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Myynti asiakkaillesi

Paranna myyntiäsi Salesforcella

Oletko valmis myymään enemmän asiakkaillesi? Lue lisää Salesforcen keskeisimmistä myyntiominaisuuksista ja myynnin
tuottavuusominaisuuksista.

Keskeisimmät myyntiominaisuudet
Hallitse perusteet: asiakkaasi, tarjoamasi tuotteet ja palvelut ja paljon muuta.

• Tilit

• Yhteyshenkilöt

• Liidit

• Kampanjat

• Mahdollisuudet

• Tuotteet ja hintakirjat

• Sopimukset

• Sosiaalisen verkoston integrointi

• Enterprise-aluehallinta

• Yhteistyöennusteet

• Data.com

Myynnin tuottavuusominaisuudet
Paranna Salesforce-kokemustasi seuraamalla tapahtumia, lähettämällä asiakkaillesi sähköpostia ja monella muulla tavalla.

• Aloitus

• huomautukset

• Toiminnot

• Tapahtumat ja kalenterit

• Tehtävät

• Salesforce-sähköposti

• Microsoft®-sähköposti-integrointi Office 365™ -versiolle

• Work.com
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Myyntiesi kohteina olevien ihmisten ja organisaatioiden hallinta

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminen

Tilit

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Salesforce-tilejä säilyttääksesi tietoja asiakkaistasi tai liiketoimintayksiköistä, kuten yhtiöistä,
kouluista, viranomaisista tai yksityishenkilöistä.

Voit kuvitella tilin olevan arkistokansio, johon tallennat kaiken mitä tiedät asiakkaasta. Jos esimerkiksi
tallennat tietoja yhtiöstä, voit sisällyttää sen nimen, sijainnin, yhteyshenkilön, menneet tai nykyiset
tilaukset ja muita asiaan liittyvää tietoja. Voit myös pitää kirjaa puheluista tai palvelupyynnöistä.

Salesforcessa yhtiön tiedot — sen nimi, sijainti, verkkosivusto, jne. — on tallennettu tilitietueeksi.
Tiliin liittyvät tiedot, kuten yhteyshenkilö, huomautukset ja tilaukset, on tallennettu muuntyyppisiksi
tietueiksi. Salesforcessa löydät helposti kuhunkin tiliin liittyvät tietueet, sillä ne on luetteloitu
tilitietueen aloitussivulla. Voit hakea, luoda, poistaa, lajitella ja suodattaa tilejäsi Tilit-välilehdestä.
Valitse tilitietue nähdäksesi sen aloitussivun, muokataksesi sitä ja käyttääksesi muita siihen liittyviä
tietueita.

Sinun tulisi tietää muutama tileihin liittyvä asia.

Salesforce tarjoaa kahdentyyppisiä tilejä
Salesforce-tilit ovat oletusarvoisesti yritystilejä. Yritystilit sisältävät tietoja yhtiöistä tai muista
liiketoimintayksiköistä. Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön henkilötilit, joita käytetään
säilyttämään tietoja yksittäisistä henkilöistä. Henkilötilit soveltuvat asiakkaillesi parhaiten, jos he
ovat online-shoppailijoita, kuntosalijäseniä, lomamatkailijoita tai muita yksittäisiä kuluttajia.
Saatat haluta käyttää vain toista näistä tilityypeistä tai molempia, riippuen yhtiösi asiakkaista.

Note: Salesforce-ohjeessa ja -dokumentaatiossa itsenäinen sana tili viittaa aina sekä
yritystileihin että henkilötileihin. Käytämme termejä yritystili ja henkilötili silloin, kun näiden
kahden tilityypin välillä on eroavaisuuksia.

Tilit-nimeä voi muuttaa
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi muuttaa tilien nimen yrityksellesi paremmin sopivaksi, kuten Asiakkaat tai Potilaat. Salesforce-ohjeessa
niitä kutsutaan kuitenkin aina tileiksi.

Käyttäjät voivat käyttää tilejä mobiililaitteiltaan.
Voit käyttää tilejä Salesforce-sivuston täydestä versiosta tai Salesforce1-mobiilisovelluksesta, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut
Salesforce1-käyttöoikeuden käyttöön.

Tilit voidaan linkittää sosiaalisiin verkostoihin ja uutisiin
Tileistäsi on saatavilla lisätietoja ja päivityksiä, jos yhtiösi käyttää Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta,
Uutiset-komponenttia (vain Lightning Experience) tai Data.com Clean -ominaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Tilitiimit

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Mikä on henkilötili?

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Henkilötilit sisältävät tietoja yksittäisistä kuluttajista.

Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen henkilötilien beta-version, joka on
tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Lisätietoja henkilötilien ottamisesta
käyttöön organisaatiossasi on kohdassa Henkilötilien ottaminen käyttöön.

Salesforce-tilit ovat oletusarvoisesti yritystilejä. Yritystilit sisältävät tietoja yhtiöistä tai muista
liiketoimintayksiköistä. Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön henkilötilit, joita käytetään
säilyttämään tietoja yksittäisistä henkilöistä. Henkilötilit soveltuvat asiakkaillesi parhaiten, jos he ovat
online-shoppailijoita, kuntosalijäseniä, lomamatkailijoita tai muita yksittäisiä kuluttajia. Saatat haluta
käyttää vain toista näistä tilityypeistä tai molempia, riippuen yhtiösi asiakkaista.

Henkilötilit toimivat eri tavalla kuin yritystilit. Henkilötileillä ei voi esimerkiksi olla yhteyshenkilöitä.
Sen sijaan henkilötilitietue sisältää tietoja, joita tallentaisit tavallisesti business-yhteyshenkilöiksi,
kuten etunimi ja sukunimi. Voit käsitellä henkilötiliä tavallisesti yhteyshenkilön tavoin. Voit esimerkiksi
kutsua henkilötilin kokoukseen tai liittää sen kampanjaan. Lisätietoja henkilötilien ja yritystilien
eroavaisuuksista on kohdassa Henkilötilien toimintatavat.

Note: Salesforce-ohjeessa ja -dokumentaatiossa itsenäinen sana tili viittaa aina sekä
yritystileihin että henkilötileihin. Käytämme termejä yritystili ja henkilötili silloin, kun näiden
kahden tilityypin välillä on eroavaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Henkilötilien toimintatavat

Tilit

Henkilötilien yhdistämiskentissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostiin, sähköpostimalliin, yhdistämismalliin,
mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Voit käyttää yhdistämiskenttiä
mukautettujen HTML-mallien aiheessa ja tekstiosassa. Kun käytät yhdistämiskenttiä, sinun kannattaa
ymmärtää miten ne toimivat ja mitä odottaa yhdistetyiltä asiakirjoiltasi ja sähköposteiltasi.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, yritystili- ja henkilötilikentät ovat käytettävissä tilien
yhdistämiskenttinä. Syntymäaika-, Sähköposti- ja Nimike-kenttien sekä muiden
vain henkilötileihin kuuluvien tilikenttien yhdistämiskenttien nimissä on “Account.Person”
(esimerkiksi {!Account.PersonBirthdate}).

• Voit määrittää yhdistämiskentän {!Account.IsPersonAccount} avulla, käytätkö henkilötiliä vai
yritystiliä.

• Aiemmin yksilöllisesti nimetyt ja otsikoidut tilikentät eivät välttämättä ole enää yksilöllisiä, koska
jotkin yhteyshenkilökentät näytetään osana tiliobjektia. Nämä tilisivulla olevat kentät tunnistaa

henkilötili-kuvakkeesta ( ). Varmista, että kaikilla mukautetuilla tilikentillä on organisaatiossasi
yksilölliset kenttänimet ja -otsikot, jotta yhdistämiskenttä viittaa oikeaan kenttään. Lisätietoja
on kohdassa Mikä on henkilötili? sivulla 3.

Tärkeää:

• Jos kahdella tai useammalla mukautetulla objektilla on identtiset nimet tai otsikot, vain
yksi objekteista näytetään, kun teet valinnan käytettävissä olevista yhdistämiskentistä.
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Varmista, että kaikilla mukautetuilla objekteilla on yksilölliset nimet ja otsikot, jotta voit valita yhdistämiskenttiä mistä tahansa
objektista.

KATSO MYÖS:

Tilit

Henkilötilien vahvistussäännöt

Henkilötilien vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tärkeää:  Kun henkilötilit on otettu käyttöön, niitä ei voi poistaa käytöstä. Tästä syystä
suosittelemme, että nykyiset asiakkaat luovat sandboxin esikatsellakseen, miten henkilötilit
vaikuttavat heidän organisaatioonsa.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Käytettävissä olevien yhdistämiskenttien luettelo
riippuu työstämiesi tietojen tyypistä. Tämä aihe sisältää asioita, jotka tulisi ottaa huomioon
käytettäessä yhdistämiskenttiä vahvistussäännöissä henkilötilien kanssa.

Vihjeitä

• Voit määrittää vain henkilötilejä koskevan vahvistussäännön käyttämällä
IsPersonAccount-yhdistämiskenttää. Esimerkiksi Account.City = “San
Francisco”  vahvistaa, että yritys- tai henkilötilin kaupunki on San Francisco, kun taas
IsPersonAccount ( Account.City = “San Francisco”)  vahvistaa, että
henkilötilin kaupunki on San Francisco.

• Henkilötilien ja yritystilien nimiä on käsiteltävä erikseen tilien vahvistussäännöissä.

– Käytä yritystilien yhteydessä Name-yhdistämiskenttää.

– Käytä henkilötilien yhteydessä FirstName- ja LastName-yhdistämiskenttiä.

• Birthdate, Email  ja muut vain henkilötilien käytön yhteydessä tuetut kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä tilin
vahvistussäännöissä. Kun käytät jotakin kyseisistä yhdistämiskentistä, huomaa, että yritystilin tietueita käsitellään siten kuin kenttien
arvot olisivat tyhjiä. Lisätietoja yritystili- ja henkilötilikentistä on kohdassa Tilikentät sivulla 14.

KATSO MYÖS:

Tilit

Henkilötilien yhdistämiskentissä huomioitavia asioita

Mikä on yritystili, ja miten se eroaa henkilötilistä?
Yritystili on yritys tai yhtiö, johon voit kohdistaa useita yhteyshenkilöitä. Yritystilit ovat käytettävissä kaikissa versioissa, ja niillä on
kansiokuvake ( ).

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa Salesforce-organisaatiosi voidaan sallia
käyttää henkilötilejä ( ). Henkilötilit ovat yksityisiä kuluttajia, jotka toimivat samanaikaisesti tileinä ja yhteyshenkilöinä.

KATSO MYÖS:

Tilit
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Henkilötilien toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Henkilötilit ovat tilejä, joita voidaan monissa tilanteissa käyttää myös yhteyshenkilöinä. On olemassa
kuitenkin tärkeitä osa-alueita, joissa henkilötilit eroavat yritystileistä tai joissa on erityisiä huomioitavia
asioita.

Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen henkilötilien beta-version, joka on
tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Lisätietoja henkilötilien ottamisesta
käyttöön organisaatiossasi on kohdassa Henkilötilien ottaminen käyttöön.

Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Henkilötilejä voi yhdistää vain toisiin henkilötileihin. Lisätietoja on
kohdassa Identtisten tilien yhdistäminen sivulla 28.

Tilin yhdistäminen

Tilien aloitussivun Pikaluonti-alueen kentät perustuvat siihen, onko
profiilisi tilitietueen oletustyypiksi määritetty tietuetyyppi
henkilötilitietueen tyyppi vai yritystilitietueen tyyppi.

Tilin pikaluonti

Henkilötileillä ei voi olla suhteita muihin tileihin tai yhteyshenkilöihin.
Niitä ei voi sisällyttää tilihierarkioihin.

Tilit

Henkilötilejä voidaan liittää tapahtumiin tai tehtäviin joko Nimi- tai
Liittyy tietueeseen  -kenttien avulla.

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilejä voidaan kutsua
tapahtumiin.

Toiminnot

Jotta käyttäjät voivat pyytää kokousta henkilötilin kanssa,
Sähköposti-kenttä täytyy lisätä Henkilötilit-sivun aseteluun.

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilejä voidaan lisätä kampanjoihin
ja niillä voi olla Kampanjahistoria-viiteluettelo.

Kampanjat

Tapauksissa henkilötilit voidaan kirjoittaa joko Tilin nimi
-kenttään, Yhteyshenkilön nimi  -kenttään tai molempiin.

Tapaukset

Kun seuraat henkilötilejä, seuraat tilikenttiä, mutta et
yhteyshenkilökenttiä. 

Chatter-syötteiden
seuranta

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilejä voidaan määrittää
asiakasyhteisöjen ja -portaalien käyttäjiksi.

Henkilötilejä ei voi määrittää kumppaniyhteisöjen tai -portaalien
käyttäjiksi.

Yhteisöt ja portaalit

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilejä voidaan liittää tileihin,
tapauksiin, sopimuksiin ja mahdollisuuksiin käyttämällä Yhteyshenkilön
roolit -viiteluetteloa.

Vastaavasti voit liittää yhteyshenkilöitä henkilötileihin käyttämällä
Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloa.

Yhteyshenkilön roolit

Toisin kuin yritystileillä, henkilötileillä ei voi olla suhteita
yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Mukautettuja objekteja, jotka ovat suhteessa joko tileihin tai yhteyshenkilöihin, voidaan lisätä
henkilötileihin liittyviin luetteloihin.

Mukautetut objektit

Data.com-tuotteet ja -ominaisuudet eivät tue henkilötilejä.Data.com

Seuraavat Salesforcen integrointiominaisuudet tukevat henkilötilejä.Työpöydän integrointi

• Lightning for Outlook

• Salesforce for Outlook

• Connect Offline

Lightning Sync ei tue henkilötilejä.

Data.com Duplicate Management ei tue henkilötilejä.Identtisten tietueiden hallinta

Voit lähettää henkilökohtaista sähköpostia ja joukkosähköpostiahenkilötileille samalla tavoin kuin
yhteyshenkilöille.

