voidaan käyttää.

Varoitus:  Päivitetyn sandboxin aktivoiminen korvaa nykyisen sandboxin päivitetyllä versiolla ja poistaa vanhan version ja
kaikki sen tiedot pysyvästi. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi tai sen dataan.

• Napsauta Hylkää hylätäksesi päivitetyn sandboxin. Tämä toiminto näytetään vain sandboxeille, joita ei ole aktivoitu. Voit hylätä
sandboxin, jos et halua käyttää sitä tai jos aiot päivittää sen uudelleen.

• Napsauta Poista poistaaksesi sandboxin kokonaan.

Varoitus: Sandboxin poistaminen poistaa sandboxin ja kaikki sen tiedot pysyvästi. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi
tai sen dataan.

• Napsauta sandboxin nimeä nähdäksesi sandboxin lisätietosivun. Sandboxin lisätietosivulta voit suorittaa kaikkia edeltäviä toimintoja:
Kirjaudu sisään, Päivitä, Aktivoi, Hylkää ja Poista.

Note:  Poista- ja Päivitä-operaatiot ovat käytettävissä vain, kun sandbox-tyypin päivitystiheyden väli on kulunut umpeen.

Sandboxien tilat
Sandboxin tila voi olla jokin seuraavista.
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Kerää näytteitä
Kopiointijärjestelmä määrittää, mistä objektitietueista otetaan näytteet ja kopioidaan tuotanto-organisaatiosta. Tämä tila on käytössä
vain Partial Copy -sandboxeissa.

Odottaa
Sandbox on jonossa odottamassa kopiointijärjestelmän käsittelyä. Jos muita sandboxien kopiointipyyntöjä tehtiin ennen sinua,
sandboxisi saattaa pysyä kauan aikaa tässä tilassa.

Käsitellään
Kopiointijärjestelmä on vastaanottanut kopiointipyynnön ja on laatimassa sandboxia.

Keskeytetty
Kopiointijärjestelmä keskeytettiin sandboxin päivittämisen tai luomisen aikana. Kopiointijärjestelmä palautuu automaattisesti tästä
tilasta ja jatkaa käsittelyä. Jos tämä tila ei katoa tunnin kuluessa, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Pysäytetty
Kopiointijärjestelmä ei onnistunut palautumaan useista tapahtumista. Jos sandboxisi on tässä tilassa, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen saadaksesi lisätietoja ja ohjeita. Meille ilmoitetaan automaattisesti tässä tilassa olevista sandboxeista ja
pyrimme palauttamaan sandboxin takaisin Käsitellään-tilaan.

Odottaa aktivointia
Kopiointijärjestelmä on luonut sandboxin ja odottaa, että aktivoit tai hylkäät sen.

aktivoiminen
Kopiointijärjestelmä on viimeistelemässä uutta sandboxiasi, jotta se olisi pian käytettävissä. Tämä tila tulee käyttöön, kun napsautat
Aktivoi.

Hylätään
Kopiointijärjestelmä on merkitsemässä päivitettyä sandboxia poistettavaksi. Tämä tila tulee käyttöön, kun napsautat Hylkää. Tämä
toiminto ei vaikuta nykyiseen sandbox- tai tuotanto-organisaatioosi.

Valmis
Kopiointijärjestelmä on suorittanut luonti- tai päivitysprosessin loppuun ja uusi sandbox on aktivoitu. Voit kirjautua nyt sisään uuteen
sandbox-organisaatioosi.

poistaminen
Kopiointijärjestelmä on merkitsemässä sandbox-ympäristöä ja koko sandbox-historiaa poistettavaksi. Tämä tila tulee käyttöön, kun
napsautat Poista. Tämä prosessi ei vaikuta tuotanto-organisaatioosi.

Lukitaan
Taustaprosessi on lukitsemassa sandboxia, minkä jälkeen et voi enää kirjautua sisään. Lisätietoja on Lukittu-tilan kuvaksessa.

Lukittu
Sandboxiin ei voi kirjautua sisään. Tämä tila tulee käyttöön, kun sinulla on enemmän sandboxeja kuin nykyiset lisenssisi sallivat. Tämä
saattaa tapahtua, jos jotkin tai kaikki sandbox-lisenssisi vanhenevat. Kun sandbox on lukittu, et voi kirjautua siihen sisään.

Jos sandboxisi on tässä tilassa, ota yhteyttä asiakkuuspäällikköösi uusiaksesi vanhentuneet lisenssit. Sinulla on 60 päivää aikaa uusia
lisenssit. Jos lisenssejä ei uusita 60 päivän kuluessa, sandboxisi poistetaan.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssien erääntyminen

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/
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Sandbox-lisenssien erääntyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

Sandboxit on lisensoitu Salesforce-palvelusta erikseen ja niihin sovelletaan rajoituksia, jos lisenssisi
vanhenevat. Jos näin tapahtuu, käytä seuraavia tietoja palauttaaksesi sandboxisi täyteen
toimintakykyyn.

Sandbox-palvelut ovat rajoitettuja, jos Salesforce-organisaatiosi ei noudata Salesforcen
lisensointisääntöjä. Tämä tapahtuu yleensä, kun sandbox-lisenssi raukeaa.

Kun sandbox-lisenssit vanhenevat, Salesforce vähentää valitun sandbox-tyypin käytettävissä olevia
sandbox-lisenssejä. Kun lisenssit vanhenevat ja nykyisten lisenssiesi määrä on pienempi kuin
sandbox-organisaatioiden määrä, Salesforce poistaa sandbox-palveluita, kuten Päivitä,
Sandbox-organisaation käytettävyys tai Kirjaudu.

Note: Salesforce ei poista sandbox-organisaatioita automaattisesti lisenssien vanhenemisen
takia.

Voit kohdata muutamia erilaisia rajoituksia, jos organisaatiosi ei noudata lisensointisääntöjä.

Aktivoimattomat sandboxit
Uudet sandboxit, joita ei aktivoida 30 päivän kuluessa, poistetaan. Käyttäjät, jotka ovat luoneet tai viimeksi päivittäneet jonkin
organisaatiosi sandboxeista, saavat vähintään kaksi sähköposti-ilmoitusta ennen kuin sandbox ajoitetaan poistettavaksi.

Lukitut sandboxit
Sandbox lukitaan, kun sandboxin tyypin kaikki lisenssit vanhenevat. Sandboxit, jotka ovat olleet lukittuna 60 päivää, poistetaan.
Käyttäjät, jotka ovat luoneet tai viimeksi päivittäneet jonkin organisaatiosi sandboxeista, saavat ilmoituksen ennen kuin sandbox
ajoitetaan poistettavaksi. He saavat ainakin kolme sähköposti-ilmoitusta 30 päivän aikana.

Riippuen lisenssistä ja käyttötavasta, saatat törmätä seuraaviin tilanteisiin. Noudata ehdotettuja ratkaisuja.

Tietyntyyppisen sandboxin päivittäminen ei onnistu
Syy — Organisaatiosi käyttää sandboxeja enemmän kuin sen sandbox-lisenssit sallivat.

Esimerkki — Organisaatiollasi on kolme Partial Copy -sandboxia, mutta vain kaksi Partial Copy -sandbox-lisenssiä.

Vaikutus — Et voi päivittää mitään sandboxeja. Kun minkä tahansa sandbox-tyypin rajoitus ylittyy, organisaatiosi ei voi päivittää enää
mitään sandboxeja.

Ratkaisu — Poista sandboxeja, jotta niiden määrä vastaa organisaatiosi sandbox-lisenssien määrää, tai osta lisää sandbox-lisenssejä.

Kaikki tietyntyyppiset sandboxit ovat lukittuja
Syy — Tietyntyyppisten lisenssien määrä, mukaan lukien ylemmät hierarkiatyypit, on nolla.

Esimerkki — Organisaatiollasi on kolme Full-sandboxia, mutta ei yhtään Full-sandboxin lisenssiä.

Vaikutus — Kaikki kyseisen tyypin sandboxit ovat lukittuja. Sinulla ei ole käyttöoikeutta sandboxeihin.

Ratkaisu — Osta oikeat sandbox-lisenssit avataksesi sandboxit. Jollet osta riittävästi lisenssejä, et voi päivittää sentyyppisiä sandboxeja.

Kaikki sandboxit lukitaan
Syy — Tuotanto-organisaatiosi on lukittu.

Esimerkki — Organisaatiollasi on yksi Full-sandbox ja yksi Developer-sandbox, mutta et voi kirjautua sisään kumpaankaan sandboxiin.

Vaikutus — Jos tuotanto-organisaatiosi lukitaan, kaikki siihen liittyvät sandboxit lukitaan.
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Ratkaisu — Jos haluat avata organisaatiosi lukituksen, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi. Kun tuotanto-organisaatiosi avataan, myös
sandboxit avataan.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandboxien hallinta

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandbox-mallit määrittävät sandboxiin kopioitavat tiedot.

Sandbox-mallit sallivat sinun valita tiettyjä Full- tai Partial Copy -sandboxiisi kopioitavia objekteja
ja tietoja, joten voit hallita jokaisen sandboxin kokoa ja sisältöä. Sandbox-mallit ovat käytettävissä
vain Full- tai Partial Copy -sandboxeille.

Kun luot sandbox-mallin, valitset objektien (vakiomuotoisten tai mukautettujen) tiedot, jotka
kopioidaan sandboxin luomisen tai päivityksen yhteydessä.

Sandbox-mallien editori ymmärtää Salesforce-organisaatiosi objektien rakenteessa määritetyt
suhteet. Jotkin objektit on sisällytetty jo ennen kuin valitset mitään, koska ne vaaditaan kaikkiin
organisaatioihin. Kun valitset objekteja kopioitavaksi, editori varmistaa, että myös niiden vaatimat
objektit lisätään. Jos haluat nähdä, mitä objekteja jokin tietty objekti vaatii, valitse se
Objekti-taulukosta. Vaaditut objektit näytetään Vaaditut objektit -sarakkeessa.

Kun muutat objektien rakennetta organisaatiossasi, Salesforce päivittää mallin lisäämällä tai
vähentämällä siihen liittyviä vaadittuja objekteja. Jos esimerkiksi objekti A on objektin B pääobjekti
ja lisäät malliin objektin B, Salesforce vaatii malliin objektin A ja lisää sen.

Sandbox-mallin luominen tai muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit, valitse Sandboxit ja napsauta
sitten Sandbox-mallit-välilehteä.

2. Napsauta Uusi sandbox-malli tai napsauta muokattavan mallin vierestä Muokkaa.

3. Kirjoita sandbox-mallin nimi ja kuvaus.

4. Lisää malliin objekteja valitsemalla objektien viereisiä valintaruutuja käytettävissä olevien
objektien luettelosta.
Objektien lisätiedot -osiossa näytetään objektit, jotka lisätään automaattisesti valitsemiesi objektien kanssa.

5. Voit poistaa objekteja mallista poistamalla objektien viereisten valintaruutujen valintoja käytettävissä olevien objektien luettelosta.
Jos poistat aiemmin valittuna olleen objektin, siitä riippuvat objektit, joita et valinnut erikseen, poistetaan myös. Jos yrität poistaa
objektia, jolla on sidonnaisia objekteja, näet poistamisen vahvistusta pyytävän varoitusviestin. Kun vahvistat valintasi, myös kyseiset
objektit poistetaan.

6. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja sandbox-mallin käyttämisestä sandboxin luomisen tai päivityksen aikana on kohdassa Sandboxin luominen, kloonaaminen
tai päivittäminen sivulla 5.

Lisätietoja siitä, miten sandboxien kopiointijärjestelmä käyttää sandbox-mallia Full- tai Partial Copy -sandboxin luomiseen, on kohdassa
Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin sivulla 4.
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Varoitus:  Jos muokkaat objektien rakennetta, sandbox-mallejasi voidaan muuttaa sisältämään suhteiden vaatimat objektit. Jos
teet muutoksia objektien rakenteesi vaatimaan suhteeseen, tarkasta sandbox-mallisi varmistaaksesi, että haluamasi objektit ovat
yhä valittuna.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandboxit

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandboxit toimivat lähestulkoon samalla tavalla kuin Salesforce-tuotanto-organisaatiosi, mutta
muutama tärkeä eroavaisuus vaikuttaa sandbox-organisaation määrittämiseen ja testaamiseen.

Ota sandboxia luodessasi huomioon seuraavat asiat.