Sähköposti

Henkilötilejä tuetaan, mutta ne vaativat lisämäärityksiä.ExactTarget

Henkilötilitietueissa näytettäviä tili- ja yhteyshenkilökenttiä voidaan seurata käyttämällä tilikenttien
historia-asetuksia. Henkilötilien kenttähistoria tallennetaan Tilihistoria-viiteluetteloon,
Tilihistoria-raporttiin ja kenttien kirjausketjuihin.

Kentän historiatiedot

Useimmat vakiomuotoiset tili- ja yhteyshenkilökentät ja kaikki mukautetut tili- ja yhteyshenkilökentät
ovat käytettävissä henkilötilien sivuasetteluille.

Henkilötilit eivät tue joitakin yritystilien kenttiä (kuten Ylätason tili  ja Näytä
hierarkia) ja joitakin yhteyshenkilökenttiä (kuten Esimies).

Kentät

Lisätietoja on kohdassa Henkilötili-kentät.

.

Salesforce Classicissa henkilötileillä on henkilökuvake ( ), kun taas yritystileillä on kansiokuvake
( ).

Kuvakkeet

Lightning Experiencessa henkilötileillä on henkilön ja rakennuksen sisältävä kuvake ( ), kun taas

yritystileillä on rakennuksen sisältävä kuvake ( ).

Henkilötilin kuvake voidaan lisätä hakutuloksiin, luettelonäkymiin ja hakuikkunoihin lisäämällä On
henkilötili  -kenttä asianmukaiseen hakuasetteluun tai luettelonäkymään.

Henkilötilejä voidaan tuoda tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla sekä henkilötilien erillisellä
tuontitoiminnolla.

Ohjatut tuontitoiminnot

Liidit, joiden Yritys-kentässä ei ole arvoa, muunnetaan henkilötileiksi. Liidit, joiden
Yritys-kentässä on arvo, muunnetaan yritystileiksi.

Liidien muuntaminen

Henkilötilit näkyvät kaikissa tilien ja yhteyshenkilöiden luettelonäkymissä, paitsi yhteyshenkilöiden
aloitussivun Viimeisimmät yhteyshenkilöt -luettelossa.

Jos haluat nähdä nopeasti, mitkä tietueet ovat henkilötilejä, lisää On henkilötili  -kenttä
näytettävien kenttien luetteloon. Jos haluat sisällyttää henkilötilejä luettelonäkymään tai poissulkea
niitä, lisää On henkilötili  -kenttä suodatinehtoihin.

Luettelonäkymät
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanot, jotka sisältävät tiliobjektin, toimittavat henkilötilit ja yritystilit
automaattisesti käyttäjien mobiililaitteisiin.

Henkilötilit voidaan jättää pois kokoonpanon datajoukosta ehdolla "On henkilötili yhtä
suuri kuin Epätosi". Jos haluat mobilisoida vain henkilötilit, käytä ehtoa "On

Salesforce Classic
-mobiilikokoonpanot

henkilötili yhtä suuri kuin Tosi". Jos Mobile-kokoonpano sisältää tilejä, mutta
ei yhteyshenkilöitä, kokoonpanoon kohdistetut käyttäjät näkevät mobiiliasiakassovelluksessa
Yhteyshenkilöt-välilehden, joka sisältää henkilötilit.

Henkilötilien komponentteja ja attribuutteja voidaan sisällyttää hallittaviin ja ei-hallittaviin
paketteihin.

Pakkaaminen

Henkilötileillä on omat sivuasettelunsa, jotka voivat sisältää tili- ja yhteyshenkilökenttiä, tilien
mukautettuja linkkejä sekä tilien ja yhteyshenkilöiden viiteluetteloita.

Henkilötilien sivun asettelut eivät tue Esimies- ja Päätili-kenttiä. Lisätietoja on kohdassa
Henkilötili-kentät.

Sivun asettelut

Henkilötilejä tuetaan, mutta lisämääritykset ovat tarpeen.Pardot

Voit luoda suhteita henkilötilien välille tileihin liittyvän Kumppanit-luettelon avulla. Suosittelemme,
että muutat Kumppanit-viiteluettelon nimeä vastaamaan tapaa, jolla henkilötilisi liittyvät toisiinsa.

Kumppanit

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää Process Builderin, mikäli sovellettavissa.Process Builder

Pääkäyttäjät voivat määrittää henkilötileille useita tietuetyyppejä. Henkilötili voidaan muuttaa vain
toiseksi henkilötilin tietuetyypiksi.

Tietuetyypit

Jos haluat mukauttaa henkilötilitietueissa näytettävien välilehtien ja kenttien nimiä, pääkäyttäjän
täytyy mukauttaa tilien ja yhteyshenkilöiden välilehtiä ja kenttiä.

Uudelleen nimetyt välilehdet ja
vakiokentät

Jos henkilötilit ja Salesforce1 on otettu käyttöön organisaatiossa, henkilötilejä voidaan luoda, käyttää
ja hallita Salesforce1-sovelluksesta useimmille ominaisuuksille.

Salesforce1

Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa henkilötilit näytetään sekä tilien että
yhteyshenkilöiden hakutuloksissa. Salesforce Classicissa henkilötilit näytetään vain tilien
hakutuloksissa.

Pääkäyttäjät voivat lisätä On henkilötili  -kentän asianmukaiseen sivuasetteluun, jotta
käyttäjät voivat erottaa henkilötilit ja yritystilit toisistaan hakutuloksissa.

Haku

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilit voidaan määrittää itsepalveluportaalin käyttäjiksi.Itsepalveluportaali

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos olet ottanut henkilötilit käyttöön, yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi
määritetään Ylätason ohjaama eikä asetusta voi muokata.

Jos organisaatiosi on mukauttanut yhteyshenkilöiden jakoasetuksiasi ja haluat ottaa henkilötilit
käyttöön, muuta yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Ylätason ohjaama.
Tämä poistaa kaikki yhteyshenkilöiden jakosääntösi ja manuaalisesti jaetut yhteyshenkilöt.

Jakoasetukset
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Voit linkittää henkilötilejä yhteyshenkilöiden tapaisesti sosiaalisiin verkkoprofiileihin.Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja
liidit

Voit lähettää henkilökohtaisia sähköposteja ja yhteystietojen joukkopäivityspyyntöjähenkilötileille
samalla tavoin kuin yhteyshenkilöille.

Yhteystietojen päivityspyynnöt

Henkilötilit kuluttavat sekä tilien että yhteyshenkilöiden tallennustilaa, koska jokainen henkilötili
koostuu yhdestä tilistä sekä yhdestä yhteyshenkilöstä.

Tallennustila

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää visuaalisella työnkululla luotuja kulkuja.Visuaalinen työnkulku

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää tilin työnkulkusäännöt.Työnkulkusäännöt

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

https://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_B2C_implementation_guide.pdf

Ohjeita tilin tietuetyypin muuttamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyypit määrittävät liiketoimintaprosessit, valintaluetteloarvot ja sivuasettelut, jotka ovat
käytettävissäsi luodessasi tietueita. Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen tilin tietuetyypin
muuttamista.

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, pääkäyttäjäsi on määrittänyt tileille kaksi tietuetyyppiä—
yhden yritystileille ja toisen henkilötileille. Voit muuttaa tilin tietuetyyppiä yritystilistä toisentyyppiseksi
yritystiliksi tai henkilötilistä toisentyyppiseksi henkilötiliksi käyttöliittymästä käsin. Jos kuitenkin
haluat muuttaa tilin tietuetyypin yritystilistä henkilötiliksi tai päin vastoin, sinun täytyy käyttää API:a.

KATSO MYÖS:

Toteutusopas: Henkilötilien toteuttaminen

SOAP API Developer Guide: Henkilötilien tietuetyypit
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Tililuetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tililuetteloiden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Yritystilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Henkilötilien luominen:
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Tililuettelosivulla näkyy luettelo kaikista nykyisen näkymän tileistä.

• Napsauta tilin nimeä nähdäksesi tilin lisätiedot.

• Voit muokata tiliä tai poistaa tilin napsauttamalla tilin nimen vieressä olevia Muokkaa- tai
Poista-painikkeita.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja tämänhetkisessä luettelonäkymässäsi on kenttä On
henkilötili, tämän kentän sarakkeen otsikossa näkyy henkilötilikuvake ( ) Salesforce
Classicissa. Napsauttamalla otsikon henkilötili-kuvaketta voit lajitella henkilötilit luettelon alkuun
tai loppuun.

KATSO MYÖS:

Tilit
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Tilien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

“Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

“Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Tili on organisaatio, yhtiö tai kuluttaja, jota haluat seurata, esimerkiksi asiakas, kumppani tai kilpailija.

• Tarkastele ja muokkaa tilejä.

• Käytä Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta tarkastellaksesi tiliesi sosiaalisia verkkoprofiileja, nähdäksesi heidän
vaikutuksensa tason sosiaalisessa mediassa ja katsoaksesi asiaan liittyviä YouTube-videoita.

• Hae tileihin liittyviä tietoja (kuten yhteyshenkilöitä).

• Hae tilin Data.com-yhteyshenkilöt.

• Päivitä tilitietueita Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla.

• Tarkastele tilin päivityksiä ja kommentteja Chatter-sovelluksen avulla.

• Myönnä asiakasportaalin käyttäjille tilin käyttöoikeus.

• Ota tili käyttöön kumppanitilinä.

• Lisää tileihin toiminta-aikoja ja palveluresurssien preferenssejä niiden kenttäpalvelun preferenssien mukaisesti

KATSO MYÖS:

Tilit
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Tilitietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Kun olet löytänyt etsimäsi tilin tilien aloitussivulta tai tilien luettelosivulta, napsauta sen nimeä
avataksesi sen lisätietosivun.

• Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus ei ole käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
Suoramuokkaus on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Voit näyttää sivun muokkaustilassa napsauttamalla Muokkaa. Tee muutoksesi ja napsauta Tallenna.

• Voit tallentaa nykyisen tilin ja luoda uuden napsauttamalla Salesforce Classicissa Tallenna ja uusi.

• Voit avata tulostettavan näkymän tietueen lisätiedoista napsauttamalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulostettava näkymä. Tulostettava
näkymä on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Voit ottaa tilin käyttöön kumppanitilinä napsauttamalla Ulkoisen tilin hallinta ja valitsemalla Ota käyttöön kumppanina. Tämä
on käytettävissä vain Salesforce Classicissa, jos yhtiösi on ottanut kumppaniportaalin käyttöön.

• Jos haluat ottaa henkilötilejä käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Ota käyttöön
asiakaskäyttäjä. Tämä on käytettävissä vain Salesforce Classicissa, jos yhtiölläsi on henkilötilejä ja asiakasportaali.

Note:  Tilin omistajana voit normaalisti tarkastella kaikkia omistamaasi tiliin liittyviä tietoja.

Pääkäyttäjä voi kuitenkin asettaa roolillesi vaihtoehdon, joka määrittää, voitko tarkastella mahdollisuuksia, jotka liittyvät tileihisi,
mutta joita et omista.

Jos tilit on kohdistettu alueisiin, pääkäyttäjä voi asettaa vaihtoehdon, joka määrittää, voivatko kyseisen alueen käyttäjät tarkastella,
muokata, siirtää ja poistaa tilejäsi.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Tilit

Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen
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Ohjeita tilien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat ohjeet ja vihjeet mielessä, kun luot tilejä.

• Tarvitset tilien luontioikeuden luodaksesi yritystilejä. Tarvitset sekä tilien että yhteyshenkilöiden
luontioikeuden luodaksesi henkilötilejä.

• Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, sinua saatetaan pyytää valitsemaan tietuetyyppi
tilin luonnin yhteydessä. Eri tietuetyypeillä voi olla eri kenttiä ja eri valintaluetteloarvoja.

• Määritä yritystili toisen yritystilin alitiliksi täyttämällä Päätili-kenttä. Voit sitten tarkastella
tilisuhteiden hierarkiaa. Päätili-kenttä ei ole käytettävissä henkilötileille.

• Käytä Tilin toimipaikka  -kenttää osoittaaksesi saman yhtiön eri sijainteja. Esimerkiksi
Acme.com:illa voi olla toimistot Pariisissa ja Lontoossa. Luo kaksi tiliä, joiden molempien nimi
on Acme.com, mutta niiden Tilin toimipaikka  -arvot ovat Pariisi ja Lontoo.

• Jos organisaatiossasi käytetään divisioonia, uuden tilin divisioonaksi määritetään automaattisesti
oletusarvoinen divisioonasi, ellet valitse manuaalisesti toista.

• Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, tilin kohdistussäännöt voivat kohdistaa luodut tilit
automaattisesti alueisiin. Lisätietoja on kohdassa Aluehallinta sivulla 175.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Päätilien tarkasteleminen
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Mitä tapahtuu, kun poistat tilejä

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien poistaminen:
• Tilien poisto-oikeus

Useimmat tilit ja niihin liittyvät tietueet voi poistaa yhdellä napsautuksella – mutta joskus tilejä ei
voi poistaa ennen kuin niiden liitokset on poistettu.

Tärkeää:  Jos voit poistaa tilin, näet sen lisätietosivulla ja sen rivillä tilien luettelosivulla
Poista-vaihtoehdon Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa. Jos et näe
Poista-vaihtoehtoa, sinulla ei ole oikeutta poistaa tiliä. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi apua.

Poistetut tilit ja niihin liittyvät kohteet siirretään roskakoriin.

Note:  Et voi käyttää roskakoria Lightning Experiencesta, mutta poistetut kohteet siirretään
silti siihen. Vaihda hetkeksi Salesforce Classiciin tarkastellaksesi tai palauttaaksesi roskakorissa
olevia kohteita.

• Yhteyshenkilöt

• Mahdollisuudet

• Sopimukset (jos niitä ei ole aktivoitu)

• Toiminnot

• Huomautukset

• Liitteet

• Portaaliroolit ja -ryhmät (jos tilin kaikki portaalikäyttäjät ovat poissa käytöstä)

• Kumppanisuhteet

• Suhderyhmien jäsenet

Jos palautat tilin roskakorista, myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan, paitsi:

• Suhderyhmien jäsenet joissakin tapauksissa.

• Portaaliroolit ja -ryhmät. Lisätietoja on kohdassa Tilien käyttäminen sivulla 10.

Et voi poistaa aktiivista tiliä, jos:

• Sinulla ei ole tilien poisto-oikeutta

• Et ole tilin omistaja, tilin omistajaa ylempänä organisaation roolihierarkiassa tai pääkäyttäjä

• Tili on otettu käyttöön kumppanitilinä, siihen liittyy muiden omistamia tapauksia, aktivoituja sopimuksia tai mahdollisuuksia, tai
yhteyshenkilöitä, jotka on otettu käyttöön itsepalveluportaalille.

Lisäksi, jos yrität poistaa tilin, jossa on sinun omistamiasi suljettu/voitettu-mahdollisuuksia, sinulta kysytään, haluatko poistaa
suljettu/voitettu-mahdollisuudet tilin kanssa vai peruuttaa tilin poistamisen.

Note:  Et tarvitse poisto-oikeutta kohteisiin, jotka poistetaan tilin yhteydessä.

KATSO MYÖS:

Identtisten tilien yhdistäminen

Tilit
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Tilikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
yritystilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä olevat
henkilötilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Tileillä on yritystilikenttiä ja henkilötilikenttiä.

Yritystilikentät
Yritystilissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä
tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

Jos tilitietue lisättiin Data.com:ista, tietyt tässä kuvatut kentät täytetään Data.com-arvolla tai Dun &
Bradstreet (D&B) -arvolla, jos arvo on käytettävissä. Jotkin Data.com-kentät ovat saatavilla vain
organisaatioille, joilla on lisenssi tietyn Data.com-tuotteen käyttämiseen. Tällaiset kentät on
tunnistettu niiden kuvauksissa.

Sallii arvot Data.com:ista
tai D&B:stä

KuvausKenttä

Tilin kaikkien
valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat
näytetään tilin valuutalla, josta
ne muunnetaan käyttäjän
henkilökohtaiselle valuutalle.
Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka
käyttävät useita valuuttoja.

Tilin valuutta

Divisioona, johon tili kuuluu.
Tiliin liittyvät tietueet, kuten

Tilin divisioona

yhteyshenkilöt ja
mahdollisuudet, perivät tilin
divisioonan automaattisesti.
Kenttä on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka
käyttävät divisioonia tietojen
segmentoimiseen.

 (D&B)Yhtiön nimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Tilin nimi

Tilin nimi käännettynä
paikalliselle kielelle.

Tilin nimi
(paikallinen)

Tilin seuranta- tai viitenumero.
Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Tilin numero

Tilin kohdistettu omistaja. Ei
käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

Tilin omistaja

Kenttä, joka määrittää, mitkä
valintaluettelon arvot ovat

Tilitietueen tyyppi
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

käytettävissä tietueelle. Käytettävissä
Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -versioissa.

 (D&B)Tietoa tilin sijainnista, esimerkiksi yksi
sijainti, Päätoimisto  tai

Tilin toimipaikka

Haaratoimisto. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

 (Data.com)Tilitietueen lähde. Esimerkiksi Mainos,
Data.com  tai Kauppanäytös. Lähde

Tilin lähde

valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa
olla enintään 40 merkkiä pitkä.

 (D&B)Raportoidun vuosituoton määrä.Vuosituotto

Note: Jos päivität tilitietueitasi
Data.com Prospector- tai Data.com
Clean -tuotteella, Data.com
muuntaa kaikki valuutat
Yhdysvaltain dollareiksi joka
kuukausi, mikä saattaa muuttaa
tämän kentän arvoja. Muita kuin
Yhdysvaltain dollareita käyttävissä
organisaatioissa, ohitamme
Vuosituotto-kentän, kun
määritämme tietueen päivitystilaa
(jotta Päivitystila-kentän
arvo ei muutu). Poistamme myös
Vuosituotto-kentän arvon
tilitietueista ja päivityksen
vertaussivulta.

 (D&B)Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

 (D&B)Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Laskutusosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Laskutusosoitteen Osavaltio tai provinssi
-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.
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 (D&B)Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

 (D&B)Laskutusosoitteen Postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

 (Data.com)Osoittaa tietueen päivitystilan verrattaessa
Data.com:iin. Arvot ovat Ei verrattu,

Puhdas-tila

Synkronoitu, Tarkistettu,
Erilainen, Ei löytynyt  ja Ei
aktiivinen. Tämä kenttä on
käytettävissä vain organisaatioille, joilla on
käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Note:  Jos päivität tilitietueitasi
Data.com Prospector- tai Data.com
Clean -tuotteella, Data.com
muuntaa kaikki valuutat
Yhdysvaltain dollareiksi joka
kuukausi, mikä saattaa muuttaa
Vuosituotto-kentän arvoja.
Muita kuin Yhdysvaltain dollareita
käyttävissä organisaatioissa,
ohitamme
Vuosituotto-kentän, kun
määritämme tietueen päivitystilaa
(jotta Päivitystila-kentän
arvo ei muutu).

Tilin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja
-aika. (vain luku)

Luoja

 (Data.com)Yhtiön tunnus Data.com:issa. Kun
Salesforce-tietueita verrataan

Data.com-avain

Data.com-tietueisiin (joko manuaalisella
päivityksellä tai automatisoiduilla
päivitystöillä) ja Data.com löytää
vastaavuuden, kyseiset kaksi tietuetta
linkitetään tämän kentän numeroarvon
perusteella.

 (D&B)Linkki vastaavaan D&B-yhtiötietueeseen,
joka näyttää tilin Dun & Bradstreet (D&B)

D&B-yhtiö

-kentät. Käytä hakua, jos sinun täytyy liittää
tiliin toinen D&B-yhtiö-tietue. Tämä kenttä
on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai
Data.com Clean.
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 (D&B)Tilin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu
enintään 32 kt tietoa. Vain ensimmäiset 255
merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

 (D&B)Data Universal Numbering System
(D-U-N-S) -numero on yksilöllinen,

D-U-N-S-numero

9-lukuinen numero, joka annetaan kaikille
D&B-tietokannassa oleville yhtiöiden
toimipaikoille, joilla on yksilöllinen, erillinen
ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja
organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät
D-U-N-S-numeroita globaalina standardina
yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen.
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos
käytössäsi on Data.com Prospector tai
Data.com Clean.

Note: Jos haluat nähdä koko
D-U-N-S-numeron:

• Lisää tili Salesforce:en, jos et
vielä ole tehnyt sitä, tai

• Puhdista tili Data.com:in avulla,
jos se on jo Salesforce:ssa

Tietueen ensimmäiset viisi lukua
merkitään tähdellä (*), kunnes lisäät
tai puhdistat tietueen.

 (D&B)Tilin palkkaamien työntekijöiden määrä.Työntekijät

Kun tämä on valittuna, tilin
kohdistussäännöt suoritetaan, kun tiliä

Arvioi tämä tili
aluesääntöjen perusteella
tallentamisen yhteydessä muokataan ja se tallennetaan. Kun

pääkäyttäjä mukauttaa tilien sivun
asettelua, hän voi hallita näytetäänkö tämä
valintaruutu ja onko se valittuna
oletusarvoisesti. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta sivulla 175.

Kun tämä on valittuna, tiliä ei arvioida tilin
kohdistussääntöjen suorittamisen

Jätä pois
aluekohdistussäännöistä

yhteydessä, jolloin sitä ei kohdisteta
automaattisesti alueisiin.. Lisäksi, jos tili on
jo kohdistettu alueisiin kohdistussääntöjen
seurauksena, tämän vaihtoehdon
valitseminen poistaa tilin kyseisistä alueista.
Tämä valintaruutu vaikuttaa vain
sääntöpohjaisiin tilikohdistuksiin eikä
vaikuta manuaalisiin tilikohdistuksiin.
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Lisätietoja on kohdassa Aluehallinta sivulla
175.

 (D&B)Faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Faksi

 (Data.com)Tilin ensisijainen toimiala. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä

Toimiala

valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut tilin
kenttiä, sekä muokkauksen päivämäärä ja

Muokkaaja

aika. Tämä ei seuraa mihinkään tiliin
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä
muutoksia. (vain luku)

 (D&B)6-lukuinen North American Industry
Classification System (NAICS) -koodi on

NAICS-koodi

yhtiöiden ja hallitusten käyttämä standardi,
joka luokittelee yhtiöt 20 toimialaan niiden
taloustoiminnan perusteella kerätäkseen,
analysoidakseen ja julkaistakseen
Yhdysvaltain talouteen liittyviä tietoja.
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos
käytössäsi on Data.com Prospector tai
Data.com Clean.

 (D&B)Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen
NAICS-koodin perusteella. Tämä kenttä on

NAICS-kuvaus

käytettävissä vain, jos käytössäsi on
Data.com Prospector tai Data.com Clean.

 (D&B)Yhtiön omistajuus, esimerkiksi julkinen tai
yksityinen. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Omistajuus

määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Pääyhtiö yhtiöille, jotka ovat suuremman
yhtiön tai organisaation tytäryhtiöitä.

Päätili

Päätilin täytyy olla Salesforcessa olemassa
oleva tili. Voit syöttää tilin nimen tai valita
(tai valinnaisesti luoda) tilin käyttämällä
hakukuvaketta.

Vain luku -kenttä, joka osoittaa onko tili
kumppanitili.

Kumppanitili

 (D&B)Tilin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä
voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Puhelin
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Valitsemasi luokitus tälle tilille, esimerkiksi
Kuuma tai Kylmä. Arvo valitaan

Luokitus

pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Kaupunki-osa. Enimmäispituus on 40
merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Toimitusosoite: maa

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Osavaltio tai provinssi -osa. Arvo valitaan

Toimitusosoite:
osavaltio/provinssi

vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Tilin ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Katuosoite-osa. Enimmäispituus on 255
merkkiä.

Toimitusosoite: katu

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Postinumero-osa. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

 (D&B)Tilin ensisijaisen liiketoimintaluokan
Standard Industrial Classification -koodi.
Kentässä voi olla korkeintaan 10 merkkiä.

SIC-koodi

 (D&B)Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen
SIC-koodin perusteella.

SIC-kuvaus

Alueet, joihin tili on kohdistettu. Lisätietoja
on kohdassa Aluehallinta sivulla 175.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä
organisaatioille, joilla on käytössä Enterprise

Alueet

Territory Management. Enterprise Territory
Management tarjoaa viiteluettelon
nimeltään Kohdistetut alueet, jonka voit
lisätä tilien sivuasetteluihin.

 (D&B)Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan
tietyn osakekannan julkisesti kaupatut

Tikkerisymboli

osuudet. Tunnetaan myös
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osakekantasymbolina. Kentässä voi olla
korkeintaan 20 merkkiä.

 (D&B)Organisaation muu kuin laillinen nimi, jota
organisaatio voi käyttää liiketoiminnan

Toiminimi

harjoittamiseen. Samanlainen kuin "Doing
business as" tai "DBA". Tämä kenttä on
käytettävissä vain organisaatioille, joilla on
käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Tilin tyyppi, esimerkiksi Asiakas, Kilpailija tai
Kumppani. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Tyyppi

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Luettelo pääkäyttäjän määrittämistä tilien
mukautetuista linkeistä.

Mukautetut linkit

 (Data.com)Tilin web-sivuston URL, esimerkiksi
www.acme.com. Tässä kentässä voi olla

Web-sivusto

enintään 255 merkkiä, mutta vain
ensimmäiset 50 merkkiä näytetään.

 (D&B)Yhtiön perustamisvuosi tai vuosi, jolloin
nykyinen omistaja tai hallintoelin otti yhtiön

Aloitusvuosi

hallintaansa. Jos yhtiön perustamis- tai
hankintavuotta ei ole saatavilla, Dun &
Bradstreet -tietueen luontivuotta käytetään
sen sijaan. Dun & Bradstreet ei tarjoa näitä
tietoja haaratoimistoille.Tämä kenttä on
käytettävissä vain, jos käytössäsi on
Data.com Prospector tai Data.com Clean.

Henkilötili-kentät
Henkilötilissä on seuraavat vakiokentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen
sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi. Kentät, joiden On yhteyshenkilökenttä -sarakkeessa on valintamerkki, ovat
yhteyshenkilökenttiä, joita tuetaan henkilötileille, mutta ei yritystileille.

Huomaa, että tämä luettelo ei sisällä mitään pääkäyttäjäsi luomia mukautettuja kenttiä. Mukautetut tili- ja yhteyshenkilökentät ovat
molemmat henkilötilien käytettävissä.

On yhteyshenkilökenttäKuvausKenttä

Tilin kaikkien valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään tilin

Tilin valuutta

valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän
henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä
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vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita
valuuttoja.

Divisioona, johon tili kuuluu. Tiliin liittyvät
tietueet, kuten yhteyshenkilöt ja

Tilin divisioona

mahdollisuudet, perivät tilin divisioonan
automaattisesti. Kenttä on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Yksilön nimi. Henkilötilien nimiä ei voi
muokata suoraan. Sen sijaan Salesforce luo

Tilin nimi

nimen yhdistämällä Etunimi- ja
Sukunimi-kentät käyttäjän
kieliasetuksissa määritetyssä järjestyksessä.
Jos Toinen nimi- ja
Jälkiliite-kentät on otettu käyttöön
organisaatiossa, myös ne sisällytetään tilin
nimeen.

Tilin nimi käännettynä paikalliselle kielelle.Tilin nimi (paikallinen)

Tilin seuranta- tai viitenumero. Kentässä voi
olla korkeintaan 40 merkkiä.

Tilin numero

Tilin kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

Tilin omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä
valintaluettelon arvot ovat käytettävissä

Tilitietueen tyyppi

tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition
-versioissa.

Tietoa tilin sijainnista, esimerkiksi yksi
sijainti, Päätoimisto  tai

Tilin toimipaikka

Haaratoimisto. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Raportoidun vuosituoton määrä.Vuosituotto

Yhteyshenkilön avustaja. Enintään 40
merkkiä.

Avustaja

Avustajan puhelinnumero. Enintään 40
merkkiä.

Avustajan puh.

Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki
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Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Laskutusosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoitteen Osavaltio tai provinssi
-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

Laskutusosoitteen Postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

Yhteyshenkilön syntymäpäivä. Napsauta
kenttää ja valitse päivämäärä kalenterista.