Palvelimet ja tunnukset
• Sandbox- ja tuotanto-organisaatioilla on aina yksilölliset organisaatiotunnukset. Sandboxien

kopiointijärjestelmä luo organisaation osana kutakin luonti- ja päivityspyyntöä. Sandboxisi
organisaatiotunnus muuttuu siis joka kerta, kun sandboxisi päivitetään. Salesforce lisää uuden
arvon kaikkialle missä organisaatiotunnusta käytetään, kuten tekstiarvoissa ja metadatassa.

Löydät organisaatiotunnuksen organisaatiolle, johon olet tällä hetkellä kirjautuneena,
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitsemalla
Yrityksen tiedot. Kaikkien "kovakoodatusta" organisaatiotunnuksesta riippuvaisten
komentosarjojen tai prosessien, kuten testiskriptien tai Webistä liidiksi -toiminnon, täytyy käyttää
sandboxin nykyistä tunnusta. Kun otat muutoksia käyttöön tuotanto-organisaatioosi, päivitä
kyseiset komentosarjat tai prosessit tuotanto-organisaation tunnuksella.

• Salesforce luo sandbox-organisaatiot useisiin instansseihin. Kun sandbox luodaan tai päivitetään,
Salesforce valitsee sandboxillesi instanssin, joten sandboxisi näkyvät joskus eri instansseissa ja
niillä voi olla eri URL-osoitteita.

• Kun sandboxiin kopioidaan dataa, objektien tunnukset (kaikkien objektien yksilölliset tunnisteet
— samat kuin Tunnus-kentän tyyppi Developer API:ssa) kopioidaan tietueille. Kopioinnin jälkeen
objektien tunnuksia ei kuitenkaan synkronoida tuotanto-organisaatiosi ja sandboxisi välillä.
Sandbox ja sitä vastaava tuotanto-organisaatio toimivat erillisinä organisaatioina. Objektien tietoja (ja vastaavia objektien tunnuksia),
jotka luodaan tuotanto-organisaatiossa sandboxin luomisen tai päivittämisen jälkeen, ei synkronoida sandboxiin. Sandbox toimii
samalla tavalla, eli sandboxissa luotuja uusia objekteja ei synkronoida takaisin tuotanto-organisaatioon.

Käyttäjät ja yhteyshenkilöt
• Käyttäjätiedot sisältyvät sandbox-kopioon tai -päivitykseen kaikille sandbox-tyypeille. Koska Salesforce-käyttäjänimien on oltava

yksilöllisiä ja niiden on viitattava yksittäiseen organisaatioon, kaikki kopioidut käyttäjänimet muutetaan yksilöllisyyden varmistamiseksi
kopiointiprosessissa.

Kopiointiprosessi muuttaa jokaisen käyttäjänimen yksilölliseksi tekemällä siihen tarpeen mukaan muutoksia.

– Ensin sandboxin nimi lisätään käyttäjänimeen. Esimerkiksi käyttäjänimi kayttaja@acme.com  muuttuu testi-nimiselle
sandboxille muotoon kayttaja@acme.com.testi.
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– Jos näin saatava käyttäjänimi ei ole yksilöllinen, sitä muutetaan vielä lisäämällä joitakin merkkejä ja numeroita sen eteen. Tämän
toisen muutoksen tuloksena saadaan esimerkiksi käyttäjänimi 00x7Vqkayttaja@acme.com.testi

Kun kirjaudut sisään muokatulla käyttäjänimellä, kirjaudut sisään sitä vastaavaan sandboxiin.

• Kopiointiprosessi ei kopioi yhteyshenkilötietoja Developer- tai Developer Pro -sandboxeihin. Asiakasportaalin käyttäjiä ei siis kopioida.
Kopiointiprosessi kopioi kuitenkin Asiakasportaali-lisenssit, joten voit luoda Asiakasportaalin käyttäjiä näissä sandboxeissa tarvittaessa.

• Kun luot tai päivität sandboxin, käyttäjien sähköpostiosoitteita muokataan sandboxissa siten, etteivät tuotantokäyttäjät saa
automaattisesti luotuja sähköpostiviestejä sandboxista. Käyttäjien sähköpostiosoitteiden perään lisätään esimerkkitoimialue
(@esimerkki.com) ja alkuperäinen @-merkki korvataan =-merkillä. Tämä muokkaus varmistaa, että järjestelmä ei huomioi näitä
sähköpostiosoitteita. Esimerkiksi tuotantoympäristön käyttäjän sähköpostiosoite awheeler@universalcontainers.com
muuttuu sandboxiin siirrettäessä muotoon awheeler=universalcontainers.com@esimerkki.com. Jos haluat, että
sandbox-käyttäjät saavat automaattisesti luotuja viestejä osana testausta, voit korjata sähköpostiosoitteet, kun olet kirjautunut sisään
sandboxiin.

Varoitus:  Sandboxit muuttavat Salesforce-käyttäjien sähköpostiosoitteet, mutta eivät muita Salesforcessa olevia
sähköpostiosoitteita, esimerkiksi yhteyshenkilötietueiden osoitteita. Voit estää tarpeettoman sähköpostin lähettämisen
sandboxeista muokkaamalla manuaalisesti käyttäjille kuulumattomia sandboxien sähköpostiosoitteita tai poistamalla kaikki
sandbox-käyttäjille kuulumattomat sähköpostiosoitteet. Kun testaat lähteviä sähköpostiviestejä, korvaa yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteet testaajien sähköpostiosoitteilla tai automatisoidulla testiskriptillä.

Sähköpostin toimitettavuus
Uusien tai päivitettyjen sandboxien oletusarvoinen sähköpostin toimitusasetus on Vain järjestelmäsähköpostit. Voit
määrittää sähköpostien toimitettavuusasetukset kirjoittamalla sandbox-organisaation Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Toimitettavuus  ja valitsemalla Toimitettavuus. Jos Käyttöoikeustaso  on muokattavissa, määritä se Sähköpostin
lähetysoikeus -osiossa. Et välttämättä voi muokata Käyttöoikeustaso-asetusta, jos Salesforce on rajoittanut organisaatiosi kykyä muuttaa
sitä.

• Ei käyttöoikeutta: Estää kaikki käyttäjille lähetetyt ja käyttäjien lähettämät sähköpostit.

• Vain järjestelmäsähköpostit: Sallii vain automaattisesti luodut sähköpostit, kuten Uusi käyttäjä- ja Salasana palautettu
-sähköpostit.

• Kaikki sähköpostit: Sallii kaikentyyppiset lähtevät sähköpostit. Oletusarvo uusille ei-sandbox-organisaatioille.

Vihje: Vain Järjestelmäsähköpostit  -asetus on hyödyllinen varsinkin sandboxeista lähetettyjen sähköpostien
hallintaan, jotta testaus- ja kehitystyöt eivät lähetä testisähköposteja käyttäjillesi.

• Oletusarvo uusille sandboxeille on Vain järjestelmäsähköpostit.

• Ennen Spring ’13 -julkaisua luotujen sandboxien oletusarvo on Kaikki sähköpostit.

Sandboxien luominen, päivittäminen ja poistaminen
• Voit määrittää kopioinnin jälkeisen skriptin, joka suoritetaan sandboxille joka kerta, kun sandbox päivitetään (ja kun se luodaan

ensimmäisen kerran). Määritä skripti luodessasi sandboxia.

• Nyt voit kopioida Site.com-sivustoja ja Site.com-yhteisösivustojasandboxeihin.

• Sandbox-kopiointi on pitkäkestoinen toimenpide, joka tapahtuu taustalla. Sandbox-kopioinnin valmistumisesta ilmoitetaan
sähköpostilla. Sandbox-päivitykset voivat kestää tunteja, päiviä tai jopa yli viikon.

• Sandbox-kopioinnin tai -päivityksen kestoon vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi mukautusten lukumäärä, datan määrä, objektien
määrä ja kokoonpanovalinnat sekä palvelimen kuormitus. Lisäksi sandbox-päivitykset asetetaan jonoon, joten kopiointi ei välttämättä
käynnisty heti pyynnön tehtyäsi.
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• Sandbox ei ole tarkka, tietyn ajankohdan vedos tietojesi tilasta. Lisäksi suosittelemme, että vältät tekemästä muutoksia
tuotanto-organisaatiosi sandboxin luomisen tai päivittämisen aikana. Tuotanto-organisaation määritysten ja datan muuttaminen
sandboxin luonnin ja päivityksen aikana saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia sandboxissasi. Jotkin sandboxin ristiriidat ovat
havaittavissa ja korjattavissa luonnin tai päivityksen jälkeen.

• Sandboxin luominen tai päivittäminen suoritetaan ajan myötä. Suurikokoisen prosessin suorittaminen tai yli 30 Gt kokoisten
organisaatioiden päivittäminen luonnin tai päivityksen aikana saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia sandboxissasi.

• Jotkin sandbox-tyypit eivät ole käytettävissä, jos olet saavuttanut organisaatiosi rajoituksen. Jos organisaatiollasi voi olla esimerkiksi
vain yksi Full-sandbox ja olet jo luonut Fullsandboxin, et voi luoda uutta Full-sandboxia. Voit kuitenkin päivittää aiemmin luodun
Full-sandboxin.

• Kun sandbox on valmis, voit päivittää sen. Tämä prosessi korvaa nykyisen sandboxin tuotanto-organisaatiosi uudella kopiolla.

• Jos olet vähentänyt organisaatiosi sandbox-lisenssien määrää, aiemmin luotujen sandboxien vieressä näkyy Poista-linkki. Poista
sandbox ennen kuin luot tai päivität muita sandboxeja.

• Jos sandboxissasi on aktiivisia Salesforce-to-Salesforce-yhteyksiä, ne on poistettava käytöstä ja otettava uudelleen käyttöön sandboxin
päivityksen jälkeen. Yhteyksiä ja kartoituksia ei kopioida päivitettyyn sandboxiin.

Tuotantolisenssien täsmääminen
Voit täsmätä tuotanto-organisaatiossa tarjotut lisenssit sandbox-organisaatioosi päivittämättä sandboxiasi. Täsmääminen päivittää
sandboxisi lisenssien määrät vastaamaan tuotanto-organisaatiosi lisenssien määriä, lisää lisenssit, jotka ovat tuotanto-organisaatiossasi,
mutta eivät sandboxissasi, sekä poistaa lisenssit, joita ei ole tuotanto-organisaatiossasi.

Kirjaudu sisään sandboxiin täsmätäksesi lisenssit. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse
Yrityksen tiedot ja napsauta Täsmää tuotantolisenssit. Saat ilmoituksen, kun täsmäysprosessi käynnistyy. Kun kaikki lisenssit on
täsmätty sandboxiin, saat vahvistussähköpostin. Vahvistussähköposti lähetetään käyttäjälle, joka käynnisti lisenssin kopioinnin.

Tuotantolisenssien täsmääminen vaatii, että sandbox- ja tuotanto-organisaatiosi käyttävät samaa Salesforce-julkaisua. Jos sandboxisi on
päivitetty seuraavaan julkaisuun esimerkiksi sandboxin esikatselun aikana, mutta tuotanto-organisaatiota ei ole päivitetty, et voi täsmätä
tuotantolisenssejä.

Täsmää tuotantolisenssit -työkalu ei ole käytettävissä kokeiluorganisaatioissa. Työkalun käyttö vaatii kaikkien tietojen muokkausoikeuden.

Täysien sandboxien määrittäminen
Kun luot tai päivität Full-sandboxin, voit määrittää sen valitsemaan kopioitavat tiedot. Kopioitavien tietojen minimointi nopeuttaa
sandboxin kopiointia.

• Objektihistoria-, Tapaushistoria- ja Mahdollisuushistoria-vaihtoehdot sallivat sinun valita tuotanto-organisaatiostasi sandboxiisi
kopioitavien historian päivien määrän. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää.

• Chatter-tietoja ei kopioida sandboxiisi oletusarvoisesti. Chatter-tiedot sisältävät syötteet ja viestit. Valitse Kopioi Chatter-tiedot, jos
haluat sisällyttää ne.

• Tuotanto-organisaatiosi määrityslokihistoriaa ei kopioida sandboxiisi. Sandbox-organisaatiosi määritysloki alkaa, kun alat käyttämään
sitä.

• Arkistoituja toimintoja (tehtäviä ja tapahtumia, jotka eivät ole käytettävissä tuotanto-organisaatiossasi, koska ne ovat yli vuoden
vanhoja) ja salasanahistoriaa (käyttäjien aiempia salasanoja) ei kopioida.

Note:  Älä nosta oletusvalintoja, elleivät erityiset olosuhteet vaadi niitä. Suuret määrät tietoja saattavat pidentää sandboxisi
kopiointiaikaa merkittävästi.
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Sandboxien käyttäminen
• Sandbox-käyttäjien käyttöoikeudet:

– Sandbox-päivitys poistaa ja luo sandboxeja tuotanto-organisaation uutena kopiona. Käytännössä tämä prosessi kumoaa kaikki
manuaalisesti suorittamasi muutokset. Jos olet luonut vain-sandbox-käyttäjiä, ne poistetaan ja käyttäjän profiili ja käyttöoikeudet
palautetaan niiden tuotanto-organisaation arvoihin. Tee käyttöoikeusmuutokset päivityksen jälkeen uuteen kopioon.

– Voit luoda käyttäjiä ei-aktiivisissa tuotanto-organisaatioissasi ja aktivoida ne sandbox-organisaatiossasi. Tämä on hyvä tapa luoda
käyttäjä, jolla on sopivat käyttöoikeudet tehdä kehitystyötä sandboxissa.

– Monet kehitys- ja testaustehtävät vaativat kaikkien tietojen muokkausoikeuden. Jos kehittäjilläsi ei ole kyseistä käyttöoikeutta
tuotanto-organisaatiossasi, laajenna heidän käyttöoikeuksiaan sandboxissa. Myönnä käyttöoikeuksia harkiten
sandbox-organisaatioihin, jotka sisältävät tuotanto-organisaatiosta kopioituja arkaluontoisia tietoja (esimerkiksi henkilötunnuksia).

– Sandboxin luomisen tai päivittämisen jälkeen tuotanto-organisaatioon lisätyillä käyttäjillä ei ole käyttöoikeutta
tuotanto-organisaation instanssiin liittyviin sandboxeihin. Jos haluat luoda käyttäjiä sandboxiin, kirjaudu sisään
sandbox-organisaation pääkäyttäjänä ja luo käyttäjiä sandbox-instanssissa.

– Voit luoda käyttäjiä sandbox-kehitykseen, mutta uudet käyttäjät lasketaan organisaatiosi lisensoitujen käyttäjien kokonaismäärään.
Voit vähentää lisenssien määrää poistamalla ennen sandboxin luomista tai päivittämistä sellaiset tuotantokäyttäjät käytöstä,
jotka eivät tarvitse käyttöoikeutta sandboxiin.

• Kirjaudu sandbox-organisaatioosi aina sisään URL-osoitteesta https://test.salesforce.com.

• Muista kirjautua muutetulla käyttäjänimellä, kuten kohdassa Käyttäjät ja yhteyshenkilöt sivulla 13 mainitaan.

• Jos käytät API:a, käytä sisäänkirjautumisen jälkeen uudelleenohjaus-URL-osoitetta, joka palautetaan loginResult-objektissa
myöhempää käyttöä varten. Kyseinen URL kuvastaa instanssia, johon sandbox on sijoitettu sekä API-käytön edellyttämää palvelimen
poolia.

• Sandbox-kopiot tehdään yhdistetyllä todennuksella ilman SAML:ia. Kaikki kokoonpanotiedot säilyvät, paitsi Salesforce:n
kirjautumis-URL  -arvo. Salesforce:n kirjautumis-URL  päivitetään vastaamaan sandboxisi URL-osoitetta,
esimerkiksi https://omaInstanssisi.salesforce.com/, kun otat SAML:n uudelleen käyttöön. Jos haluat ottaa
SAML:n käyttöön sandboxissa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse
Kertakirjautumisasetukset, napsauta Muokkaa ja valitse SAML otettu käyttöön. Muuta myös asiakassovelluksen
sertifikaatissa oleva Salesforce:n kirjautumis-URL  -arvo.

Sandbox-rajoitusten huomautuksia
Sandboxit eivät lähetä sähköposti-ilmoituksia, kun tallennusrajat saavutetaan. Sandboxiisi ei kuitenkaan voi enää tallentaa uusia tietoja,
kun sandboxin tallennusrajoitus on saavutettu. Voit tarkastaa tallennustilasi rajoitukset kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tallennustilan käyttö  ja valitsemalla Tallennustilan käyttösandboxissasi.

Mukautukset ja tietojen muutokset
• Tuotanto-organisaatiossasi tehdyt mukautukset ja datan muutokset eivät näy nykyisissä sandboxeissasi. Luo tai päivitä sandbox

käyttääksesi organisaatioosi hiljattain tehtyjä mukautuksia.

• Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia käyttämällä Salesforce-käyttöliittymää vain Developer Edition -versiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Salesforce-tuotanto-organisaatiossa voit muuttaa Apex-koodia ainoastaan
compileAndTestAPI()-kutsulla.

• Jos sandboxisi on sama versio kuin Force.com AppExchange, voit:

– asentaa ja ottaa käyttöön sovelluksia Force.comAppExchange-palvelusta

– julkaista sandboxin sovelluksia Force.comAppExchange-palvelussa
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Hallittavien pakettien julkaiseminen Force.com-sandboxista ei ole suositeltavaa, koska sandboxin päivittäminen tai poistaminen
estää kaikki kyseisen hallittavan paketin muutokset.

Sandboxiesi versio saattaa vaihdella Force.comAppExchange -palvelussa Salesforce-julkaisun aikaan. Voit varmista sandboxin
versiotiedot sandbox-aloitussivun vasemmassa yläkulmassa olevasta logosta.

• Jos organisaatiosi käyttää tarjousmalleja ja luot Developer Pro -sandboxin, Teksti/kuva-kenttiä sisältäviä malleja ei voi avata
muokattavaksi sandboxissa.

• Jos tuotanto-organisaatiosi käyttää tarjousmalleissa kuvaa ja kopioit organisaation sandboxiisi, kuvan polku on väärä ja kuva näytetään
rikkinäisenä linkkinä. Muuta kuvaa lisäämällä se uudelleen oikeasta sijainnista sandboxistasi.

Palvelun rajoitukset
• Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä sandboxeissa.

– Sopimusten vanhenemisvaroitukset

– Tapausten eskalointi

Sopimusten vanhenemisvaroitukset ja tapausten eskalointi eivät ole käytössä, koska ne lähettävät automaattisesti sähköpostia
yhteyshenkilöille, asiakkaille ja tuotanto-organisaation käyttäjille.

– Tilauksen yhteenveto

– Tietojen viennit (napsauttamalla Määritykset-valikon Viikoittainen vientipalvelu -sivulta Vie nyt  tai Viennin ajoitus)

– Kyky luoda Salesforce-sandboxeja

– Kyky kopioida sähköpostipalveluosoitteita, joita luot sandboxissasi tuotanto-organisaatiollesi

– Kyky julkaista Site.com-sivustoja

Muut erot palveluissa
• Vain suhteellisina URL-osoitteina luodut mukautetut linkit, kuten /00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}, toimivat

sandboxeihisi kopioituina. Absoluuttisina URL-osoitteina luodut linkit, kuten
https://omaInstassisi.salesforce.com/00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}, eivät toimi organisaatiosi
sandboxeissa. Suosittelemme, että käytät vain suhteellisia URL-osoitteita tuotanto-organisaatiossasi. Muussa tapauksessa joudut
korjaamaan kaikkien sandboxien URL-osoitteet.

• Salesforce sisältää taustaprosessin, joka poistaa roskakorista pysyvästi kaikki yli 15 päivää vanhat tietueet. Prosessi suoritetaan eri
palvelimilla eri aikaan, joten sen aikaleima on sandboxissasi eri kuin tuotanto-organisaatiossasi. Aikaleimaa käyttävät sovellukset ja
integroinnit eivät välttämättä toimi, jos ne on ensin liitetty toiseen ympäristöön, kuten tuotanto-organisaatioosi, ja jos ne sitten
liitetään toiseen ympäristöön, esimerkiksi sandboxiisi. Pidä tämä toimintapa mielessä, kun suunnittelet tätä aikaleimaa käyttäviä
sovelluksia ja integraatioita.

Taustalla toimivan poistoprosessin viimeisimmän suorituskerran ajankohta voidaan tarkistaa getDeleted()API-kutsulla.

• Sandboxin tarjoama käyttäjän henkilöllisyys ei sisällä organisaation tunnusta Summer '14 -julkaisussa tai aiemmin määritetyille
Salesforce-todentajille. Kohdeorganisaatiot eivät erota kahdesta eri lähteestä (kuten kahdesta sandboxista) tulevia käyttäjiä, joilla on
sama käyttäjätunnus. Jos haluat erottaa käyttäjät toisistaan, muokkaa kohdeorganisaation nykyisen Salesforce-todentajan asetuksia
ja valitse valintaruutu, joka sisällyttää organisaation tunnuksen kolmansien osapuolten tilien linkeille. Kun olet ottanut tämän
ominaisuuden käyttöön, käyttäjiesi täytyy hyväksyä uudelleen linkityksensä kolmansien osapuolten linkkeihinsä. Tämä asetus on
oletusarvoisesti käytössä Winter ’15 -julkaisussa ja sen jälkeen luoduille Salesforce-todentajille.

• Kun organisaatio on päivittänyt sandboxin, käyttäjälle myönnetään sandboxin käyttöoikeus 10 vuodeksi sandboxin päivityspäivästä,
jos käyttäjä:
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on järjestelmänvalvoja.–

– kopioidaan sandboxiin tuotanto-organisaatiosta, eikä luoda suoraan sandboxiin.

• Kirjaudu sisään sandboxiin minä tahansa käyttäjänä osoitteesta test.salesforce.com. Mahdollisuus kirjautua sisään minä
tahansa käyttäjänä ei ole käytettävissä, kun käyttäjä käyttää sandboxia tuotanto-organisaation Kirjaudu sisään -linkistä.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandboxit

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-lisenssien erääntyminen

Ota muutoksesi käyttöön

Käyttöönoton yhteenveto
Siirrä metadata-muutoksia Salesforce-organisaatioiden välillä Määritykset-valikon käyttöönottotyökaluilla.

Löydät nämä sivut Pikahaku-kentän avulla.

Käyttöönottoasetukset
Muutosjoukkojen ominaisuuden käyttö vaatii käyttöönottoyhteyttä. Voit määrittää yhteysluvat lähteville ja tuleville muutosjoukoille
Käyttöönottoyhteydet-sivulla.

Käyttöönoton tila
Seuraa Metadata API:n kautta tehtyjen käyttöönottojen edistymistä.

Lähtevät muutosjoukot
Tee muutokset organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään, ja lataa ne toiseen organisaatioon.

Tulevat muutosjoukot
Hyväksy, muokkaa tai hylkää muista organisaatioista ladattuja muutosjoukkoja.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Käyttöönottojen seuranta
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Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Sandboxit ovat käytettävissä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versiossa

Olitpa sitten osoita ja napsauta -työkaluja käyttävä pääkäyttäjä tai koodia kirjoittava kehittäjä, voit
valita oikean työkalun, työskennellä sandboxissa ja ottaa valmiit muutokset käyttöön
tuotanto-organisaatiossa. Voit mukauttaa ja koodata organisaatiollesi muutoksia sandboxissa
käyttämällä yhtä tai useampaa Salesforcen tarjoamaa työkalua.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Apex-koodin kehittäminen ja käyttöönotto kehittäjän konsolissa

Kehitys ja käyttöönotto Force.com IDE:n avulla

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

Käyttöönotto Force.com-siirtotyökalun avulla

Käyttöönotto muutosjoukkojen avulla

Apex-koodin kehittäminen ja käyttöönotto kehittäjän konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käyttöönottotyökalun
käyttäminen:
• Apex-hallintaoikeus

Developer-konsoli on integroitu kehitysympäristö kokoelmalla työkaluja, joita voit käyttää
Salesforce-organisaatiosi sovellusten luomiseen, vianmääritykseen ja testaamiseen.
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Kehitys ja käyttöönotto Force.com IDE:n avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit ladata Force.com IDE -työkalun auttamaan sinua projektien koodaamisessa organisaatiollesi.
Tämän työkalun avulla voit myös kääntää ja testata kirjoittamasi koodin, synkronoida sandboxissa
tehdyt muutokset ja ottaa koodisi käyttöön tuotanto-organisaatiossa.

Lisätietoja on Force.com IDE -sivulla.

Note: Force.com IDE on Salesforcen tarjoama resurssi sen käyttäjien ja kumppanien tueksi,
mutta se ei ole osa sen palvelujamme siinä merkityksessä kuin Salesforcen päätilaussopimus
ilmaisee.

KATSO MYÖS:

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit käyttää SOAP API:a kehittääksesi ja ottaaksesi käyttöön muutoksia kehitys- tai
sandbox-organisaatiossa ohjelmallisesti.