Syntymäaika

Tilin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika.
(vain luku)

Luoja

Luettelo pääkäyttäjän määrittämistä tilien
mukautetuista linkeistä.

Mukautetut linkit

Asiaan liittyvä yhtiön tai organisaation
yksikkö. Enintään 80 merkkiä.

Osasto

Tilin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu
enintään 32 kt tietoa. Vain ensimmäiset 255
merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö
yhteydenottoa puhelimitse. Jos käytössäsi

Älä soita

on Data.com, Puhelin-kentän arvo
piilotetaan hakutuloksista ja
yhteystietokortista, ja se on tyhjä
.csv-tiedostoissa, jotka luodaan viedessäsi
tietueita.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Käypä
sähköpostiosoite vaaditaan. Enintään 80
merkkiä.

Sähköposti

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö
vastaanottaa sähköpostia.  Jos käytössäsi on

Sähköposti kielletty

Data.com, Sähköposti-kentän arvo
piilotetaan hakutuloksista ja
yhteystietokortista, ja se on tyhjä
.csv-tiedostoissa, jotka luodaan viedessäsi
tietueita.
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Tilin palkkaamien työntekijöiden määrä.Työntekijät

Kun tämä on valittuna, tilin
kohdistussäännöt suoritetaan, kun tiliä

Arvioi tämä tili
aluesääntöjen perusteella
tallentamisen yhteydessä muokataan ja se tallennetaan. Kun

pääkäyttäjä mukauttaa tilien sivun asettelua,
hän voi hallita näytetäänkö tämä
valintaruutu ja onko se valittuna
oletusarvoisesti. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta sivulla 175.

Kun tämä on valittuna, tiliä ei arvioida tilin
kohdistussääntöjen suorittamisen

Jätä pois
aluekohdistussäännöistä

yhteydessä, jolloin sitä ei kohdisteta
automaattisesti alueisiin.. Lisäksi, jos tili on
jo kohdistettu alueisiin kohdistussääntöjen
seurauksena, tämän vaihtoehdon
valitseminen poistaa tilin kyseisistä alueista.
Tämä valintaruutu vaikuttaa vain
sääntöpohjaisiin tilikohdistuksiin eikä vaikuta
manuaalisiin tilikohdistuksiin. Lisätietoja on
kohdassa Aluehallinta sivulla 175.

Faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Faksi

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö
vastaanottaa kuulutusfakseja.

Faksi kielletty

Henkilön etunimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Etunimi

Yhteyshenkilön kotipuhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Kotipuhelin

Tilin ensisijainen toimiala. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä

Toimiala

valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Henkilön sukunimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Sukunimi

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen
päivityspyyntö lähetettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen
päivityspyynnön päivämäärä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen
päivityspyyntö palautettiin ja yhdistettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen
päivityksen tallennuksen
päivämäärä

Tietueen lähde: esimerkiksi Mainos,
Kumppani tai Internet. Tämä kohde valitaan

Liidin lähde
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pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Jokainen
valintaluetteloarvo voi olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Postiosoitteen kaupunki. Enintään 40
merkkiä.

Postiosoite: kaupunki

Postitusosoitteen maa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Postiosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Postitusosoitteen osavaltio tai provinssi.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta

Postiosoite:
osavaltio/provinssi

tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on
tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80
merkkiä.

Postiosoitteen katuosoite. Enintään 255
merkkiä.

Postiosoite: katu

Postiosoitteen postinumero. Enintään 20
merkkiä.

Postiosoite: postinumero

Henkilön toinen nimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Toinen nimi

Note:  Jos haluat ottaa tämän
kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita
sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota
nimiliitteet käyttöön
henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Matkapuhelin

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut tilin
kenttiä, sekä muokkauksen päivämäärä ja

Muokkaaja

aika. Tämä ei seuraa mihinkään tiliin
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä
muutoksia. (vain luku)

Yhteyshenkilön muun osoitteen kaupunki.
Enintään 40 merkkiä.

Kaupunki (muu)

Muun osoitteen maa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Maa (muu)
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tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Yhteyshenkilön toinen puhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Puhelin (muu)

Muun osoitteen osavaltio tai provinssi. Arvo
valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai

Osavaltio/provinssi (muu)

syötetään tekstinä. Jos kenttä on
tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80
merkkiä.

Yhteyshenkilön muun osoitteen katuosoite.
Enintään 255 merkkiä.

Katuosoite (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen
postinumero. Enintään 20 merkkiä.

Postinumero (muu)

Yhtiön omistajuus, esimerkiksi julkinen tai
yksityinen. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Omistajuus

määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Tilin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä
voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Puhelin

Valitsemasi luokitus tälle tilille, esimerkiksi
Kuuma tai Kylmä. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Luokitus

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Henkilön tervehtimiseen käytetty nimike,
esimerkiksi Hra, Nti tai Tri. Arvo valitaan

Tervehdys

pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Enintään 40 merkkiä.

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Kaupunki-osa. Enimmäispituus on 40
merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Toimitusosoite: maa

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Osavaltio tai provinssi -osa. Arvo valitaan

Toimitusosoite:
osavaltio/provinssi

vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
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On yhteyshenkilökenttäKuvausKenttä

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Tilin ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Katuosoite-osa. Enimmäispituus on 255
merkkiä.

Toimitusosoite: katu

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Postinumero-osa. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

Tilin ensisijaisen liiketoimintaluokan
Standard Industrial Classification -koodi.
Kentässä voi olla korkeintaan 10 merkkiä.

SIC-koodi

Henkilön nimen jälkiliite. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Jälkiliite

Note:  Jos haluat ottaa tämän
kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita
sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota
nimiliitteet käyttöön
henkilöiden nimissä.

Alueet, joihin tili on kohdistettu. Lisätietoja
on kohdassa Aluehallinta sivulla 175.

Alueet

Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan tietyn
osakekannan julkisesti kaupatut osuudet.

Tikkerisymboli

Tunnetaan myös osakekantasymbolina.
Kentässä voi olla korkeintaan 20 merkkiä.

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa.
Enintään 80 merkkiä.

Nimike

Tilin tyyppi, esimerkiksi Asiakas, Kilpailija tai
Kumppani. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Tyyppi

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Tilin web-sivuston URL, esimerkiksi
www.acme.com. Tässä kentässä voi olla

Web-sivusto
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On yhteyshenkilökenttäKuvausKenttä

enintään 255 merkkiä, mutta vain
ensimmäiset 50 merkkiä näytetään.

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilihistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilin lisätietosivulla oleva liittyvä Tilihistoria-luettelo seuraa tiliin tehtyjä muutoksia. Aina, kun käyttäjä
muokkaa tilihistoriassa seurattavia vakiokenttiä tai mukautettuja kenttiä, liittyvään
Tilihistoria-luetteloon lisätään uusi merkintä. Henkilötilien kohdalla tämä sisältää kaikki olennaiset
seurattavat yhteyshenkilökentät. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot muutoksen päivämäärästä,
ajasta, luonteesta ja tekijästä. Tilihistoriassa ei seurata tiliin liittyviin luetteloihin tehtyjä muutoksia.

KATSO MYÖS:

Tilit

Päätilien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Päätilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilihierarkiassa näkyvät tilit, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Päätili-kentän kautta. Tämä tarjoaa
globaalin kuvan yrityksestä ja sen alaisista yhtiöistä. Hierarkiassa tilien kuuluu näkyä niiden yläpuolella
olevan päätilin alaisina.

• Voit tarkastella tilihierarkiaa napsauttamalla tilin lisätietosivulla tilin nimen vieressä olevaa Näytä
hierarkia -linkkiä. Tilihierarkia-sivu näyttää enintään 500 alitiliä. Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta
joihinkin Tilihierarkia-sivun tileihin, niiden sarakkeissa ei näytetä lisätietoja.

• Voit merkitä tilin luetteloon alitiliksi muokkaamalla olemassa olevan tilin alitiliä ja nimityyppiä
Päätili-kentässä. Voit myös etsiä päätiliä (tai luoda päätilin) napsauttamalla hakukuvaketta.

Päätilin on oltava olemassa, ennen kuin sen nimi voidaan syöttää ja tallentaa tähän kenttään.

Jos yrityksellä on toimistoja useissa paikoissa, voit erottaa sijainnit käyttämällä myös Tilin
toimipaikka  -kenttää.

Jos organisaatio käyttää divisioonia, Päätili-kentän kautta toisiinsa yhteydessä olevien kenttien
ei tarvitse kuulua samaan divisioonaan.
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Henkilötileillä ei ole Päätili-kenttää tai Näytä hierarkia -linkkiä.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Ohjeita tilien luomiseen

Identtisten tilien yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Yritystilien yhdistäminen:
• Tilien poistaminen

JA

Asiaan liittyvien
objektien, kuten
mahdollisuuksien ja
tapausten,
muokkausoikeus

Henkilötilien yhdistäminen:
• Tilien poisto-oikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhdistä useita tilejä yhdeksi tiliksi pitääksesi datasi puhtaana ja keskittyäksesi kauppojen tekemiseen.

1. Napsauta Tilit-välilehden Työkalut-osiossa Yhdistä tilit.

2. Syötä hakusana löytääksesi identtisiä tilejä. Napsauta sitten Etsi tilit.

3. Valitse enintään kolme tiliä, jotka yhdistetään. Napsauta sitten Seuraava.

4. Valitse yksi tili päätietueeksi.

5. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää. Kentät, joiden arvot ovat ristiriidassa
keskenään, on korostettu.

6. Napsauta Yhdistä.

KATSO MYÖS:

Identtisten tilien yhdistämisessä huomioitavia asioita ja ohjeita
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Identtisten tilien yhdistämisessä huomioitavia asioita ja ohjeita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sinun tulisi tietää muutama asia ennen kuin aloitat tilitietueiden yhdistämisen sekä ymmärtää
muutama seikka sen vaikutuksista muihin ominaisuuksiin.

Identtisten tilien yhdistäminen: Tips and Gotchas

Yleistä

• Voit yhdistää tilejä, jos olet pääkäyttäjä, tilin omistaja tai käyttäjä, joka on roolihierarkiassa tilin
omistajan yläpuolella, ja jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet (tilien poisto-oikeus ja siihen
liittyvien objektien, kuten mahdollisuuksien ja tapausten, muokkausoikeus).

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer
Edition -organisaatioissa kaikkia jakosääntöjä sovelletaan uuteen yhdistettyyn tiliin. Tämän lisäksi
kaikkia päätietueen manuaalisia jakosääntöjä sovelletaan yhdistettyyn tiliin.

• Jos yrität yhdistää tilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan yhteyshenkilöön, saat virheet,
joka pyytää sinua poistamaan identtiset suhteet. Tilitietueiden epäsuoria suhteita hallitaan
Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta.

• Alkuperäisiin tileihin liittyvät kohteet liittyvät myös uuteen yhdistettyyn tiliin.

• Alkuperäiset tilit siirretään roskakoriin.

• Uuden yhdistetyn tilin Luoja:-kenttä ottaa päivämäärän vanhimmasta yhdistetystä tilistä. Edellinen muokkaaja  -kenttä
käyttää päivää, jolloin tietueet yhdistettiin.

Tiimin jäsenet

• Uusi yhdistetty tili säilyttää kaikki yhdistettyjen tilien tiimien jäsenet, vaikka jäsenet olisivat eri tiimeistä.

• Jos haluat yhdistää tilejä, joiden tiimin jäsenellä on korkeampi tietuetason käyttöoikeus kuin sinulla, tarvitset tilien kaikkien tietojen
muokkausoikeuden. Jos esimerkiksi olet tilin omistaja ja olet yhdistämässä tilejä, mutta tilitiimin jäsenellä on sinua korkeampi
käyttöoikeus jossakin tilin alitietueessa, tarvitset kaikkien tietojen muokkausoikeuden yhdistääksesi tilit.

Lisätietoja on kohdassa Tilitiimit.

Henkilötilit

• Jos organisaatiossa käytetään henkilötilejä, sekä yritystilit että henkilötilit sisällytetään hakutulokseen samanlaisia tilejä haettaessa.
Et voi kuitenkaan yhdistää henkilötiliäyritystiliin tai päin vastoin. Henkilötilit on merkitty henkilötili-kuvakkeella ( ).

• Et voi yhdistää henkilötilejä, jotka voivat käyttää asiakasportaalia.

Lisätietoja on kohdassa Mikä on henkilötili?.

Portaalit

• Sinulla on oltava käyttäjien hallintaoikeus yhdistääksesi portaaleihin liittyviä tilejä.

• Jos haluat yhdistää tilejä, joiden yhteyshenkilöt on liitetty portaaliin, yhteyshenkilöillä tulee olla samantyyppiset portaalit.

• Kun yhdistät tilejä, joiden yhteyshenkilöitä on liitetty useisiin portaaleihin, yhteyshenkilön käyttöoikeus tiettyyn portaaliin ei muutu.
Tämä johtuu siitä, että portaalikäyttäjän profiili määrittää, mitä portaalia hän voi käyttää.

• Jos kumppanitili yhdistetään muuhun kuin kumppanitiliin, kumppanitilin on oltava valittuna päätietueeksi.

• Kun kumppanitilejä yhdistetään muihin kuin kumppanitileihin, omistajaa ei voi muuttaa.

• Valitse portaalikäyttäjiä sisältävä tili päätietueeksi varmistaaksesi, että uusi yhdistetty tili sisältää portaaliin liitetyt yhteyshenkilöt.
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Aluehallinta
Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

• Jos yhdelläkään alkuperäisellä tilillä ei ole Jätä pois tilien kohdistussäännöistä  -vaihtoehtoa valittuna, uudelle
yhdistetylle tilille suoritetaan tilien kohdistussäännöt sen alueiden määrittämiseksi. Lisäksi alkuperäisiin tileihin manuaalisesti lisätyt
alueet lisätään manuaalisesti uuteen tiliin.

• Jos yhdelläkin alkuperäisellä tilillä on Jätä pois tilien kohdistussäännöistä  -vaihtoehto valittuna, tapahtuu
seuraavaa.

– Tilin kohdistussääntöjä ei suoriteta uudelle yhdistetylle tilille.

– Uusi yhdistetty tili perii kaikki alkuperäisten tilien alueet.

– Jos alkuperäisiin tileihin kohdistettiin alueita käyttämällä kohdistussääntöjä, vaikuttaa siltä, että alueet kohdistetaan myös uuteen
yhdistettyyn tiliin kohdistussäännöillä, vaikka sääntöjä ei sovellettaisikaan uudelle yhdistetylle tilille.

– Jos johonkin alkuperäisistä tileistä kohdistettiin alue manuaalisesti, se kohdistetaan myös uuteen yhdistettyyn tiliin manuaalisesti.

– Jos alue lisättiin yhteen tiliin manuaalisesti ja toiseen tiliin säännöillä, se lisätään uuteen yhdistettyyn tiliin manuaalisesti.

Enterprise-aluehallinta
Nämä tiedot koskevat vain Enterprise-aihehallintaa eivätkä alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta.

• Jos johonkin alkuperäisistä tileistä kohdistettiin alue manuaalisesti (kaikissa tiloissa olevat mallit), se lisätään myös uuteen yhdistettyyn
tiliin manuaalisesti, jos sitä ei ole jo lisätty.

• Tilien kohdistussäännöt suoritetaan yhdistetylle tilille aktiivisen aluemallin mukaan vain, jos valitset kyseisen tilin sivuasettelun
ominaisuuksien Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaan tallentamisen yhteydessä  -asetukseksi
Valitse oletusarvoisesti.

• Jos yhdistetty arvo on Älä ota mukaan aluekohdistussääntöihin  = true, niin: 1) Aluekohdistussääntöjä ei arvioida,
vaikka Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu olisikin valittuna kyseisen tilin sivuasettelun ominaisuuksien vaihtoehdossa
Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaisesti tallennettaessa; ja 2) kaikki olemassa olevat sääntöihin
perustuvat alueiden liitännät poistetaan tästä aktiivisesta mallista yhdistetylle tilille.

• Jos aluemallien tila ei ole Aktiivinen (Suunnittelu  tai Arkistoitu), sääntöjen perusteella yhdistettyyn tiliin liitetyt alueet
eivät muutu, vaikka yhdistetyn tilin kenttäarvot eivät vastaisikaan sääntöjä.

KATSO MYÖS:

Identtisten tilien yhdistäminen
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Tilien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pääkäyttäjä määrittää organisaation jakomallin sekä organisaatiosi tilien oletuskäyttöoikeustasot
alueille. Voit kuitenkin laajentaa omien tietojesi jako-oikeuksia tili kerrallaan. Voit lisätä tiliesi
käytettävyyttä jakamalla tilejä. Et voi kuitenkaan rajoittaa tiliesi käyttöoikeuksia organisaation
oletuskäyttöoikeuksia pienemmiksi.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla valitsemalla tilin lisätietosivulla Jakaminen.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tiliin.
Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Kun jaat tilin, Salesforce muistuttaa jakamaan siihen liittyvät yhteyshenkilöt,
mahdollisuudet tai tapaukset, käyttöoikeustasoosi asti ja se mukaan lukien. Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioiden käyttäjät
voivat myös jakaa tietueita tietueiden lisätietosivuilta. Varmista, että käyttäjillä on vähintään
lukuoikeudet jaettuihin tietueisiin.

Voit jakaa tilin käyttöoikeudet myös luomalla tilitiimin.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason. Voit myös muokata omistajan jakosääntöä tileille.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Tilitiimit

Tietueiden käännetyt nimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä paikallisia nimikenttiä tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien käännettyjen nimien säilyttämiseen.

Voit esimerkiksi tallentaa tilin nimen sekä organisaation oletuskielellä että tilin tai käyttäjän kielellä.
Seuraavilla kentillä voi olla vastaavat paikalliset nimet:

Paikallisen nimen kenttäVakiokenttä

Tilin nimi (paikallinen)Tilin nimi

Yhteyshenkilö: Etunimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Etunimi

Yhteyshenkilö: Toinen nimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Toinen nimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Sukunimi

Liidi: Yrityksen nimi (paikallinen)Liidi: Yritys

Liidi: Etunimi (paikallinen)Liidi: Etunimi

Liidi: Toinen nimi (paikallinen)Liidi: Toinen nimi

Liidi: Sukunimi (paikallinen)Liidi: Sukunimi
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Paikalliset nimet eivät vaikuta käyttäjän kieliasetuksiin. Nimet voivat näkyä sekä lisätietosivulla että muokkaussivulla sivun asettelun
määritysten mukaan.

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilin alueiden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin alueiden muuttaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Tilin manuaalisesti kohdistettujen alueiden muokkaaminen:

1. Napsauta tilin lisätietosivulla Muuta -painiketta Alueet  -kentän vierestä.

2. Tarkastele Sääntöihin perustuvat alueiden kohdistukset  -luettelossa
alueita, jotka sisältävät tilin aktiivisten tilin kohdistussääntöjen vuoksi. Et voi poistaa tilejä näistä
alueista tällä sivulla. Jos haluat poistaa tilejä, muokkaa niitä tilin kohdistussääntöjä, joita käytettiin
kyseisen tilin arvionnissa.

3. Jos tili on manuaalisesti kohdistettu vähintään yhteen alueeseen, näiden alueiden nimet näkyvät
Valitut alueet  -luettelossa.

4. Voit siirtää alueita Käytettävissä olevat alueet -luettelon ja Valitut alueet -luettelon välillä
napsauttamalla Valitse- ja Poista valinta -linkkiä.

5. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa avautuvasta luettelosta joko Vaakasuuntainen näkymä tai
Pystysuuntainen näkymä sijoittaaksesi Valittujen alueiden luettelon joko Käytettävissä olevat
alueet -luettelon vasemmalle puolelle tai alapuolelle.

6. Kun olet valinnut Valitut alueet -luetteloon alueet, joihin haluat kohdistaa tilin manuaalisesti,
lopeta ja palaa tilin lisätietosivulle napsauttamalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta
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Tietueen omistajan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yksittäisten tietueiden
siirtäminen:
• Tietueiden siirto-oikeus

Voit siirtää tietueen omistajuuden toiselle käyttäjälle, kunhan hänellä on vähintään siirrettävän
tietueen tyypin lukuoikeus.

1. Napsauta tietueen lisätietosivulta linkkiä muuttaaksesi omistajaa.

Jos et näe linkkiä, sinulla ei ole oikeutta muuttaa tietueen omistajuutta.

2. Syötä tai valitse uusi omistaja. Organisaatioissa, joissa on käytössä Salesforce-asiakasportaali tai
-kumppaniportaali, käyttäjähaun tulokset voidaan suodattaa valitsemalla joko jonon tai
käyttäjäryhmän Omistaja- tai Vastuuhenkilö-alasvetoluettelosta.

Note:  Voit syöttää tai valita vain käyttäjiä, joilla on tietueen käyttöoikeus. Huomaa, että
käyttäjäryhmä eikä Roolit ja Sisäiset aliroolit -ryhmä sisällä asiakasportaalin käyttäjiä tai
kumppanikäyttäjiä.

3. Voit lähettää sähköpostin uudelle omistajalle merkitsemällä valintaruudun Lähetä
ilmoitusähköposti.

Ilmoitussähköpostin Lähettäjä-osoite on sähköpostin palautusosoitteesi, joka on määritetty
sähköpostiasetuksissasi.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioiden tapausten sähköpostin teksti määrittyy tukiasetusten Tapaus
kohdistettu -mallin  asetusten mukaan. Muille tietueille sähköpostin teksti luodaan
automaattisesti eikä sitä voi mukauttaa.

4. Seuraavat valintaruudut saattavat tulla näkyviin riippuen siirtämästäsi objektityypistä ja käyttäjäoikeuksistasi:

NäkyvissäKuvausValintaruutu

Tilit ja liidit Salesforce
Classicissa, mikäli voit

Siirtää tietueen uuden omistajan divisioonaan. Myös kaikki tiliin
liittyvät tietueet siirretään uuteen divisioonaan.

Muuta divisioonaa

tarkastella tai muokata
Divisioona-kenttää

Tileille Lightning Experiencessa

Tileille Salesforce Classicissa

Siirtää avoimet mahdollisuudet, jotka muut tiliin liittyvät käyttäjät
omistavat.

Siirrä avoimia
mahdollisuuksia,
joita ei omista
olemassa olevan
tilin omistaja  tai
Siirrä avoimet
mahdollisuudet,
joita et omista

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet. Tätä asetusta
sovelletaan vain tilin omistajan suljettuihin mahdollisuuksiin.
Toisten käyttäjien suljettuja mahdollisuuksia ei muuteta.

Siirtää suljetut
mahdollisuudet

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää kaikkii tiliin liittyvät avoimet tapaukset, jotka olemassa
oleva tilin omistaja omistaa.

Siirtää avoimet
tapaukset, jotka
olemassa oleva tilin
omistaja omistaa
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NäkyvissäKuvausValintaruutu

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää tiliin liittyvät suljetut tapaukset. Tätä asetusta sovelletaan
vain tilin omistajan suljettuihin tapauksiin. Toisten käyttäjien
suljettuja tapauksia ei muuteta.

Siirtää suljetut
tapaukset

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää kaikki tilitiimin jäsenet uuden omistajan tilille.Säilytä tilitiimi

Tileille Salesforce Classicissa

Mahdollisuuksille Salesforce
Classicissa

Säilyttää mahdollisuustiimin, kun mahdollisuus siirretään uudelle
omistajalle. Kaikki mahdollisuuksien osuudet säilytetään ja
edelliselle omistajalle kohdistut prosenttiosuudet siirretään
uudelle omistajalle.Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, kaikki

Säilytä
mahdollisuustiimi

mahdollisuustiimin jäsenet ja osuudet poistetaan, kun
mahdollisuus siirretään.

Note:  Mahdollisuustiimi ja mahdollisuuksien osuudet
säilyvät tästä asetuksesta huolimatta, jos siirrät suljettuja
mahdollisuuksia.

Note:  Jos muutat tilin omistajaa, kun Siirrä suljetut mahdollisuudet  ja Säilytä mahdollisuustiimi
ei ole kumpikaan valittuna, mahdollisuustiimin jäsenien käyttöoikeus suljettuihin mahdollisuuksiin muuttuu arvoon Yksityinen
(eli mahdollisuustiimin jäsenet menettävät käyttöoikeutensa kaikkiin suljettuihin mahdollisuuksiin).

5. Tallenna omistajaan liittyvät muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Liittyvien kohteiden siirto

Liittyvien kohteiden siirto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun muutat tietueen omistajaa, jotkin siihen liittyvät tietueet saatetaan myös siirtää uudelle
omistajalle.

Tärkeää: Työnkulkusäännöt, jotka päivittävät omistajia, eivät siirrä liittyviä kohteita. Varmista
siirto napsauttamalla tietueen omistajan nimen vierestä Muuta ja tee siirtovalintasi.

Liittyvät kohteet, jotka myös siirretäänTietuetyyppi

Yhteyshenkilöt, Luonnos-tilassa olevat sopimukset, liitteet,
huomautukset, avoimet toiminnot ja Luonnos-tilassa olevat tilaukset,
jotka liittyvät siirrettävään sopimukseen tai jotka eivät liity sopimukseen.
Valinnoistasi riippuen tämä voi myös sisältää avoimet mahdollisuudet,
joita nykyinen tilin omistaja ei omista, suljetut mahdollisuudet, olemassa
olevan tilin omistajan avoimet tapaukset sekä suljetut tapaukset.

Kun kumppanitili siirretään, kyseiseen tiliin liittyvät kumppanikäyttäjät
siirretään roolihierarkiassa uuden omistajan alle.

Tilit

Aktivoitu-tilassa olevia sopimuksia ja tilauksia ei siirretä uudelle
omistajalle, mutta uudella on omistajalla on Vain luku -käyttöoikeus
kyseisiin sopimuksiin ja tilauksiin.
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Liittyvät kohteet, jotka myös siirretäänTietuetyyppi

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotYhteyshenkilöt

Avoimet tehtävät ja tulevat tapahtuvat (vain, jos vanha tai uusi omistaja ei ole jono)Tilaukset

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotMahdollisuudet

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnot. Avoimia toimintoja ei siirretä, jos muutat liidin omistuksen
Kohdista käyttämällä aktiivista kohdistussääntöä  -valintaruudun avulla.

Liidit

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotTapaukset

Liitteet ja avoimet toiminnotKampanjat

Huomautukset, liitteet, avoimet toiminnot ja Luonnos-tilassa olevat tilauksetSopimukset

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotMukautetut objektit

Note:  Et voi siirtää tapahtumia, joihin sinut on kutsuttu ja joita et omista.

KATSO MYÖS:

Tietueen omistajan muuttaminen

Tileihin liittyvien tietojen hakeminen (viiteluettelot)

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Viiteluettelot, kuten mahdollisuudet, näyttävät tiliin liittyviä tietoja.

• Siirrä hiiren osoitin lisätietosivun ylälaidassa olevien linkkien päälle nähdäksesi kyseisen viiteluettelon ja sen tietueet. Jos Chatter on
käytössä, osoitinlinkit näytetään syötteen alla. Interaktiivisen kerrostuksen avulla voit tarkastella ja hallita viiteluetteloiden kohteita
nopeasti. Napsauta osoitinlinkkiä siirtyäksesi viiteluettelon sisältöön. Jos osoitinlinkit eivät ole käytössä, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.
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• Jos valinnan lisätiedot on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun hakukentän kohdalle ja tarkastella tietueen
tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen tietueen lisätietosivun.

• Lisää uusia kohteita suoraan napsauttamalla Uusi (tai vastaavaa painiketta) liittyvän luettelon ylälaidasta. Voit esimerkiksi lisätä uuden
tehtävän Avoimet toiminnot -luetteloon napsauttamalla Uusi tehtävä

• Voit muuttaa liittyvissä luetteloissa näytettävien tietueiden määrää napsauttamalla Näytä lisää liittyvän luettelon alapuolelta tai
napsauttamalla vähemmän tai enemmän sivun alaosassa.