Lisätietoja SOAP API:sta ja muista API-rajapinnoista on SOAP API Developer Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Käyttöönotto Force.com-siirtotyökalun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käyttöönottotyökalun
käyttäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Lataa Force.com-siirtotyökalu, jos haluat suorittaa metadata-muutosten ja Apex-luokkien
tiedostopohjaisen käyttöönoton Developer Edition- tai sandbox-organisaatiosta
tuotanto-organisaatioon Apachen Ant-rakennustyökalun avulla.

1. Lataa Force.com Migration Tool -työkalu Force.com Migration Tool -sivulta Salesforce Developers
-sivustolta.

2. Tallenna tiedosto salesforce_ant.zip  ja pura sen sisältö haluamaasi sijaintiin.

Tiedosto salesforce_ant.zip  sisältää tiedostot, joita tarvitset compileAndTest API
-kutsua käyttävän ant-tehtävän suorittamiseen, esimerkiksi:

• Readme.html-tiedoston, joka selittää, miten työkaluja käytetään

• Jar-tiedoston, joka sisältää ant-tehtävän: ant-salesforce.jar

• Mallikansion, joka sisältää:

– Kansion codepkg\classes, jossa on SampleDeployClass.cls  ja
SampleFailingTestClass.cls

– Kansion codepkg\triggers, jossa on SampleAccountTrigger.trigger

– Kansion mypkg\objects, joka sisältää esimerkeissä käytetyt mukautetut objektit

– Kansion removecodepkg, joka sisältää XML-tiedostot esimerkkien poistamiseksi
organisaatiostasi

– Mallikansion build.properties, jota on muokattava antamalla rekisteröintitiedot, jotta build.xml-tiedoston
ant-mallitehtävät voidaan suorittaa

– Mallitiedoston build.xml, joka käyttää deploy  ja retrieve API -kutsuja.

Note: Force.com Migration Tool on Salesforcen tarjoama resurssi sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta se ei ole osa sen
palvelujamme siinä merkityksessä kuin Salesforcen päätilaussopimus ilmaisee.

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

Käyttöönotto muutosjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com Edition
-versioissa

Voit ottaa käyttöön työnkulkuja, sääntöjä, Apex-luokkia ja -käynnistimiä ja muita mukautuksia
sandbox-organisaatiosta tuotanto-organisaatioosi. Voit luoda lähtevän muutosjoukon
Salesforce-käyttöliittymässä ja lisätä siihen komponentteja, joita haluat ladata ja ottaa käyttöön
kohdeorganisaatioon. Jos haluat tarkastella muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Yhdistä organisaatioita käyttöönottoa varten

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottoyhteyksien
muokkaaminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kahden Salesforce-organisaation välillä täytyy olla käyttöönottoyhteys, jotta muutosjoukkoja voidaan
lähettää organisaatiosta toiseen. Et voi luoda käyttöönottoyhteyksiä kaikkien organisaatioiden välille.
Sen sijaan luot yhteyksiä kaikkien tuotanto-organisaatioon liittyvien organisaatioiden välille. Jos
sinulla on esimerkiksi tuotanto-organisaatio ja kaksi sandboxia, käyttöönottoyhteys luodaan
tuotanto-organisaation ja kunkin sandboxin välille. Lisäksi kahden sandboxin välille luodaan
käyttöönottoyhteys.

Pelkkä käyttöönottoyhteys ei aiheuta muutosjoukkojen lähettämistä organisaatioiden välillä. Jokaisen
organisaation täytyy olla valtuutettu lähettämään ja vastaanottamaan muutosjoukkoja. Tämä
suojauksen lisätaso pakottaa käyttämään koodien kampanjapolkuja ja suojelee organisaation
määritysten metadataa tahattomilta ylikirjoituksilta.

Seuraava kuva esimerkiksi kuvaa yhtä mahdollista siirtopolkua tuotanto-organisaatiolle (Prod) ja kahdelle sandbox-organisaatiolle (Dev
ja Test). Tässä esimerkissä tuotanto-organisaatio voi vastaanottaa ainoastaan muutoksia, jotka on täysin testattu, joten ainoastaan
Test-sandbox-organisaatio on valtuutettu lataamaan muutosjoukkoja tuotanto-organisaatioon. Jotta kehitysprojektit voidaan synkronoida
tuotanto-organisaation kanssa, Prod-organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja Dev-sandbox-organisaatioon, mutta ei
Test-sandbox-organisaatioon. Lopulta Dev- ja Test-sandbox-organisaatioiden pitäisi pystyä lähettämään muutosjoukkoja edestakaisin.

Muutosjoukon valtuutus pakottaa koodipolun

Note:  Tämä kuva esittää yhtä mahdollista koodin siirtopolkua. Osastosi täytyy luoda sen omat menettelytavat organisaatiolle
muutosjoukkojen lähettämistä varten yhdeltä organisaatiolta toiselle.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

22

Yhdistä organisaatioita käyttöönottoa vartenOta parannuksia käyttöön sandboxeista



Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen
Valtuuta saapuvia muutoksia, jotta toinen Salesforce-organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja organisaatioon, johon olet kirjautunut
sisään.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönotto, valitse Käyttöönottoasetukset ja napsauta sitten Jatka.

2. Napsauta valtuutettavan organisaation vierestä Muokkaa.

3. Valitse Salli saapuvat muutokset.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen
Käyttöönottoyhteyden avulla mukautuksia voidaan kopioida yhdestä Salesforce-organisaatiosta toiseen. Käyttöönottoyhteyksien luettelossa
näkyy, mitkä organisaatiot ovat valtuutettuja lataamaan muutoksia tähän organisaatioon, ja mitkä organisaatiot sallivat sen ladata
muutoksia niihin.

Tarkastele käytettävissä olevia yhteyksiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton  ja valitsemalla
Käyttöönoton tila.

Toiminto
Napsauta Muokkaa sen organisaation vierestä, jonka haluat sallivan tai estävän muutosjoukot.

Nimi
Luettelo organisaatioista, joilla on käyttöönottoyhteyksiä organisaatioon, johon olet parhaillaan kirjautuneena. Napsauta organisaation
nimeä nähdäksesi yhteyden lisätiedot.

Kuvaus
Yhdistettyjen organisaatioiden lyhyt kuvaus.

Tyyppi
Organisaation tyyppi, johon olet yhdistetty. Mahdollisia arvoja ovat Tuotanto, Täyden kopion sandbox, Vain kokoonpano -sandbox
ja Developer Sandbox.

Lataa valtuutuksen suunta
Nuolet näyttävät suunnan, jossa lataus voi tapahtua. Rikkinäinen viiva tarkoittaa, että muutosjoukkoja ei ole valtuutettu kumpaankaan
suuntaan. Valtuuta yhdistetty organisaatio lähettämään saapuva muutosjoukko muokkaamalla kyseisen organisaation
käyttöönottoyhteyttä. Jos haluat lähettää lähtevän muutosjoukon yhdistettyyn organisaatioon, kyseisen organisaation pääkäyttäjän
täytyy muokata sen yhteyttä.

KATSO MYÖS:

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet
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Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen
Käyttöönottoyhteyden avulla mukautuksia voidaan kopioida yhdestä Salesforce-organisaatiosta toiseen. Käyttöönottoyhteyksien luettelossa
näkyy, mitkä organisaatiot ovat valtuutettuja lataamaan muutoksia tähän organisaatioon, ja mitkä organisaatiot sallivat sen ladata
muutoksia niihin.

Yhteyden lisätietojen tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönotto  ja valitse Käyttöönottoasetukset.

2. Napsauta tarkasteltavan organisaation nimeä.

Nimi
Valitun organisaation nimi. Tämä ei ole organisaatio, johon olet kirjautunut sisään.

Kuvaus
Organisaation lyhyt kuvaus.

Tyyppi
Organisaation tyyppi, johon olet yhdistetty. Mahdollisia arvoja ovat Tuotanto, Täysi, Partial Copy, Developer Pro ja Developer.

Salli saapuvat muutokset
Jos tämä on valittuna, organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään. Tämä on Vain luku
-kenttä, jota voidaan muokata vain valitsemalla Salli saapuvat muutokset kohdeorganisaatiossa.

Hyväksyy lähtevät muutokset
Jos tämä on valittuna, organisaatio sallii muutosjoukkojen lähettämisen siihen organisaatiosta, johon olet kirjautunut sisään.

KATSO MYÖS:

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet
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Muutosjoukot

Muutosjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottoyhteyksien
muokkaaminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Lähtevien muutosjoukkojen
käyttäminen:
• Muutosjoukkojen luonti-

ja latausoikeus

AppExchange-pakettien
luontioikeus

JA

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palveluun

Saapuvien muutosjoukkojen
käyttäminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käytä muutosjoukkoja lähettääksesi mukautuksia helposti Salesforce-organisaatiosta toiseen. Voit
esimerkiksi luoda ja testata uuden objektin sandbox-organisaatiossa ja lähettää sen sitten
tuotanto-organisaatioosi muutosjoukon avulla. Muutosjoukot voivat sisältää vain muutoksia, jotka
olet tehnyt Määritykset-valikon kautta. Et voi esimerkiksi käyttää muutosjoukkoa ladataksesi
yhteyshenkilötietueiden luettelon palvelimelle. Muutosjoukot sisältävät organisaatiota koskevia
tietoja. Ne eivät sisällä dataa, kun tietueita.

Kun haluat lähettää mukautuksia nykyisestä organisaatiosta toiseen organisaatioon, luot lähtevän
muutosjoukon. Kun olet lähettänyt muutosjoukon, vastaanottava organisaatio näkee sen saapuvana
muutosjoukkona.

Muutosjoukon lähettäminen organisaatioiden välillä vaatii käyttöönottoyhteyden. Muutosjoukkoja
voidaan lähettää vain tuotanto-organisaatioon liittyvien organisaatioiden välillä. Esimerkiksi
tuotanto-organisaatio ja sandbox, tai kaksi samasta organisaatiosta luotua sandboxia, voivat lähettää
tai vastaanottaa muutosjoukkoja.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Lähtevät muutosjoukot

Tulevat muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja
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Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com 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 lupasarjoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien
määrittelemiseen muutosjoukossa. Kun päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai
molempien yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

Sisällytetyt käyttöoikeudet ja
asetukset

•• VälilehtiasetuksetVakio-objektien
käyttöoikeudet • Sivun asettelun

kohdistukset• Vakiokenttien
käyttöoikeudet • Tietuetyypin kohdistukset

• Käyttäjäoikeudet (kuten
”API käytössä”)

• Kirjautumiseen sallitut
IP-alueet

Note:  Kohdistetut
sovellukset ja
välilehtiasetukset eivät
sisälly
käyttöoikeusjoukon
komponentteihin.

• Käyttäjän käyttöoikeudet

Sisällytetyt käyttöoikeudet ja
asetukset, jotka vaativat
tukikomponentteja

•• Kohdistetut sovelluksetMukautettujen objektien
käyttöoikeudet • Mukautettujen objektien

käyttöoikeudet• Mukautetun kentän
käyttöoikeudet • Mukautettujen kenttien

käyttöoikeudet• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Apex-luokkien käyttöoikeus• Visualforce-sivujen
käyttöoikeus • Visualforce-sivujen

käyttöoikeus

Ei. Profiilit lisätään eri
asetuksena.

KylläLisätty komponenttina?

Sinun täytyy aina sisällyttää muutosjoukkoon tukikomponentteja mukautettujen objektien, mukautettujen kenttien, Visualforce-sivujen
ja Apex-luokkien käyttöoikeutta varten. Esimerkiksi mukautetun objektin Kohteiden objektin käyttöoikeudet sisältyvät vain, jos kohdeobjekti
sisältyy myös.

Note:  Profiiliasetusten IP-kirjautumisalueet korvaavat kohdeorganisaation vastaavien profiilien IP-kirjautumisalueet.

KATSO MYÖS:

Tulevat muutosjoukot

Lähtevät muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit
Seuraavantyyppisiä komponentteja voidaan lisätä muutosjoukkoon.
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Note:

• Muutosjoukolle käytettävissä olevat komponentit vaihtelevat käyttökokemuksen ja Edition-version mukaan. Lisäksi jotkin
komponentit vaativat, että Salesforce-organisaatiosi käyttää tiettyjä ominaisuuksia.

• Jos luot tai muokkaat komponentteja, jotka eivät ole käytettävissä muutosjoukossa, et voi lähettää kyseisiä komponentteja
yhdestä organisaatiosta toiseen muutosjoukossa. Siirrä tässä tapauksessa muutokset manuaalisesti toistamalla vaiheet, jotka
suoritit komponenttia luodessasi tai muokatessasi.

• Luettelonäkymät ovat näkyvissä kaikille käyttäjälle, kun otat muutosjoukon käyttöön. Muuta näkyvyyttä kohdeorganisaatiossa
tarvittaessa.

• Käyttöönotetut mukautetut välilehdet ovat oletusarvoisesti piilossa kaikilta käyttäjiltä. Ne ovat näkyvissä vain, jos muutosjoukko
sisältää myös profiileja, joissa näkyvyys on määritetty asianmukaisesti. Professional Edition -organisaatiot ovat poikkeus —
niiden käyttöönotetut mukautetut välilehdet ovat oletusarvoisesti aina näkyvissä.

• Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansioon tallennettuja raportteja (yksityisiä raportteja) ei näytetä muutosjoukkoon
lisättävien raporttien luettelossa. Tallentamattomat julkiset raportit -kansioon tallennetut raportit näytetään muutosjoukkoon
lisättävien raporttien luettelossa, mutta niitä ei oteta käyttöön, vaikka ne lisättäisiin muutosjoukkoon. Jos haluat ottaa yksityisen
tai tallentamattoman raportin käyttöön muutosjoukon avulla, kopioi tai siirrä raportti ensin toiseen raporttikansioon.

• Ehtoihin perustuva tilin jakosääntö

• Tilin omistajan jakosääntö

• Tilialueen omistajan jakosääntö

• Toiminto (sisältää objektikohtaiset pikatoiminnot ja globaalit pikatoiminnot)

• Toimintolinkkiryhmän malli

• Raportointivedos

• Apex-luokka

• Apex-jaon syy

• Apex-käynnistin

• Sovellus

• Hyväksymisprosessi (muutamin rajoituksin)

• Kohdistussääntö

• Todentaja

• Automaattisen vastauksen sääntö

• Painike tai linkki

• Puhelukeskus

• Ehtoihin perustuva kampanjan jakosääntö

• Kampanjan omistajan jakosääntö

• Ehtoihin perustuva tapauksen jakosääntö

• Tapauksen omistajan jakosääntö

• Yhteisöt (vyöhykkeet)

• Kompakti asettelu

• Ehtoihin perustuva yhteyshenkilön jakosääntö

• Yhteyshenkilön omistajan jakosääntö

• CORS-whitelistin alkuperä

• Mukautettu tietotyyppi
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• Mukautettu kenttä

• Mukautettu otsikko (Ei vakio-objektien uudelleennimetyt otsikot. Lisätietoja on kohdassa Mukautetut otsikot.

• Mukautettu objekti

• Ehtoihin perustuva mukautetun objektin jakosääntö

• Mukautetun objektin omistajan jakosääntö

• Mukautettu raporttityyppi

• Mukautettu asetus

• Mittaristo

• Asiakirja

• Sähköpostimalli

• Oikeutusprosessi

• Oikeutusmalli

• Ulkoinen tietolähde

• Eskalointisääntö

• Kenttäjoukko

• Kulun määritelmä

• Kansio

• Globaali valintaluettelo (vain API-versio 37.0)

• Globaali arvojoukko

• Ryhmä

• Aloitussivun komponentti

• Aloitussivun asettelu

• Kirjelomake

• Käännös

• Ehtoihin perustuva liidin jakosääntö

• Liidin omistajan jakosääntö

• Lightning-sivu

• Luettelonäkymä

• Live Agent -kokoonpano

• Live Chat -käyttöönotto

• Live Chatin luottamuksellisten tietojen sääntö

• Täsmäyssääntö

• Virstanpylväs

• Nimetty tunnus

• Ehtoihin perustuva mahdollisuuden jakosääntö

• Mahdollisuuden omistajan jakosääntö

• Sivun asettelu

• Käyttöoikeusmääritys

• Sovellusalustan välimuistin osio

• Chatter-hyväksyntöjen viestimallit
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• Jono

• Tietuetyyppi

• Ulkoinen sivusto

• Raportti (Sisältää joitakin rajoituksia. Katso sivun ylälaidassa oleva huomautus).

• Rooli

• S-control-objekti

• Lähetystoiminto

• Jakojoukko

• Site.com

• Staattiset resurssit

• Sarkain

• Alue

• Transaktioiden suojauskäytäntö

• Käyttäjän ehtoihin perustuva jakosääntö

• Käyttäjän jäsenyyteen perustuva jakosääntö

• Vahvistussääntö

• Visualforce-komponentti

• Visualforce-sivu

• Wave-sovellus

• Wave-mittaristo

• Wave-datakulku

• Wave-datajoukko

• Wave-linssi

• Työnkulun sähköpostihälytys

• Työnkulkukentän päivitys

• Työnkulun lähtevä viesti

• Työnkulkusääntö

• Työnkulkutehtävä

• Työnkulun aikakäynnistin

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon vahvistaminen

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukoissa olevien hyväksymisprosessien rajoitukset
Tutustu näihin rajoituksiin ennen kuin sisällytät hyväksymisprosesseja muutosjoukkoihin.

• Jos hyväksymissivun kenttiin sisältyy vakio-objektien mukautettuja kenttiä, sinun täytyy lisätä ne lähteviin muutosjoukkoihin.
Muutosjoukkojen valitsemiseen käytetty Näytä/lisää riippuvuuksia  -vaihtoehto ei sisällä kyseisiä kenttiä.
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• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset viestimallit
uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten Tallenna.

• Muutosjoukot eivät sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä lähdeorganisaatiosta. Sinun täytyy ehkä muuttaa
hyväksymisprosessien järjestystä kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.

• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin Yksilöllinen
nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi luodaan toisen organisaation
käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Muutosjoukkojen toteutusvihjeet
Muutosten lataamiseen vaaditaan valtuutus

Ennen kuin muutosjoukkoa voidaan ottaa käyttöön yhdeltä organisaatiolta toiselle, kohdeorganisaation pääkäyttäjän täytyy valtuuttaa
lataukset käyttöönottoyhteyksille kahden organisaation välillä.

Käyttöönoton yhteyksien luettelossa näkyvät kaikki yhteydet
Käyttöönottoyhteyksien luettelo esitäytetään automaattisesti tuotanto-organisaatiollesi ja kaikille sandbox-organisaatioille. Käyttöönotto
on mahdollista toteuttaa kaikkien näiden organisaatioiden välillä, mutta ei muiden organisaatioiden välillä.

Muutosjoukon yhteydet eivät ole käytössä huollon aikana
Käyttöönottoyhteyksien valtuuttaminen ja sivujen lataaminen vaatii tietoja tuotanto-organisaatiosta, joten niitä ei voi suorittaa silloin,
kun tuotantoympäristössä suoritetaan huoltotoimia. Tänä aikana voi rakentaa lähteviä muutosjoukkoja, mutta niitä ei voi ladata.

Sandbox-organisaatioiden täytyy olla käytettävissä
Jos organisaatiolla ei ole sandbox-organisaatioita käytössä, käyttäjä saattaa nähdä viestin riittämättömistä oikeuksista
Käyttöönottoyhteydet-sivulla.

Käyttöönotto ei käynnisty automaattisesti uudelleen
Jos muutosjoukon vahvistuksen tai käyttöönoton aikana ilmenee virhe, sinun täytyy käynnistää prosessi uudelleen manuaalisesti.
Varmista, ettei organisaatiosi ole lukittu, huollossa tai muulla tavoin käyttämättömissä.

Käyttöönotto on yksisuuntainen tapahtuma
Muutosjoukko otetaan käyttöön yksittäisellä tapahtumalla. Jos käyttöönottoa ei jostain syystä suoriteta loppuun, koko tapahtuma
kierretään takaisin. Kun käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti, kaikki muutokset koskevat organisaatiotasi eikä niitä voi kumota.

Käyttöönotot ylläpitävät käyttäjäviitteitä

Jos muutosjoukossa oleva komponentti viittaa tiettyyn käyttäjään, kuten työnkulun sähköposti-ilmoitusten vastaanottajiin tai
mittariston oletuskäyttäjiin, järjestelmä pyrkii käyttöönoton aikana paikantamaan vastaavan käyttäjän kohdeorganisaatiosta vertaamalla
käyttäjänimiä.

Kun kopioit tietoja sandboxiin, tuotanto-organisaatiosta saatuja käyttäjänimiä sisältävät kentät muutetaan sisältämään sandboxin
nimi. Jos sandboxin nimi on esimerkiksi testi, käyttäjänimi kayttaja@acme.com  muutetaan muotoon
kayttaja@acme.com.testi. Käyttäjänimen .testi-osaa ei huomioida muutosjoukkoja käyttävän käyttöönoton aikana.
Tämä prosessi siirtää komponenttiin lisätyn käyttäjän yhdestä sandboxista toiseen sandboxiin tai tuotanto-organisaatioihin.

Useita sidonnaisia komponentteja sisältävät muutosjoukot
Muutosjoukon avaaminen Salesforcessa saattaa kestää useita minuutteja, jos se sisältää komponentin, jolla on useita sidonnaisuuksia
tai jos komponentin ylätasolla on useita sidonnaisuuksia. Tämä viive johtuu siitä, että Salesforce tarkastaa komponenttien sidonnaisuudet
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ennen muutosjoukon sivun näyttämistä. Esimerkki useita sidonnaisuuksia sisältävästä komponentista on mukautettu kenttä, joka
kuuluu mukautettuun objektiin, jolla on 2 500 sidonnaista komponenttia.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen parhaat toimintatavat

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukkojen parhaat toimintatavat
Ota kaikki riippuvat komponentit käyttöön

Varmista, että kukin lähtevä muutosjoukko sisältää kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit, joita ei ole kohdeorganisaatiossa. Jos
yrität ottaa käyttöön komponentin, joka viittaa toiseen kohdeorganisaatiosta ja muutosjoukosta puuttuvaan komponenttiin,
käyttöönotto epäonnistuu.

Muutosjoukot antavat sinulle tarkasti hahmotetun kontrollin siihen, mitä otat käyttöön. Voit esimerkiksi siirtää mukautetut kentät
yksilöllisesti. Ottaaksesi käyttöön mukautetun objektin ja kaikki sen kentät, sinun täytyy lisätä mukautettu objekti ja jokainen kenttä
muutosjoukkoon. Ainoastaan mukautetun objektin lisääminen muutosjoukkoon ei aiheuta käyttöönoton epäonnistumista, mutta
tuloksena on tyhjä mukautettu objekti.

Lupien ja käyttöoikeuksien lisääminen lähteviin muutosjoukkoihin
Profiilien tai lupajoukkojen lisääminen lähteviin muutosjoukkoihin sallii pääkäyttäjien siirtää käyttöoikeuksia käyttäjille, jotta he voivat
käyttää uutta ominaisuutta. Muutosjoukkojen profiiliasetusten ja käyttöoikeusjoukkojen välillä on merkittäviä eroja. Lisätietoja on
kohdassa Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa sivulla 26.

Kloonaa muutosjoukko lisätäksesi riippuvat komponentit ladattuun muutosjoukkoon
Huomaa, että kun olet ladannut muutosjoukon, et voi muokata sen sisältöä. Jos sinun täytyy lisätä riippuvia komponentteja
muutosjoukkoon, jonka olet jo ladannut, kloonaa muutosjoukko, lisää riippuvat komponentit ja lataa se uudelleen.

Anna globaaleille julkaisija-asetteluille ja Outlook-julkaisija-asetteluille helposti toisistaan erotettavat nimet.
Kun lisäät sivuasetteluita lähtevään muutosjoukkoon, globaalien julkaisija-asettelujen ja Outlook-julkaisija-asettelujen tyyppiä ei
näytetä. Muista antaa globaaleille julkaisija-asetteluillesi ja Outlook-julkaisija-asetteluillesi yksilölliset nimet, jotta voit erottaa ne
toisistaan lähtevässä muutosjoukossa.

Suunnittele käyttöönotot huoltoaikataulun ympärille
Suunnittele käyttöönottotoiminnot huoltotoimintojen ympärille sekä omalle tuotanto- että sandbox-organisaatioillesi. Jotkut
ominaisuudet vaativat tietoja tuotanto-organisaatiostasi, kun niitä käytetään sandbox-organisaatiosta käsin. Lisäksi alkuperäinen
organisaatio on lukittu lähtevän muutosjoukon vahvistuksen aikana ja kohdeorganisaatio on lukittu tulevan muutosjoukon käyttöönoton
aikana. (Kun muutosjoukot lukitsevat organisaation, voit yhä lukea ja kirjoittaa organisaation tietoja, mutta et voi tehdä määrityksiin
muutoksia, jotka muokkaavat metadataa.)