• Jos et näe portaalikäyttäjille kuuluvia tietueita, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

Viiteluetteloiden tarkasteleminen
Näkemäsi viiteluettelot riippuvat monesta tekijästä.

• Käyttämästäsi Salesforce-versiosta

• Käytätkö Salesforce Classicia vai Lightning Experiencea

• Tarkasteletko yritystiliä vai henkilötiliä

• Henkilökohtaisista mukautuksistasi

• Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämistä sivuasetteluiden mukautuksista

• Tietojen tarkasteluoikeuksistasi

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilien työstäminen yhdessä

Tilitiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tilitiimi on tiimi, joka muodostuu saman tilin parissa työskentelevistä käyttäjistä. Tilitiimi voi
esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön. Tilitiimien
avulla tileille tehdyn yhteistyön valvominen on helppoa.

Tilitiimit eivät ole sama asia kuin mahdollisuustiimit, vaikka niillä on samat jäsenten roolit.

Voit muodostaa tilitiimin jokaiselle omistamallesi tilille. Kun valitset tilitiimin jäsentä, valitse hänelle
sopiva rooli tiliä ajatellen. Voit määrittää kullekin jäsenelle tilin ja tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden,
mahdollisuuksien tai tapausten käyttöoikeudet, riippuen jakomallistasi. Tällä tavalla voit määrittää
tiimin tietyille jäsenille lukuoikeudet ja muille luku-/kirjoitusoikeudet.

Voit määrittää oletusarvoisen tilitiimin, joka sisältää tavallisesti tilien parissa työskenteleviä ihmisiä.
Voit valita, että tämä oletusarvoinen tilitiimi lisätään automaattisesti kaikkiin tileihisi.

Mukautetussa luettelonäkymässä voit suodattaa tililuetteloita niiden tilitiimien mukaan, joissa olet
jäsenenä. Kun luot tai muokkaat tilien mukautettua luettelonäkymää, valitse Omat tilitiimit  -suodatin. Tiliraporteissa voit
suodattaa tilejä niiden tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilitiimien jäsenten lisääminen

Tilitietueen omistaja tai organisaation roolihierarkiassa omistajan yläpuolella olevat käyttäjät, joilla on tilin lukuoikeus, voivat lisätä
tiimin jäseniä, mutta eivät muokata niitä. Jos heillä on tilin muokkausoikeus, he voivat myös muokata ja poistaa tiimin jäseniä.
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Tilitiimien jäsenten poistamisessa huomioitavia asioita

Tutustu näihin tärkeisiin seikkoihin ennen kuin poistat jäsenen tilitiimistä.

Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen tilitiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa työskentelet tavallisesti saman tilin parissa.
Lisää sitten tiimi omistamiisi tileihin.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

Tilit

Tilitiimien jäsenten lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin jäsenten lisääminen
tiliin:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

Tilien tarkasteleminen tiimin
jäseninä:
• Tilien lukuoikeus

Tilitietueen omistaja tai organisaation roolihierarkiassa omistajan yläpuolella olevat käyttäjät, joilla
on tilin lukuoikeus, voivat lisätä tiimin jäseniä, mutta eivät muokata niitä. Jos heillä on tilin
muokkausoikeus, he voivat myös muokata ja poistaa tiimin jäseniä.

Muut käyttäjät kuin tilitietueen omistaja voivat lisätä tiimin jäseniä vain, jos heillä on tietueen
muokkausoikeus.

Voit myöntää tiimin jäsenille korkeamman käyttöoikeuden tietueeseen vain, jos olet tilitietueen
omistaja tai omistajan yläpuolella organisaatiosi roolihierarkiassa.

Tilitiimi luodaan valitsemalla tili ja lisäämällä siihen tilitiimin jäseniä. Raskaan portaalin käyttäjiä ei
voi lisätä tiimeihin.

1. Tilin tarkasteleminen.

2. Napsauta Tilitiimi-luettelon Lisää-painiketta.

3. Valitse tilitiimiin lisättävät käyttäjät. Voit lisätä oletustilitiimisi tiliin valitsemalla liittyvässä
Tiliitiimi-luettelossa Lisää oletustiimi. Voit lisätä kaikki tilitiimin jäsenet mahdollisuuteen
valitsemalla mahdollisuuteen liittyvässä Mahdollisuustiimi-luettelosta Lisää tilitiimi.

4. Valitse jokaisen jäsenen käyttöoikeustyyppi tiliin liittyviin tietueisiin.

Note:  Käyttöoikeustaso ei voi olla vähemmän rajoittava kuin organisaatiosi oletusarvoinen
tilien käyttöoikeustaso. Käytettävissäsi olevat vaihtoehdot vaihtelevat organisaatiosi
jakomallin mukaan ja sen perusteella, käytätkö Salesforce Classicia vai Lightning
Experiencea. Jako-oikeuksista huolimatta tilitiimin jäsenillä on oltava myös tilien
lukuoikeudet, jos he haluavat tarkastella tilejä, joihin heidät on merkitty jäseniksi.

5. Valitse jokaiselle jäsenelle tiimirooli.

6. Napsauta Tallenna.

Vihje: Mukautetussa luettelonäkymässä voit suodattaa tililuetteloita niiden tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä. Kun luot tai
muokkaat tilien mukautettua luettelonäkymää, valitse Omat tilitiimit  -suodatin. Tiliraporteissa voit suodattaa tilejä niiden
tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä.
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Tilitiimien jäsenten poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tiimin jäsenten poistaminen:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Rooli tilitietueen
omistajana tai omistajan
yläpuolella
organisaation
roolihierarkiassa

Tutustu näihin tärkeisiin seikkoihin ennen kuin poistat jäsenen tilitiimistä.

• Voit poistaa tiimin jäseniä kaikista omistamiesi tilien tilitiimeistä.

• Ellei toisin mainita, jäsenen poistaminen tilitiimistäsi ei poista häntä mahdollisuustiimeistäsi.

• Jos tiimin jäsen kuuluu oletusarvoiseen tilitiimiisi ja poistat hänet tietystä tilistä, muutokset
vaikuttavat ainoastaan kyseiseen tiliin. Oletusarvoisen tilitiimisi määritykset eivät muutu.
Lisätietoja käyttäjien poistamisesta oletusarvoisesta tilitiimistä on kohdassa Ohjeita
oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen sivulla 39.

• Jos tilitiimin käyttäjällä on luku/kirjoituskäyttöoikeudet (tilien käyttöoikeudet,
yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet, mahdollisuuksien käyttöoikeudet ja tapausten
käyttöoikeudet) ja käyttäjän aktivointi kumotaan, käyttöoikeus palautuu oletusarvoiseksi Vain
luku -oikeudeksi, jos käyttäjä aktivoidaan uudelleen.

KATSO MYÖS:

Tilitiimit
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Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletustilitiimien
määrittäminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Oletustilitiimien lisääminen
tileihin:
• Tilien lukuoikeus

JA

Rooli tilitietueen
omistajana tai omistajan
yläpuolella
organisaation
roolihierarkiassa

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen tilitiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa työskentelet
tavallisesti saman tilin parissa. Lisää sitten tiimi omistamiisi tileihin.

Tilitiimit eivät ole sama asia kuin mahdollisuustiimit, vaikka niillä on samat jäsenten roolit.

• Määritä oletusarvoinen tilitiimisi henkilökohtaisten asetustesi Käyttäjän lisätiedot -osiosta.

•

•

• Kun määrität oletusarvoista mahdollisuustiimiäsi, voit valita, lisätäänkö se automaattisesti kaikkiin
avoimiin mahdollisuuksiisi. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit lisätä oletusarvoisen tiimin
mahdollisuuksiesi Mahdollisuustiimi-viiteluettelosta.

• Lisää oletustiimi -painikkeen napsauttaminen lisää mahdollisuuden omistajan oletustiimin,
ei painiketta napsauttaneen käyttäjän oletustiimiä.

• Salesforce-pääkäyttäjät ja roolihierarkiassa yläpuolellasi käyttäjät voivat lisätä oletusarvoisen
mahdollisuustiimisi omistamiisi mahdollisuuksiin.

KATSO MYÖS:

Tilitiimit

Prospektien, yhteyshenkilöiden ja liidien synkronointi Pardotilla

Salesforce-liittimen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Synkronoi juuri luotuja prospekteja, yhteyshenkilöitä ja liidejä Pardotin ja Salesforcen välillä. Voit
myös synkronoida prospekteille lähetettyjä Pardot-sähköposteja Salesforce-toimintoina.

Salesforce-liitin on AppExchangen sertifioima ratkaisu, joka auttaa sinua virtaviivaistamaan erillisiä
markkinointikanavia Pardotista käsin.

Synkronoi tietueita Pardotin ja Salesforcen välillä vähintään 10 minuutin välein. Synkronointiprosessi
käsittelee jopa 800 tietuetta 10 minuutin välein, eli 4 800 joka tunti.
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Salesforce-liittimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Määritä Salesforce-liittimesi tuotanto- tai sandbox-ympäristöjä varten.

Valitse vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi parhaiten.

Määrität liittimen käyttämällä ohjeita
kohdasta:Jos olet määrittämässä liitintä tälle:

Liittimen määrittäminen synkronoimaan tuotanto-
tai sandbox-ympäristöjen kanssa

Tuotanto- tai sandbox-ympäristölle
ensimmäistä kertaa

Liittimen määrittäminen synkronoimaan
sandbox-ympäristöjen kanssa

Sandbox-ympäristölle, aiemmin
tuotantoympäristöllesi määrittämäsi liittimen
kanssa

Salesforcen valmistelu yhteyden muodostamiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Asenna AppExchange-paketti valmistellaksesi Salesforcen muodostamaan yhteyden Pardotiin ja
synkronoimaan sen kanssa.

AppExchange-palvelusta lataamaasi paketti lisää Salesforceen automaattisesti mukautetun
sovelluksen, mukautetun välilehden ja mukautettuja kenttiä liideille ja yhteyshenkilöille. Kun olet
asentanut paketin, näet Pardot LeadDeck -sovelluksen mukautetun välilehden. Pidä mielessäsi, että
sinun täytyy ehkä mukauttaa näkymääsi näyttääksesi liidien ja yhteyshenkilöiden mukautetut kentät.
Tämä auttaa myyntitiimejäsi jakamaan tietoja Pardotin ja Salesforcen välillä.

Sinun täytyy tehdä tämä:

Jos olet
asentamassa
Pardot
AppExchange
-pakettia tälle:

Tuotanto-ympäristö 1. Siirry tuotantoympäristöille tarkoitettuun Pardot AppExchange -pakettiin.

2. Napsauta Jatka asentaaksesi paketin.

3. Kun sinulta pyydetään käyttäjänimeä ja salasanaa, syötä
tuotanto-organisaatiosi käyttäjänimi ja salasana.

4. Tarkasta toiminnot ja suorita asennus loppuun napsauttamalla Ota
käyttöön.

5. Varmista Salesforce-pääkäyttäjältäsi, että sinulla on
ObjectChangeLogs-lukuoikeus.

Sandbox-ympäristö 1. Kirjaudu ulos Salesforcesta.

2. Siirry sandbox-ympäristöille tarkoitettuun Pardot AppExchange -pakettiin.

3. Kun sinulta pyydetään käyttäjänimeä ja salasanaa, syötä
sandbox-organisaatiosi käyttäjänimi ja salasana.

4. Napsauta Jatka asentaaksesi paketin.

5. Tarkasta toiminnot ja suorita asennus loppuun napsauttamalla Ota
käyttöön.
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Sinun täytyy tehdä tämä:

Jos olet asentamassa
Pardot AppExchange
-pakettia tälle:

6. Varmista Salesforce-pääkäyttäjältäsi, että sinulla on ObjectChangeLogs-lukuoikeus.

Liittimen määrittäminen synkronoimaan tuotanto- tai sandbox-ympäristöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Valmistele Salesforce-liittimesi synkronoimaan tietoja Pardotin ja Salesforcen tuotanto- tai
sandbox-ympäristön välillä.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa. Tämä toimenpide
edellyttää Salesforcen hallinnallisia käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse
Verkon käyttö.

2. Luo nämä luotetut IP-osoitealueet.

Lopetus-IP-osoiteAloitus-IP-osoite

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106

Liittimen lisääminen Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden ja

liidien luonti-, päivitys- ja
lukuoikeudet

Lisää ja hallitse liitinasetuksia suoraan Pardotista.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa ja sinulla on
hallinnalliset käyttöoikeudet Salesforcessa.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta + Add Connector.

3. Valitse Salesforce.

4. Kirjoita liittimen nimi.

Käytä nimeä, jonka avulla voit tunnistaa liittimen helposti toisista liittimistä.

Esimerkki: Salesforce-liitin)

5. Kirjoita Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

Pidä mielessäsi, että kun Salesforce-salasanasi muuttuu, sinun täytyy päivittää Salesforce-salasana
liittimelle.
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Liittimen mukautusvaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mukauta liitintä haluamallasi tavalla.

Mukauta liitintäsi alla olevilla vaihtoehdoilla.

Tekee tämänVaihtoehto

Ottaa käyttöön käynnistimen, joka määrittää kaikki Salesforcessa luodut
liidit tai yhteyshenkilöt synkronoitumaan Pardotiin. Tätä ei tehdä
historiallisille liideille tai yhteyshenkilöille — vain niille, jotka on luotu
Pardot AppExchange -paketin Salesforceen asentamisen jälkeen, ja
joille määritetään sähköpostiosoite luotaessa.

Jos tämä ominaisuus otetaan myöhemmin käyttöön, kaikki liidit ja
yhteyshenkilöt, joilla on sähköpostiosoite ja jotka luotiin sen jälkeen,

Luo Pardotiin
automaattisesti
prospekteja, jos niitä
luodaan Salesforcessa

kun Pardot-paketti asennettiin Salesforceen, pakotetaan Pardotiin.
Valitse alasvetoluettelosta oletuskampanja kaikille tällä vaihtoehdolla
luoduille prospekteille.

Päivittää Pardot-prospektien sähköpostiosoitteet automaattisesti, jos
liidin tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite päivitetään Salesforcessa.