Vahvista muutosjoukot ennen käyttöönottoa
Voit testata saapuvan muutosjoukon käyttöönottoa nähdäksesi onnistumista tai epäonnistumista osoittavat virheviestit, jotka
näytettäisiin todellisen käyttöönoton yhteydessä. Tämä on hyvä idea, jos suunnittelet ajoitettua käyttöönottoa (esimerkiksi vähäisen
käytön aikana) ja haluat määrittää, onnistuuko käyttöönotto ajoissa. Sinun ei tarvitse kuitenkaan testata käyttöönottoa jokaisen
käyttöönoton yhteydessä, sillä tämä prosessi vie aikaa ja organisaatio on lukittu sen ajaksi. (Voit silti lukea ja kirjoittaa organisaation
tietoja, mutta et voi tehdä määrityksiin muutoksia, jotka muokkaavat metadataa.) Kun haluat testata saapuvan muutosjoukon
käyttöönottoa, napsauta sen nimeä ja sitten Vahvista.

Näytä komponentin lisätiedot
Voit tarkastella komponentin XML-versiota, kun olet ladannut lähtevän muutosjoukon palvelimelle tai ennen kuin otat saapuvan
muutosjoukon käyttöön.
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Rajoita muutosjoukot 10 000 tiedostoon
Muutosjoukot on rajoitettu 10 000 tiedostoon. Jos muutosjoukkosi ylittää tämän rajoituksen, voit luoda erilliset muutosjoukot
sähköpostimalleille, mittaristoille ja raporteille. Näitä komponentteja on tavallisesti eniten ja niillä on vähemmän riippuvuuksia.

Poista tai nimeä uudelleen komponentteja Web-käyttöliittymällä
Et voi käyttää muutosjoukkoja komponenttien poistamiseen tai uudelleennimeämiseen. Käytä Web-käyttöliittymää
kohdeorganisaatiossa poistaaksesi komponentteja. Uudelleennimeä komponentti poistamalla ensin kohdeorganisaation komponentti
ja lataamalla sitten uusi komponentti muutosjoukossa.

Valmistaudu mahdollisiin viiveisiin käyttöönotossa, kun muutosjoukko sisältää kenttätyyppien muutoksia
Jos muutosjoukko sisältää mukautettujen kenttätyyppien muutoksia, käyttöönotto saattaa viivästyä merkittävästi, koska mukautettujen
kenttätyyppien muutokset vaativat muutoksia useisiin tietueisiin. Jos haluat välttyä käyttöönoton pitkiltä viiveiltä, voit ottaa
kenttätyyppien muutokset käyttöön manuaalisesti muutosjoukon käyttöönoton jälkeen.

Suunnittele kohdeorganisaation testit
Kun muutosjoukko otetaan käyttöön tuotanto-organisaatiossa, kaikki organisaation paikalliset Apex-testit suoritetaan oletusarvoisesti,
jota otat käyttöön Apex-luokkia tai -käynnistimiä. Testejä ei kuitenkaan suoriteta automaattisesti, jos kohdeorganisaatio on sandbox.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen toteutusvihjeet

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Ota käyttöön saapuvat muutokset

Tulevat muutosjoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Saapuvan muutosjoukon
käyttöönotto:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Saapuva muutosjoukko on muutosjoukko, joka on lähetetty toisesta Salesforce-organisaatiosta
organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään. Lähetetty muutosjoukko täytyy ottaa käyttöön ennen
kuin muutokset astuvat voimaan. Voit ottaa saapuvan muutosjoukon sisällön käyttöön
kokonaisuudessaan, mutta et komponentti komponentilta.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Lähtevät muutosjoukot

Muutosjoukot

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen
Tulevien muutosjoukkojen sivulla luetellaan muutosjoukot, jotka odottavat käyttöönottoa, samoin kuin käyttöönotettujen muutosjoukkojen
historia.

Jos haluat tarkastella tulevia muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse
Tulevat muutosjoukot.
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Note:  Tulevat muutosjoukot vanhenevat kuusi kuukautta latauksen jälkeen, jolloin se poistetaan pysyvästi.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukon vahvistaminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen
Tiedot tietystä muutosjoukosta luetellaan muutosjoukon lisätietosivulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon vahvistaminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon vahvistaminen
Voit vahvistaa muutosjoukon ottamatta muutoksia käyttöön. Vahvistamalla muutosjoukon voit nähdä onnistumista tai epäonnistumista
osoittavat virheviestit, jotka näytettäisiin todellisen käyttöönoton yhteydessä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

3. Napsauta Vahvista.

Note: Suosittelemme aloittamaan vahvistuksen ruuhka-aikojen ulkopuolella ja rajoittamaan muutokset organisaatioosi
vahvistuksen aikana. Vahvistusprosessi lukitsee käyttöönotettavat resurssit. Vahvistuksen aikana lukittuihin resursseihin tai
niihin liittyviin kohteisiin tekemäsi muutokset saattavat johtaa virheisiin.

4. Kun vahvistus on suoritettu, napsauta Tarkastele tuloksia.

Onnistuneesti vahvistetut muutosjoukot saattavat kelvata pikakäyttöönotettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Pikakäyttöönotot.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon käyttöönotto
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta käyttöönottoa odottavien muutosjoukkojen luettelossa sen muutosjoukon nimeä, jonka haluat ottaa käyttöön.

3. Valitse Ota käyttöön.
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Halutessasi voit suorittaa pikakäyttöönoton nopeuttaaksesi käyttöönottoa tuotantoympäristöön. Onnistuneesti vahvistetut muutosjoukot
saattavat kelvata pikakäyttöönotettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Pikakäyttöönotot.

Muutosjoukko otetaan käyttöön yksittäisellä tapahtumalla. Jos käyttöönottoa ei jostain syystä suoriteta loppuun, koko tapahtuma
kierretään takaisin. Kun käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti, kaikki muutokset koskevat organisaatiotasi eikä niitä voi kumota.

Note: Force.com-käyttöalusta vaatii, että yksikkötestit kattavat vähintään 75 % koodistasi, ennen kuin voit ottaa sen käyttöön
tuotanto-organisaatiossa. Ihanteellisesti tulisi pyrkiä siihen, että testeillä katetaan 100 %. Koodin kattamisen rajoitusta ei pakoteta
sandbox- ja Developer Edition -organisaatioille.

Käyttöönottovaihtoehdot

Jotta käyttöönotto ei epäonnistuisi, kun Apex-työt viittaavat komponentteihin, napsauta Käyttöönottoasetukset-sivulta Salli
komponenttien käyttöönotot, kun niitä vastaavia Apex-töitä on odottamassa tai kesken ja napsauta sitten Tallenna. Tämän
vaihtoehdon avulla voit ottaa käyttöön Apex-töiden — mukaan lukien ajoitettujen töiden, erätöiden ja tulevien metodien — viittaamia
komponentteja, jotka ovat odottavia tai keskeneräisiä. Tämä vaihtoehto koskee kaikkia Metadata API:n kautta käynnistettyjä muutosjoukkoja
ja käyttöönottoja.

Note:

• Jos valitset tämän vaihtoehdon, Apex-työt saattavat epäonnistua ei-tuettujen muutosten vuoksi.

• Tämä vaihtoehto ei vaikuta Apex-koodin muokkaamisen tai tallentamiseen Salesforce-käyttöliittymässä (Määritykset-valikossa
tai Developer-konsolissa), mikä epäonnistuu, jos Apex-luokkaan liittyy aktiivisia töitä. Apex-koodin päivittäminen Force.com
IDE:n avulla saattaa onnistua, jos tämä vaihtoehto on käytössä, koska koodin päivittämiseen käytetään Metadata API:a.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukkojen käyttöönottojen seuranta

Muutosjoukkojen käyttöönottojen seuranta
Muutosjoukon koko ja monimutkaisuus määrittävät sen käyttöönoton keston. Käyttöönottoa saattaa olla hyödyllistä seurata.

Seuraa keskeneräisten käyttöönottojen tilaa Käyttöönoton tila -sivulta. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton
tila ja valitse Käyttöönoton tila). Käyttöönoton tila -sivulla näytetään myös valmiit käyttöönotot.

Voit tarkistaa valmiit käyttöönotot myös Muutosjoukon lisätiedot -sivulta. Siirry tälle sivulle kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot, valitsemalla Tulevat muutosjoukot ja napsauttamalla sitten käyttöönotetun
muutosjoukon nimeä. Muutosjoukon käyttöönotot on luetteloitu Käyttöönottohistoria-osiossa.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Käyttöönottojen seuranta
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Lataa lähtevät muutokset

Lähtevät muutosjoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähtevien muutosjoukkojen
luominen, muokaaminen ja
lataaminen:
• Muutosjoukkojen luonti-

ja latausoikeus

AppExchange-pakettien
luontioikeus

JA

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palveluun

Lähtevä muutosjoukko on muutosjoukko, joka on luotu Salesforce-organisaatiossa, johon kirjautunut
sisään, ja jonka haluat lähettää toiselle organisaatiolle. Tavallisesti käytät lähtevää muutosjoukkoa
sandbox-organisaatiossa luoduille ja testatuille ja sitten tuotanto-organisaatioon lähetetyille
mukautuksille.

Note:  Muutosjoukossa voi olla enintään 10 000 tiedostoa, jotka voivat olla yhteensä 400 Mt.
Muutosjoukkojen komponentit esitetään XML-metadata-tiedostoina. Varmista, että
muutosjoukossasi ei ole yli 5 000 komponenttia.

Lähtevän muutosjoukon lähettäminen toiseen organisaatioon ei takaa, että muutokset otetaan
käyttöön kyseisessä organisaatiossa. Kohdeorganisaation täytyy ottaa muutosjoukko käyttöön ennen
kuin muutokset astuvat voimaan.

Vihje:  Varmista saumaton käyttöönotto tutustumalla muutosjoukkojen käyttöoikeusjoukkojen
ja profiiliasetusten tietoihin.

Kun olet ladannut muutosjoukon palvelimelle, sen tilaksi muutetaan Suljettu etkä voi tehdä muutoksia
sen komponentteihin. Lisäksi suljetun muutosjoukon komponentteja ei päivitetä. Jos haluat ottaa saman komponenttijoukon uudelleen
käyttöön, kloonaa muutosjoukko. Kloonattu muutosjoukko sisältää sen komponenttien lähteeseen tehdyt uusimmat muutokset. Voit
lisätä ja poistaa kloonatun muutosjoukon komponentteja. Muutosjoukkojen kloonaaminen on hyödyllistä projektin toistuvissa vaiheissa.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Lähtevän muutosjoukon luominen

Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa

Tulevat muutosjoukot

Muutosjoukot

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen
Komponenttien valitseminen lähtevään muutosjoukkoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta Muutosjoukot-luettelosta muutosjoukon nimeä tai luo uusi.

3. Napsauta Lisää lisätäksesi komponentteja.

4. Valitse komponentin tyyppi ja lisättävät komponentit ja napsauta sitten Lisää muutosjoukkoon.

5. Napsauta Lisää profiileja lisätäksesi profiiliasetuksia muutosjoukkoon.

Note:  Et voi lisätä profiiliasetuksia muutosjoukkoon Professional -versiossa.

6. Vaihtoehtoisesti voit lisätä riippuvia komponentteja napsauttamalla Tarkastele/Lisää riippuvuuksia.
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Note:  Riippuvat komponentit nojaavat muiden komponenttien olemassa oloon. On hyvä ajatus lisätä riippuvaiset komponentit
muutosjoukkoon, ellet olet varma, että ne ovat jo organisaatiossa, jossa tämä muutosjoukko otetaan käyttöön.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Riippuvaisten komponenttien tarkasteleminen ja lisääminen muutosjoukkoon

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Riippuvaisten komponenttien tarkasteleminen ja lisääminen muutosjoukkoon
Riippuvuus on suhde, jossa vähintään yksi komponentti täytyy olla olemassa, jotta toinen komponentti voi olla olemassa. Lisää riippuvaisia
komponentteja muutosjoukkoihin, ellei riippuvainen komponentti ole jokaisessa organisaatiossa, jossa tämä muutosjoukko on otettu
käyttöön.

Riippuvien komponenttien lisääminen muutosjoukkoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä muutosjoukon luettelossa.

3. Valitse Tarkastele/Lisää riippuvuuksia.

4. Valitse Komponenttien riippuvuudet -sivulla riippuvat komponentit, jotka haluat ottaa käyttöön ja napsauta Lisää muutosjoukkoon.

Varoitus:  Jos muutosjoukkosi sisältää yli 2 500 riippuvaisuutta, näet vain 2 500 ensimmäistä riippuvuutta
Komponenttiriippuvuudet-sivulla.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle
Kun olet koonnut komponentit muutosjoukkoon, voit ladata sen toiseen Salesforce-organisaatioon. Kun olet ladannut muutosjoukon
palvelimelle, et voi muokata tai peruuttaa sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

3. Valitse organisaatio, johon haluat lähettää muutosjoukon.

4. Valitse Lataa.

Note:  Lähtevät muutosjoukot vanhenevat kuukausi kuukautta niiden palvelimelle lataamisen jälkeen. Muutosjoukot poistetaan
pysyvästi, kun ne vanhenevat.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle Salesforcen vaiheittaisten palvelupäivitysten aikana

Lähtevän muutosjoukon luominen
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Lähtevän muutosjoukon luominen
Lähtevä muutosjoukko on muutos, jonka lähetät toiseen organisaatioon Salesforce-organisaatiosta, johon olet kirjautunut sisään.

Jos haluat tarkastella lähteviä muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja
valitse Lähtevät muutosjoukot.

• Kun haluat luoda uuden muutosjoukon, valitse Uusi.

• Voit tarkastella nykyistä muutosjoukkoa napsauttamalla sen nimeä.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon kloonaaminen

Lähtevien muutosjoukkojen vahvistusvirheet

Lähtevän muutosjoukon kloonaaminen
Voit luoda kopion nykyisestä muutosjoukosta kloonaamalla sen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta kloonattavan muutosjoukon nimeä.

3. Valitse Kloonaa.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevän muutosjoukon poistaminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta poistettavan muutosjoukon nimeä.

3. Valitse Poista.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen vahvistusvirheet
Jos saat virheilmoituksen versioiden välisestä vahvistuksesta, organisaatio, jota käytettiin lähtevän muutosjoukon luomiseen, toimii eri
versiolla kuin kohdeorganisaatio. Tämä virhe tapahtuu tyypillisesti päivitysten aikana, koska organisaatiot saatetaan päivittää eri aikoina
Salesforcen vaiheittaisten julkaisujen vuoksi. Jos tämä virhe tapahtuu, voit ottaa käyttöön ainoastaan ne komponentit, jotka ovat
yhteensopivia molempien versioiden välillä.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle
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Muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle Salesforcen vaiheittaisten palvelupäivitysten aikana
Tuotanto- ja sandbox-ympäristöt eivät välttämättä käytä samaa sovellusalustan versiota Salesforcen palvelupäivitysten aikana, koska ne
tapahtuvat porrastetusti. Joillakin komponenteilla saattaa olla uusia ominaisuuksia, jotka estävät sinua ottamasta sentyyppistä komponenttia
käyttöön. Voit ottaa tällaiset ominaisuudet käyttöön, kun tuotanto-organisaatio käyttää samaa versiota kuin sandbox.

Jos lataat palvelimelle muutosjoukon, jonka komponentteja ei voida ottaa käyttöön yhteensopimattomien versioiden vuoksi, järjestelmä
havaitsee komponentit, joita ei voi ottaa käyttöön. Salesforce sallii sinun ladata muut komponentit palvelimelle.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja
Kun otat muutoksia käyttöön Salesforce-organisaatiossa, ota huomioon miten käyttöönottosi erilliset komponentit käyttäytyvät, jotta
kaikki tarvittavat muutokset sisältyvät mukaan. Käytä seuraavia tietoja määrittääksesi, mitä sisällytät käyttöönottoosi ja miten muutokset
näytetään kohdeorganisaatiossa.

Metadata API -osiossa kuvattuja toimintatapoja sovelletaan vain, jos käytössäsi on Force.com Migration Tool tai Force.com IDE.

Muutosjoukon komponentit
Hyväksymisprosessit

• Jos hyväksymissivun kenttiin sisältyy vakio-objektien mukautettuja kenttiä, sinun täytyy lisätä ne lähteviin muutosjoukkoihin.
Muutosjoukkojen valitsemiseen käytetty Näytä/lisää riippuvuuksia  -vaihtoehto ei sisällä kyseisiä kenttiä.

• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset
viestimallit uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten
Tallenna.

• Muutosjoukot eivät sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä lähdeorganisaatiosta. Sinun täytyy ehkä muuttaa
hyväksymisprosessien järjestystä kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.

• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin
Yksilöllinen nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi
luodaan toisen organisaation käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Apex-luokat ja Apex-käynnistimet
Muutoksia Apex-koodiin, jossa on odottavia tai keskeneräisiä Apex-töitä, ei voida ottaa oletusarvoisesti käyttöön. Ota nämä muutokset
käyttöön jollakin seuraavista tavoista.

• Peruuta Apex-työt ennen kuin otat muutokset käyttöön Apex-koodissa. Ajoita työt uudelleen käyttöönoton jälkeen.

• Ota käyttöönotot käyttöön Apex-töiden kanssa Salesforce-käyttöliittymän Käyttöönottoasetukset-sivulta.

Mukautetut kentät

• Et voi muuttaa mukautetun kentän tietotyyppiä käyttämällä Metadata API:A. Sinun täytyy tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon
manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

Mukautetut objektit
Käyttämällä API -versiota 29.0 ja aikaisempia, et voi muuttaa objektinsharingModel:ia käyttäen Metadata API:a. Sinun täytyy
tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

AlkaenAPI -versiosta 30.0, voit muuttaa objektin sharingModel  sisäisille käyttäjille käyttäen Metadata API:a ja käyttöliittymää.
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Objektin sharingModel-kentän samanaikaista päivittämistä ja uuden jakosäännön lisäämistä ei tueta.

Kulut

• Jos aiot ottaa kulun käyttöön muutosjoukoilla, ota huomioon siirtymisen tuen rajoitukset. Varmista, että kulkusi viittaavat vain
muutosjoukoissa käytettävissä oleviin kenttiin ja komponentteihin.

• Voit sisällyttää muutosjoukkoon vain yhden version kulusta.

• Jos kulusta ei ole aktiivista versiota, kun lataat lähtevän muutosjoukon, uusinta ei-aktiivista versiota käytetään.

• Kun tarkastelet muutosjoukon riippuvaisia komponentteja, Komponenttien riippuvuudet -sivun luettelossa näytetään kulun
kaikkien versioiden riippuvaisuudet. Lisää kulun asiaankuuluvan version kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit lähtevään
muutosjoukkoon.

• Muutosjoukossa oleva aktiivinen kulku otetaan käyttöön sen kohteessa ei-aktiivisena. Aktivoi kulku manuaalisesti sen käyttöönoton
jälkeen.

• Kulun käyttöönotto tai uudelleenkäyttöönotto muutosjoukkojen avulla luo kulusta uuden version sen kohdeorganisaatioon.

Nimetyt tunnukset

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

Käyttöoikeudet
Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa sivulla 26.

Sivuasettelu
Käyttöönotto, joka sisältää profiilin ja tietuetyypin, mutta ei kohdistettua sivuasettelua kyseiselle tietuetyypille, poistaa olemassa
olevan asettelun kohdistuksen kyseisen tietuetyypin profiilista. Sisällytä muutosjoukkoon aina kaikkien tarvittavien tietuetyyppien
kaikki sivuasettelut.

Metadata API
Apex-luokat ja Apex-käynnistimet

Muutoksia Apex-koodiin, jossa on odottavia tai keskeneräisiä Apex-töitä, ei voida ottaa oletusarvoisesti käyttöön. Ota nämä muutokset
käyttöön jollakin seuraavista tavoista.

• Peruuta Apex-työt ennen kuin otat muutokset käyttöön Apex-koodissa. Ajoita työt uudelleen käyttöönoton jälkeen.

• Ota käyttöönotot käyttöön Apex-töiden kanssa Salesforce-käyttöliittymän Käyttöönottoasetukset-sivulta.

Hyväksymisprosessit

• Jos haluat käyttää hyväksymisprosesseja Salesforce Knowledge -artikkeleissa Metadata API:n avulla, artikkelityyppi täytyy olla
otettu käyttöön. Hyväksymisprosessien artikkelin versiolle (_kav) tuetaan näitä toimintotyyppejä: Knowledge-toiminto,
Sähköpostihälytys, Kenttäpäivitys ja Lähtevä viesti.

• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset
viestimallit uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten
Tallenna.

• Metadata ei sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä. Sinun täytyy ehkä muuttaa hyväksymisprosessien järjestystä
kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.
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• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin
Yksilöllinen nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi
luodaan toisen organisaation käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Mukautetut kentät
Alkaen API versiosta 30.0, uutta mukailtua kenttää käyttäessä, muokattavien  ja luettavien  kenttien oletusarvo profiilin
kenttäoikeuksissa on epätosi. Oletusarvojen kiertämiseen tarvitset kenttäluvat uudelle kentälle profiilissasi.

Mukautetut objektit
Käyttämällä API -versiota 29.0 ja aikaisempia, et voi muuttaa objektinsharingModel:ia käyttäen Metadata API:a. Sinun täytyy
tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

AlkaenAPI -versiosta 30.0, voit muuttaa objektin sharingModel  sisäisille käyttäjille käyttäen Metadata API:a ja käyttöliittymää.

Yhdistetty sovellus

• Et voi määrittää consumerKey-arvoa käyttämällä Metadata API:a. Se sisältyy palautustoimintoon tietojen tarjoamiseksi. Jos
yrität siirtää yhdistetyn sovelluksen toiseen organisaatioon, sinun täytyy poistaa consumerKey  .zip-tiedostosta ennen
käyttöönottoa organisaatiossa. Kohdeorganisaatiossa luodaan uusi avain.

• Yhdistettyjen sovellusten mobiiliasetuksia ei tueta muutosjoukoissa, joten ne täytyy siirtää manuaalisesti.

Nimetyt tunnukset

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

Sivuasettelu
Sivuasettelujen kohdistuksia sisältävä käyttöönotto korvaa kaikki kohdeorganisaation olemassa olevat sivuasettelujen kohdistukset
.zip-tiedostossa määritetyillä kohdistuksilla. Organisaation olemassa olevat sivuasettelut katoavat, jos ne eivät sisälly .zip-tiedostoon.
Sisällytä .zip-tiedostoon aina kaikkien tarvittavien tietuetyyppien kaikki sivuasettelut.

Profiilit
Jos paketti sisältää profiiliin, jonka nimeä ei löydy kohdeorganisaatiosta, uusi profiili luodaan kyseisellä nimellä. Jos käyttöön otettu
profiili ei määritä mitään käyttöoikeuksia tai asetuksia, luotu profiili koostuu kaikista vakioprofiilin käyttöoikeuksista ja asetuksista.

Jakaminen

• Objektin sharingModel-kentän samanaikaista päivittämistä ja uuden jakosäännön lisäämistä ei tueta Metadata API:ssa,
riippumatta päivitettävästä objektista. Voit esimerkiksi lisätä jakosäännön, kun organisaationlaajuinen oletusasetus on Julkinen,
ja päivittää sharingModel-kentän sen jälkeen. Tämä johtaisi yhden jaon uudelleenlaskentaan.

• Saatat nähdä virheen, jos olet ottamassa käyttöön muutosjoukkoa mukautetulla objektilla, jolla on ylätaso-alataso-suhde ilman
päätieto/lisätieto-kenttää samassa muutosjoukossa. Voit ratkaista tämän virheen sisällyttämällä muutosjoukkoon mukautetun
päätieto/lisätieto-kentän, vaikka et olisikaan muuttanut organisaationlaajuista oletusasetusta.
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Työnkulku
Kulunkäynnistimien testitilaa ei tueta Metadata API:ssa. Jos haluat kulunkäynnistimen suorittavan kulun uusimman version pääkäyttäjän
käynnistäessä työnkulkusäännön, siirry käyttöliittymästä testitilaan käyttöönoton jälkeen.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/file_based_zip_file.htm

Käyttöönottojen seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Metatietojen käyttöönoton
tarkkaileminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit valvoa keskeneräisiä käyttöönottoja, tarkastaa suorittamista odottavat käyttöönotot ja tarkastella
valmistuneiden käyttöönottojen tuloksia Käyttöönoton tila -sivulta. Tämä sivu sisältää luettelon
kaikista käyttöönotoista — muutosjoukot ja Metadata API:iin perustuvat käyttöönotot, mukaan
lukien Force.com IDE:stä ja Force.com Migration Tool -työkalusta aloitetut käyttöönotot, sekä
pakettien asennukset.