Lisätietoja sähköpostiosoitteiden pitämisestä synkronoituina on
kohdassa Tietoja sähköpostiosoitteista Salesforcen ja Pardotin välillä.

Muuta
Pardot-sähköpostiosoitteita
automaattisesti Salesforcessa
tehtyjen muutosten
perusteella

Sallii sinun lähettää sähköposteja kaikkien käyttäjien kentistä, esimerkiksi
tukiyhteyshenkilöiden ja asiakaspäälliköiden.

Lisätietoja tämän toimintatavan määrittämisestä on kohdassa
Sähköpostien lähettäminen Salesforcesta.

Täsmää
Salesforce-käyttäjät
automaattisesti
Pardot-käyttäjiin

Estää Salesforcen kumppani- ja asiakasportaalikäyttäjien näyttämisen
"CRM Username" -alasvetovalikossa, kun muokkaat käyttäjää Pardotista.

Älä sisällytä Salesforcen
kumppani- tai
asiakasportaalikäyttäjiä
prospektien
kohdistamiseen

Sallii käyttäjien lisätä ja poistaa Pardot-prospekteja Salesforcesta. Jos
valitset tämän valintaruudun, sinun täytyy lisätä Visualforce-elementtejä
liidiesi ja yhteyshenkilöidesi sivuasetteluihin.

Salli prospektien
luetteloiden
muokkaaminen CRM:stä

Sallii sinun muodostaa yhteyden sandbox-ympäristöön.Muodosta yhteys
Salesforce-sandbox-tiliin

Kirjaa lokiin automaattisesti toiminnon jokaisesta prospektille lähetetystä
sähköpostista (luettelo-, drip-, automaattinen vastaus- ja prospektien
1-to-1-sähköpostit).

Synkronoi sähköposteja
CRM:llä

Note:  Tämä saattaa täyttää toimintonäkymäsi nopeasti,
varsinkin tiliobjektilla. Sähköpostien kirjaaminen lokiin
Pardotissa -vaihtoehdon käytöstä poistamista ei voi kumota.
Jos sähköpostien lokiin kirjaaminen saattaa häiritä töitäsi
Salesforcessa, suosittelemme, ettet ota tätä vaihtoehtoa
käyttöön.
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Tekee tämänVaihtoehto

Kirjaa lokiin toiminnon sähköposteista, jotka on lähetetty Pardot for Microsoft® Outlook®-,
Thunderbird-, Apple Mail- tai Gmail-lisäosamme kautta. 

Synkronoi lisäosien sähköposteja
CRM:llä

Sallii sinun lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun tehtävä luodaan.Salli Salesforce-sähköpostit
tehtävien luomiselle

Sallii Salesforcen lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun kohdistussääntöjä suoritetaan.Salli Salesforce-sähköpostit
kohdistussäännöille

Sallii Salesforcen lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun käyttäjälle tai jonolle tehdään
kohdistus.

Salli Salesforce-sähköpostit
käyttäjien ja jonojen kohdistuksille

Liittimen määrittäminen synkronoimaan sandbox-ympäristöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Valmistele Salesforce-liittimesi synkronoimaan tietoja Pardotin ja Salesforce-sandboxisi välillä.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittänyt Salesforce-liittimen tuotantoympäristöllesi, mutta
haluat liittimen osoittavan sandbox-ympäristöösi sen sijaan.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta Salesforce-liittimesi riviltä  ja napsauta sitten Edit.

3. Lisää Username-kenttään .NSPARDOT  käyttäjänimeesi.

(Esimerkki: christina.wills@pardot.com.NSPARDOT)

4. Jos sandbox-ympäristön salasanasi ei ole sama kuin tuotantoympäristösi salasanasi, syötä
sandbox-salasanasi Password-kenttään.

5. Valitse vaihtoehto Connect to a Salesforce sandbox account.

Koska sandboxisi on Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kopio, näet myös sandboxisi liittimen.

Pardotin IP-osoitteiden salliminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Määritä Pardotin IP-osoitteet Salesforceen, jotta Pardot voi kommunikoida Salesforcen kanssa.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa. Tämä toimenpide
edellyttää Salesforcen hallinnallisia käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse
Verkon käyttö.

2. Luo nämä luotetut IP-osoitealueet.

Lopetus-IP-osoiteAloitus-IP-osoite

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106

136.147.104.23136.147.104.20

136.147.96.23136.147.96.20
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Liittimen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Suorita jokin yksinkertainen tehtävä ottaaksesi Salesforce-liittimen käyttöön, jotta voit aloittaa
tietojen synkronoinnin Pardotin ja Salesforcen välillä.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta Salesforce-liittimesi riviltä verify now.
Jos Pardot pystyy lähettämään tietoja Salesforceen ja vastaanottamaan tietoja, tilaksi muuttuu

.

Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen yhteyshenkilökenttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ota kaikki irti muunnetuista liideistä luoduista yhteyshenkilöistä kartoittamalla mukautettuja kenttiä
näiden kahden tietuetyypin kesken.

Liitin luo liidejä Salesforceen Pardot-prospekteista. Kun muunnat nämä Salesforce-liidit
yhteyshenkilöiksi, muunnetuissa yhteyshenkilöissä näytetään kuitenkin vain yhteyshenkilöiden
vakiokentät. Mukautettujen kenttien kartoittaminen liidien ja yhteyshenkilöiden välillä takaa, että
näet kaikki markkinointi- ja myyntityössäsi tarvitsemasi kentät.

1. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon ja napsauta Kartoita liidikentät.

2. Valitse jokaiselle mukautetulle liidikentälle mukautettu tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttä,
johon haluat lisätä tiedot liidin muunnoksen yhteydessä.

3. Napsauta Tallenna.

Mukautettujen Pardot-kenttien määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tuo mukautetut Pardot-kenttäsi näkyviin Salesforcessa.

AppExchange-paketti, jonka asensit valmistellaksesi Salesforcen muodostamaan yhteyden Pardotiin
ja synkronoimaan sen kanssa, määrittää mukautetut kentät puolestasi, mutta kenttiä ei näytetä
Salesforcessa automaattisesti. Sinun täytyy suorittaa toimenpide, jolla nämä mukautetut kentät
näytetään Salesforcessa.
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Osioiden lisääminen liidien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tuo Pardot-kentät näkyviin liidien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluissa.

1. Siirry Salesforcessa tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.
Sivun ylälaidassa on Vedä ja pudota -ruutu, joka sisältää kenttävaihtoehtosi.

2. Vedä Osio-kenttä liidien sivuasetteluun.

3. Kirjoita ponnahdusikkunassa osion nimeksi Pardot.

4. Valitse sarakkeiden määräksi 2-sarake.

5. Valitse osion otsikon näyttövaihtoehto ja napsauta OK.

6. Palaa Vedä ja pudota -editorin Kentät-osioon ja selaa oikealle nähdäksesi mukautetut
Pardot-kentät.

7. Vedä kaikki Pardot-kentät uuteen osioosi.

8. Lisää Vedä ja pudota -editorilla toinen osio, mutta valitse sarakkeiden määräksi 1-sarake.

9. Valitse osion otsikon näyttövaihtoehto ja napsauta OK.

10. Valitse Visualforce-sivut-välilehti ja vedä uuteen osioosi Pardot-liiditoiminnot ja Pardot-liidinluettelon jäsenyys.

Salesforcen määrittäminen kampanjoiden prospektien lisäämiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Määritä Salesforce siirtämään prospekteja nopeasti Salesforce-kampanjoista Pardotiin.

1. SiirrySalesforcen Määritykset-valikossa kampanjoiden objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osioon.

2. Muokkaa asettelua ja valitse Painikkeet.

3. Vedä Lisää Pardot-luetteloon -painike Kampanja-näkymän ylälaidassa olevaan mukautettujen
painikkeiden riviin.

4. Tallenna asettelu.

Salesforcen määrittäminen liidien ja kampanjoiden lisäämiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Voit lisätä Salesforceen helposti painikkeita, joiden avulla liidien ja kampanjoiden lisääminen Pardotiin
käy helposti, sekä lähettää Pardotissa seurattuja sähköposteja Salesforcesta.

Jos haluat lisätä Salesforce-liidejä ja -kampanjoita Pardotiin, määritä ja ota käyttöön Send to Pardot
-painike. Jos Salesforce-tietueisiin liittyviä sähköpostiosoitteet:

• eivät ole vielä Pardotissa, Send to Pardot -ominaisuus luo Pardotiin uusia tietueita puolestasi.

• ovat jo Pardotissa, älä huoli — Pardotiin ei luoda identtisiä tietueita.

Jos haluat lähettää Pardotissa seurattavia sähköposteja Salesforcesta, määritä ja ota käyttöön Send
Pardot Email -painike. Voit lähettää vapaamuotoisen seurattavan sähköpostin tai käyttää
markkinointiin hyväksyttyä Pardot-sähköpostimallia lähettääksesi sähköpostia liidille tai
yhteyshenkilöille.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen pääkäyttäjänä.

2. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.
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Sivun ylälaidassa on Vedä ja pudota -ruutu, joka sisältää kenttävaihtoehtosi.

3. Valitse Lead Layout -ruudusta Painikkeet.

4. Valitse Send to Pardot -painike ja vedä se Liidi: Lisätiedot -osioon.

5. Valitse Send Pardot Email -painike ja vedä se Liidi: Lisätiedot -osioon.

6. Tallenna asettelu.

7. Toista vaiheet 2–6 yhteyshenkilöille.

Salesforce-käyttäjänimesi kohdistaminen liittimeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Varmista, että kaikki liitimelle tekemäsi toiminnot liitetään sinulle.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin ylle ja napsauta User Management > Users.

2. Napsauta käyttäjäprofiilisi riviltä  ja sitten Edit.

3. Siirry Edit User -ruudun alalaitaan.

4. Valitse Salesforce-käyttäjänimesi alasvetovalikosta.

5. Napsauta Save user.

6. Kun olet Pardot-käyttäjäprofiilissasi, näet Salesforce-käyttäjänimesi CRM Username -kentässä.
Napsauta Verify ja syötä Salesforce-salasanasi.

Kertakirjautumisen määrittäminen Salesforcelle ja Pardotille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sinun ei tarvitse kirjautua erikseen Salesforce- ja Pardot-järjestelmiin.

1. Kirjaudu sisään Pardotiin.

2. Siirrä kursorisi sähköpostiosoitteesi ylle ja napsauta My Settings.

3. Varmista, että Salesforce-käyttäjänimesi on oikea. Jos se on oikein, napsauta Verify. Jos sinun
täytyy muuttaa sitä tai lisätä se, napsauta Edit My User Information.

4. Syötä Salesforce-salasanasi pyydettäessä ja napsauta sitten Verify.
Näet viestin, joka ilmoittaa sinulle, että vahvistus onnistui.

5. Jos vahvistus onnistui, kirjaudu sisään Salesforceen ja valitse Pardot-välilehti.
Sinun tulisi nähdä välilehden sisältö ilman, että sinun täytyisi kirjautua erikseen sisään Pardotiin.

Sähköpostien lähettäminen Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Lähetä sähköposteja minkä tahansa käyttäjän kentästä, kuten tukiyhteyshenkilöiden,
asiakaspäälliköiden tai Pardot-prospektiin liittyvien käyttäjien kentistä.

Määritä käyttäjäsi ja tarvittavat mukautetut kentät Pardotissa hyödyntääksesi tätä ominaisuutta ja
lähettääksesi sähköposteja prospekteille, jotka saattavat vaikuttaa tulevan keneltä tahansa
Salesforce-käyttäjältä.

Tee näinKohteessa

Salesforce 1. Luo Salesforcen liidi- tai yhteyshenkilötietueeseen kenttä, jonka haluat sisältävän
CRM User -arvosi, esim. Suhdepäällikkö. Tämän kentän tyyppi tulisi olla
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Tee näinKohteessa

"Hakukenttä". Jos olet jo luonut kentän, varmista, että se on "Hakukenttä" ja että se on täytetty onnistuneesti.

2. Täytä hakukenttään käyttäjä.

Pardot 1. Luo vastaavat käyttäjäpaikat kaikille Salesforce-käyttäjille.

2. Kartoita Pardot-käyttäjäpaikka Salesforce-käyttäjään käyttäjän tietueessa. Tällöin Pardot voit päätellä käyttäjään
liittyviä tietoja muuttujille sähköpostia lähetettäessä.

3. Luo Pardotissa mukautettu "CRM User" -kenttä, joka säilyttää prospektitietueen kenttäarvot. Tämä kenttä on Vain
luku -kenttä Pardotissa.

4. Kartoita mukautettu kenttä sitä vastaavaan salesforce.com-kenttään.

Tietoja sähköpostiosoitteista Salesforcen ja Pardotin välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Katso miten Salesforce-yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi sähköpostiosoitteiden päivitykset synkronoidaan
automaattisesti asianmukaisille Pardot-prospekteille.

Kun päivität Salesforce-yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi sähköpostiosoitteita manuaalisesti tai
Data.com:illa, seuraava synkronointisykli päivittää niitä vastaavien Pardot-prospektien
sähköpostiosoitteet. Huomaa myös, että jos yhdistät Salesforce-yhteyshenkilöitä tai -liidejä ja
ensisijaisten tietueidesi sähköpostiosoitteet eivät vastaa Pardot-prospektien sähköpostiosoitteita,
seuraava synkronointisykli päivittää prospektiesi sähköpostiosoitteet.

Mitä synkronoidaan, kun sähköpostiosoitteita ei ole Salesforcessa tai Pardotissa

Jos sinulla on Salesforce-yhteyshenkilöitä tai -liidejä, jotka eivät sisällä sähköpostiosoitteita, mutta
lisäät niitä myöhemmin, synkronointisykli ei luo uusia prospekteja Pardotissa. Jos Pardotissa on
kuitenkin jo prospekteja vastaavilla sähköpostiosoitteilla, synkronointisykli päivittää vastaavien Salesforce-liidien tai -yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteet.

Pardot-tilien ja Salesforce-henkilötilien synkronointivaihtoehtojen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Synkronoi liidejä kahden järjestelmän välillä helposti, kun olet kohdistanut Pardot-prospektisi
käyttäjille.