Metadatakomponenttien koko ja monimutkaisuus vaikuttavat käyttöönoton aikaan. Jos haluat
seurata keskeneräisten tai viimeisen 30 päivän aikana valmistuneiden käyttöönottojen tilaa, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton tila  ja valitse Käyttöönoton
tila. Käyttöönotot on listattu eri osioissa riippuen niiden tilasta

Kesken ja jonossa olevat käyttöönotot
Käyttöönottoa käyttäessä, Käyttöönoton statussivu näyttää nykyisen käyttöönoton reaaliaikaisen
edistymisen. Sivulla on kaavioita, joissa on visuaalinen esitys käyttöönoton edistymisen kokonaistilasta.
Ensimmäinen kaavio esittää, montako komponenttia on jo otettu käyttöön, ja sisältää myös
virheellisten komponenttien määrän. Esimerkiksi, seuraava kaavio näyttää, että 302 komponenttia
450:stä on käsitelty onnistuneesti, ja 45 komponentissa on virhe.

Kun kaikki komponentit on otettu virheettömästi käyttöön, Apex-testit käynnistyvät, jos ne vaaditaan tai on otettu käyttöön. Toinen
kaavio näyttää, kuinka monta Apex -testiä on suoritettu kaikista testeistä, ja niiden palauttamien virheiden määrän. Lisäksi kaavio esittää
sillä hetkellä käynnissä olevan testin nimen. Esimerkiksi, seuraavassa kaaviossa 77 testiä on suoritettu 120.stä, ja 1 testi on epäonnistunut.
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Nykyiselle käyttöönotolle esitetään seuraavat tiedot.

KuvausKenttä

Metadata API -käyttöönoton seurantaan käytetyn muutosjoukon nimi tai yksilöllinen tunnistin. deploy()-kutsu
palauttaa tämän arvon Metadata API -käyttöönotolle.

Nimi

Käyttöönoton tyyppi: Muutosjoukko tai API.Tyyppi

Käyttöönoton suorittavan käyttäjän nimi.Käyttöönottaja:

Käyttöönoton aloituspäivämäärä ja -aika, eikä aika, jolloin pyyntö saapui jonoon. Tämä arvo on kesto, jonka ajan
käyttöönoton Tila  on Käsitellään.

Aloitusaika

Päivämäärä ja aika, jolloin käyttöönotto vahvistettiin.Vahvistettu

Jos nykyisessä käyttöönotossa on virheitä, voit katsoa niitä ennen käyttöönoton valmistumista napsauttamalla Katso Virheitä.

Odottavat käyttöönotot

Voit aloittaa useita käyttöönottoja. Vain yksi käyttöönotto voidaan suorittaa kerrallaan. Muut käyttöönotot pysyvät jonossa odottamassa
suorittamista edellisen suorittamisen jälkeen. Jonoon asetetut käyttöönotot näytetään Odottavat käyttöönotot -luettelossa järjestyksessä,
jossa ne tullaan suorittamaan.

Käyttöönottovahvistukset

Käyttöönottovahvistus on käyttöönotto, jota käytetään vain komponenttien käyttöönoton lopputuloksen tarkastamiseen, ja tämän
jälkeen se perutaan. Vahvistus ei tallenna mitään komponentteja tai muuta Salesforce-organisaatiota millään tavalla. Voit määritellä,
onko käyttöönotto vain vahvistettava (Vahvista) vai oikea käyttöönotto (Ota käyttöön) tarkastamalla odottavien käyttöönottojen tiedot,
tai Tilan  käyttöönottosarakkeesta Epäonnistuneet ja Onnistuneet -osioista.

Jos vahvistus on onnistunut 10 edellisen vuorokauden aikana, ja kaikki testit läpäistiin riittävällä koodin kattavuudella, voit suorittaa
pikakäyttöönoton ottamalla käyttöön tämän vahvistuksen tuotantoympäristössä suorittamatta testejä.Lisätietoja on kohdassa
Pikakäyttöönotot.

Käyttöönoton peruuttaminen
Voit perua käyttöönoton sen ollessa käynnissä tai jonossa napsauttamalla Peruuta käyttöönoton vieressä. Käyttöönoton tila on
Peruutusta pyydetty  kunnes käyttöönotto perutaan täysin. Peruttu käyttöönotto on listattu Epäonnistuneiden osiossa.

Suoritetut käyttöönotot
Loppuun suoritetut käyttöönotot on listattu joko Onnistuneiden tai Epäonnistuneiden osioon niiden tilasta riippuen.
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Loppuun suoritetut mutta epäonnistuneet käyttöönotot ja perutut käyttöönotot on listattu Epäonnistuneiden osioon.
Salesforce-organisaatioon ei tehdä muutoksia näiden käyttöönottojen takia, vaikka tiedostoja puuttuisi, komponenteissa olisi virheitä,
testit epäonnistuisivat tai käyttöönotto peruuntuisi.

Täysin tai osittain onnistuneesti suoritetut käyttöönotot listataan Onnistuneet -osioon. Vain muuhun kuin tuotanto-organisaation tehtävät
käyttöönotot voivat onnistua osittain. Näiden käyttöönottojen rollbackOnError  kenttä on asetettu epätodeksi
käyttöönottovalikossa, ja niissä on useita virheitä komponenttien osajoukoissa. Osittain onnistuneessa käyttöönotossa epäonnistuneita
komponentteja ei sidota organisaatioon, vaan ainoastaan onnistuneet.

Napsauta käyttöönoton vierestä Näytä lisätiedot saadaksesi siitä lisätietoja. Käytä Käyttöönoton lisätiedot -sivulla olevia tietoja
tarkastellaksesi virheitä ja ratkaistaksesi epäonnistuneen tai osittain onnistuneen käyttöönoton ongelmia. Käyttöönoton lisätiedot -sivu
sisältää käyttöönoton aikana tapahtuneet virheet, Apex-testien virheet pinoseurannan tiedoilla, koodin kattavuusvaroitukset ja tietoja
hitaista testeistä. Jos käyttöönotto onnistui, Käyttöönoton lisätiedot -sivu näyttää sen tiedot, mukaan lukien käyttöönottojen komponenttien
ja suoritettujen Apex-testien määrän.

Käyttöönoton tila

Suoritettujen käyttöönottojen Tila  -sarake Epäonnistuneiden ja Onnistuneiden osioissa listaa käyttöönoton tyypin ja tilan, ja se on
kaksiosainen:

• Etuliite esittää, onko käyttöönotto pelkkä vahvistus (Vahvista:) tai oikea käyttöönotto (Ota käyttöön:)

• Tila-arvon toinen osa sisältää käyttöönoton tilan: Epäonnistunut tai Peruttu, jos käyttöönotto epäonnistui. Onnistunut, jos käyttöönotto
onnistui, tai Osittain onnistunut, jos käyttöönotto on osittain onnistunut.

Pikakäyttöönotot
Kaikki Apex-testit suoritetaan tuotanto-organisaatiossa osana käyttöönottoa. Jos tuotanto-organisaatio sisältää paljon Apex-testejä,
niiden suorittaminen saattaa olla aikaa vievää ja viivästyttää käyttöönottoasi. Jos haluat lyhentää tuotanto-organisaatioon tehtävän
käyttöönoton kestoa, voit suorittaa pikäkäyttöönoton, joka ohittaa testien suorittamisen. Pikakäyttöönotot ovat käytettävissä muutosjoukoille
ja Metadata API -komponenteille, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät.

• Komponentit on vahvistettu onnistuneesti kohdeympäristöä varten 10 edellisen vuorokauden aikana.

• Kaikki kohdeorganisaation Apex-testit läpäistiin osana käyttöönottoa.

• Koodin kattavuuden vaatimukset täyttyvät.

– Jos kaikki organisaatiosi testit tai kaikki paikalliset testit suoritetaan, koodin kokonaiskattavuus on vähintään 75 % ja
Apex-käynnistimet on katettu osittain.

– Jos yksittäisiä testejä suoritetaan Suorita määritetyt testit -testitasolla, jokainen käyttöönotettu luokka ja käynnistin on katettu
vähintään 75-prosenttisesti.

Vahvistus on käyttöönotto, jota käytetään vain komponenttien käyttöönoton lopputuloksien tarkastamiseen, eikä se tallenna mitään
komponentteja organisaatioon. Vahvistuksen avulla voit nähdä onnistumista tai epäonnistumista osoittavat virheviestit, jotka näytettäisiin
todellisen käyttöönoton yhteydessä. Voit vahvistaa muutosjoukkoja tai metadata-komponentteja API:n tai Force.com Migration Tool
-työkalun avulla.

Ohjeet muutosjoukon vahvistamiseen löytyvät Salesforce-ohjeen aiheesta Muutosjoukon vahvistaminen.

Jos haluat vahvistaa komponentit Force.com Migration Tool -työkalulla, aseta checkOnly-vaihtoehdoksi true  käyttöönoton
kohteessa. Lisätietoja on Force.com Migration Tool Guide -oppaan luvussa Deploying Changes to a Salesforce Organization.

Pikakäyttöönoton suorittaminen käyttöliittymän tai API:n kautta

Jos haluat suorittaa pikakäyttöönoton, suorita ensin vain vahvistuksen ja Apex-testit sisältävä käyttöönotto käyttöönotettavalle
komponenttijoukolle. Jos vahvistuksesi onnistuu, voit aloittaa pikakäyttöönoton.
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Voit käyttää pikakäyttöönottoa muutosjoukkojen ja Metadata API -komponenttien vahvistamiseen käyttöliittymässä. Ota käyttöön
äskettäin käytetty vahvistus napsauttamalla Käyttöönoton tila -sivulta Pikakäyttöön vahvistuksesi vierestä tai vahvistuksen lisätietosivulta.
Tämä painike näytetään vain kelpuutetuille vahvistuksille.

Voit käynnistää pikakäyttöönoton myös Metadata API:lla tai Force.com Migration Tool for Metadata API -komponenteilla (pois lukien
muutosjoukot). Jos käytät Metadata API:a, tee kutsu deployRecentValidation()  ja anna sille vahvistustunnus. Jos käytät
Force.com Migration Tool -työkalua, käytä tehtävää <sf:deployRecentValidation>.

Note: Pikakäyttöönotto on valittavissa äskettäin suoritetuille vahvistuksille, jotka läpäisivät Apex-testit ja joiden koodin kattavuus
oli riittävä. Huomioi seuraavat asiat.

• Tuotantoympäristöissä pikakäyttöönottoja tuetaan vain ehdot täyttävissä vahvistuksissa. Voit ottaa käyttöön muutosjoukkojen
äskettäin suoritettuja vahvistuksia ja Metadata API -komponentteja (mukaan lukien komponentit, jotka vahvistettiin Force.com
Migration Tool -työkalulla).

• Pikakäyttöönottoa tuetaan sandboxissa vain vahvistuksille, jotka käynnistävät testin (esimerkiksi valitsemalla testivaihtoehdon
saapuvia joukkoja vahvistettaessa tai Migration Tool -työkalun testLevel-parametrillä). Apex-testejä ei vaadita tai suoriteta
sandbox-käyttöönotoissa oletusarvoisesti.

• Jos suoritat vahvistuksen jälkeen käyttöönoton joko pikakäyttöönotolla, asentamalla paketin tai tavallisen käyttöönoton avulla,
kaikkia vahvistuksia ei enää kelpuuteta pikakäyttöönottoon. Vahvista uudelleen komponenttijoukko, jonka haluat ottaa käyttöön
pikakäyttöönotolla.

Resurssit suorituskyvyn hienosäätämiseen pitkäkestoisille testeille
Jos Apex-testit ovat pakollisia tai ne on otettu käyttöön, ne suoritetaan osana käyttöönottoa kaikkien komponenttien käyttöönoton
jälkeen. Apex testit, joiden suorittaminen kestää kauan viivyttävät käyttöönottoprosessia. Viisi pitkäkestoisinta testiä, eli viisi yli 2 minuuttia
kestänyttä testiä, on merkitty onnistuneelle käyttöönotolle Käyttöönoton lisätiedot -sivulla. Voit parantaa näiden testien suorituskykyä
tehdäksesi niistä tehokkaampia ja nopeuttaaksesi tulevia käyttöönottoja. Hitaalle suorituskyvylle voi olla monta syytä. Esimerkiksi:
organisaation datan käyttäminen testidatan sijaan tai SOQL-kyselyiden tai Apex-koodin suorittaminen heikolla suorituskyvyllä. Alla on
joitakin resursseja, joiden avulla voit oppia lisää Apexin ja SOQL:n suorituskyvyn suositelluista käytännöistä.

• Isolation of Test Data from Organization Data in Unit Tests
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• Working with Very Large SOQL Queries

• Webinar: Inside the Force.com Query Optimizer

• Query and Search Optimization Cheat Sheet

• Performance Tuning for Visualforce and Apex Webinar

• Architect Core Resources

KATSO MYÖS:

Tulevat muutosjoukot

Lähtevät muutosjoukot

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/
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