Ota seuraavat vaihtoehdot huomioon ennen kuin synkronoit Pardot-tilejä ja Salesforce-henkilötilejä.

Sinun pitäisi tietääJos haluat
Pardotin:

Liitin luo Salesforce-tietueet oletusarvoisesti liideinä. Kun liidit muunnetaan
henkilötileiksi, Pardot ei kuitenkaan pysty tunnistamaan henkilötilejä. Pardot ei
voi synkronoida henkilötilien kanssa. Sen sijaan Pardot luo uudelleen
synkronoitavat liidit.

Jos käytät Salesforcessa henkilötilejä, haluat muuttaa tätä oletusarvoista
toimintatapaa. Kun henkilötilien synkronointi otetaan käyttöön liidien luonnilla,

luovan liidejä
Salesforceen
ja
synkronoivan
henkilötilien
kanssa

Pardot luo tietueet Salesforceen edelleen liideinä, mutta kun liidit muunnetaan
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Sinun pitäisi tietääJos haluat
Pardotin:

henkilötileiksi, Pardot synkronoi henkilötilit eikä kyseiselle prospektille luoda enempää Salesforce-liidejä.

Tällä synkronointitavalla Salesforce-henkilötili synkronoidaan Pardot-prospektitietueeseen, joka liittyy Pardot-tiliin,
mikä ei yhdistä kahta tietuetta yhteen näkymään niin kuin Salesforcessa. Kenttäkartoitus säilyy ennallaan —
yhteyshenkilökentät kartoitetaan prospektikenttiin ja salesforce.com-tilin kentät kartoitetaan Pardot-tilin kenttiin.
Tämä tarkoittaa, että henkilötilin Tilin omistaja -kenttä synkronoidaan Pardot-tilin Assigned User -kenttään.

Kohdistetut prospektit, joiden kenttien oletusarvoja on päivitetty (mukaan lukien kohdistettu omistaja)
Salesforcessa, synkronoidaan noin 10 minuutin välein, jolloin päivitykset pakotetaan Pardot-tietueeseen (koska

luovan ja
synkronoivan vain
henkilötilejä Salesforce voittaa, jos tiedoissa on ristiriitoja). Mukautettujen kenttien päivitykset synkronoidaan myös Salesforcen

kanssa, jolloin ne pakotetaan Pardot-tietueeseen, ellei mukautetulle kentälle ole määritetty vaihtoehtoa, jolla
Pardot-arvo korvaa Salesforce-arvon.

Kohdistamattomat Pardot-prospektit, joilla on toimintoja tai päivitettyjä tietueita, synkronoidaan myös, jos
Salesforce-tietueissa on sama sähköpostiosoite. Pidä mielessäsi, että kohdistetuilla prospekteilla on Pardotissa
korkeampi synkronointiprioriteetti kuin kohdistamattomilla. Jos vastaavia sähköpostiosoitteita ei löydy
Salesforcesta, Pardot-prospektia ei synkronoida, ennen kuin se kohdistetaan käyttäjälle. Tämä tarkoittaa, että
liitin ei luoda uusia tietueita Salesforceen, ennen kuin prospekti kohdistetaan Pardotissa.

Liidien synkronointi Pardotin ja Salesforcen välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Synkronoi liidejä kahden järjestelmän välillä helposti, kun olet kohdistanut Pardot-prospektisi
käyttäjille.

Jos sinulla on jo liidejä Salesforcessa, liitin synkronoi ne Pardotiin yhdistämällä Pardot-prospektit ja
Salesforce-liidit kahden järjestelmän välillä. Jos Salesforcen ja Pardotin yhteisten kenttien tiedot
aiheuttavat ristiriitoja, mukaan lukien liidin omistaja, Salesforce-kenttien tiedot voittavat. Voit
hyödyntää tätä toimintatapaa, kun määrität mukautettuja kenttiä Pardotissa. Voit myös määrittää
Pardotin lähettämään sähköposteja prospekteille, jotka vaikuttavat tulevan keneltä tahansa
Salesforce-käyttäjältä.

Tekemällä näinSynkronointitapa

Kun napsautat Pardotissa Synchronize with CRM -linkkiä, Pardot-prospektit ja
Salesforce-liidit synkronoidaan automaattisesti ja Pardot-tiedot yhdistetään
Salesforce-tietoihin.

Manuaalinen

Kohdistetut prospektit, joiden kenttien oletusarvoja on päivitetty (mukaan lukien
kohdistettu omistaja) Salesforcessa, synkronoidaan noin 10 minuutin välein, jolloin

Automaattinen

päivitykset pakotetaan Pardot-tietueeseen (koska Salesforce voittaa, jos tiedoissa on
ristiriitoja). Mukautettujen kenttien päivitykset synkronoidaan myös Salesforcen kanssa,
jolloin ne pakotetaan Pardot-tietueeseen, ellei mukautetulle kentälle ole määritetty
vaihtoehtoa, jolla Pardot-arvo korvaa Salesforce-arvon.

Kohdistamattomat Pardot-prospektit, joilla on toimintoja tai päivitettyjä tietueita,
synkronoidaan myös, jos Salesforce-tietueissa on sama sähköpostiosoite. Pidä
mielessäsi, että kohdistetuilla prospekteilla on Pardotissa korkeampi
synkronointiprioriteetti kuin kohdistamattomilla. Jos vastaavia sähköpostiosoitteita
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Tekemällä näinSynkronointitapa

ei löydy Salesforcesta, Pardot-prospektia ei synkronoida, ennen kuin se kohdistetaan käyttäjälle. Tämä tarkoittaa, että
liitin ei luo uusia tietueita Salesforceen, ennen kuin prospekti kohdistetaan Pardotissa.

Prospektien seuraaminen Salesforce-yhteyshenkilöinä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Luo Salesforce-yhteyshenkilöitä automaattisesti Pardot-prospekteistasi.

Salesforce-liitin luo Pardot-prospekteistasi oletusarvoisesti Salesforce-liidejä. Jos et halua seurata
prospektejasi Salesforcessa liideinä, voit pyytää Pardot Services -jäsentä säätämään oletusasetusta,
jotta Pardot luo Salesforceen yhteyshenkilöitä liidien sijaan.

Jos tämä ominaisuus on otettu käyttöön tililläsi, Pardot tutkii ensin Salesforce-liidisi nähdäkseen,
onko niistä jollakin sama sähköpostiosoite, jonka avulla Pardot voisi synkronoida. Jos liiditietuetta
ei ole, Pardot etsii yhteyshenkilötietuetta samalla sähköpostiosoitteella. Jos samalla
sähköpostiosoitteella ei löydy Salesforce-liidiä eikä -yhteyshenkilöä, Pardot luo uuden
Salesforce-yhteyshenkilötietueen.

Asiakkaidesi ostamien tuotteiden seuraaminen

Mitä ovat omaisuudet?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tuotteet edustavat esineitä, joita yhtiösi myy, kun taas omaisuudet edustavat asiakkaidesi ostamia
yksittäisiä tuotteita. Omaisuudet sisältävät sarjanumeron, ostopäivän ja muuta yksittäiseen myyntiin
liittyvää tietoa. Omaisuudet voivat edustaa asiakkaallla olevaa kilpailijan tuotetta tai omien tuotteiden
versioita sen mukaan, miten organisaatio käyttää omaisuuksia.

Omaisuuksien avulla voi tallentaa asiakkailla olevien tuotteiden tietoja. Voit tarkastella omaisuuksia
Omaisuudet-välilehdessä. Riippuen sivuasetteluistasi, voit tarkastella omaisuuksiin liittyviä luetteloita
myös tilien, yhteyshenkilöiden ja tuotteiden sivuasetteluissa.

Voit laatia organisaatiollesi omaisuuksien hierarkian monimutkaisempia tuotteita varten.
Omaisuuksien hierarkia voi sisältää enintään 10 000 omaisuutta. Määritä omaisuuksien välisiä suhteita
käyttämällä niiden Ylätason omaisuus  -kenttää.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt oikeutukset, asiakkaasi saattavat olla oikeutettuja tukeen ostamansa
omaisuuden perusteella.

KATSO MYÖS:

Omaisuustoimintojen käytön aloittaminen
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Omaisuustoimintojen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos organisaatio on ottanut käyttöön tuotteet, omaisuudet tulevat automaattisesti käyttöön.
Pääkäyttäjien on kuitenkin mukautettava organisaatiota, ennen kuin käyttäjät voivat aloittaa
omaisuuksien käytön.

Omaisuuksien ottaminen käyttöön organisaatiossa:

• Lisää Omaisuudet-välilehti aloitussivullesi.

Note:  Omaisuus-välilehti ei ole oletusarvoisesti näkyvillä ennen Spring ‘15 -julkaisua
luoduissa organisaatioissa. Voit tuoda Omaisuudet-välilehden näkyviin käyttäjillesi
muuttamalla käyttäjäprofiileja.

• Lisää Omaisuudet-luettelo tilin, yhteyshenkilön ja tuotteen sivun asetteluihin.
Omaisuudet-luettelojen avulla käyttäjät voivat luoda uusia omaisuuksia.

• Jos haluat voida tehdä yhdestä omaisuudesta toisen omaisuuden alitason omaisuuden, lisää
omaisuuksien sivuasetteluihin Ylätason omaisuus  -kenttä ja Alitason omaisuudet -viiteluettelo. Jos haluat tarjota käyttäjille
enemmän asiayhteyteen liittyviä tietoja, voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuriomaisuus-kentän, joka edustaa omaisuuksien
hierarkian ylintä omaisuutta.

• Lisää Tapaukset-luettelo tarvittavan tuotteen tai omaisuuden sivun asetteluihin.

• Lisää Omaisuus-kenttä tapauksen sivun asetteluihin. Omaisuus-kentän kenttätason suojausta voi muuttaa niin, että kenttä
näkyy tai että se on tarvittaessa pakollinen yritykselle.

• Oletusarvon mukaan käyttäjillä on omaisuuksien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Muuta käyttäjäjien oikeuksia tarvittaessa.
Ilman omaisuuksien lukuoikeutta käyttäjät eivät näe omaisuuksia eivätkä niihin liittyviä luetteloja Salesforce-järjestelmässä.

• Voit halutessasi mukauttaa omaisuuksien kenttiä ja sivuasetteluita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Omaisuudet  ja valitsemalla Omaisuudet.

KATSO MYÖS:

Mitä ovat omaisuudet?
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Omaisuudet-välilehden näyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehtiasetusten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Välilehtiasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Omaisuudet-välilehdestä voit tarkastella ja työstää omaisuuksia. Omaisuudet-välilehti on näkyvissä
Spring ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

Omaisuudet-välilehti on oletusarvoisesti piilotettu Spring ‘15 -julkaisua ennen luoduissa
organisaatioissa, joten sitä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla. Päivitä käyttäjäprofiili muuttaaksesi
välilehden näkyvyyttä.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse | Käyttäjien hallinta | Profiilit.

2. Valitse päivitettävän käyttäjäprofiilin vierestä Muokkaa.

3. Vaihda Välilehtiasetukset-luettelosta Omaisuudet-välilehden asetukseksi
Oletusarvoisesti käytössä.

4. Napsauta Tallenna.
Nyt päivitetyn profiilin käyttäjät näkevät Omaisuudet-välilehden Kaikki välilehdet -sivulla ja
voivat lisätä sen aloitussivuilleen.
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Omaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Omaisuuksien
muuttaminen:
• Omaisuuksien

muokkausoikeus

Omaisuutta voi tarkastella Tuotteet-välilehdessä tai omaisuuteen liittyvän tilin tai yhteyshenkilön
avulla.

Omaisuuksien tarkasteleminen
Kun olet löytänyt etsimäsi omaisuuden liittyvästä luettelosta, tuotteiden aloitussivulta tai
luettelosivulta, saat yksityiskohtaiset tiedot näkyviin napsauttamalla nimeä. Jos valinnan lisätiedot
on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun hakukentän kohdalle ja
tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen tietueen lisätietosivun.

Omaisuuksien päivitysten ja kommenttien tarkasteleminen (Chatter)
Näytä omaisuuden päivitysten, kommenttien ja viestien Chatter-syöte.

Omaisuuksien muokkaaminen

• Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus
ei ole käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

• Voit näyttää sivun muokkaustilassa napsauttamalla Muokkaa. Tee muutoksesi ja napsauta
Tallenna.

Omaisuuteen liittyvät luettelot
Omaisuuden lisätietojen alla olevat liittyvät luettelot sisältävät liitettyjen tapausten, oikeutusten
ja toimintojen tietoja sekä huomautuksia ja liitteitä. Se, minkätyyppisiä omaisuuksiin liittyviä
luetteloja voi tarkastella, riippuu henkilökohtaisista mukautuksista ja mukautuksista, jotka
pääkäyttäjä on tehnyt sivun asetteluihin. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja
napsauttamalla kohteita. Jos haluat tarkastella useita kohteita, napsauta sivun alalaidasta
enemmän tai mukautettuun objektiin liittyvän luettelon alta Näytä lisää.

Omaisuuksien tulostaminen
Voit avata tulostettavan näkymän tietueen lisätiedoista napsauttamalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulostettava näkymä.

Jos haluat palata edelliseen tarkastelemaasi näkymään, valitse omaisuuden lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon. Jos organisaatiossa
on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

Note:  Käyttäjät voivat tarkastella omaisuutta, jos he voivat tarkastella omaisuuden tili- tai yhteyshenkilöluetteloa. Jakoasetukset
voivat kuitenkin estää käyttäjiä tarkastelemasta omaisuuteen liittyvään yhteyshenkilöön liitettyä tiliä.
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Omaisuuksien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Omaisuuksien poistaminen:
• Omaisuuksien

poisto-oikeus

Poistettujen omaisuuksien
palauttaminen:
• Omaisuuksien

poisto-oikeus

Koska omaisuudet liittyvät tili- ja yhteyshenkilötietueisiin, omaisuuksia voi poistaa näissä tietueissa
tai yksitellen Tuotteet-välilehdessä. Ota ennen omaisuuden poistamista huomioon seuraavat seikat:

• Onko omaisuus liitetty tapaukseen?

Tapauksiin liitettyjä omaisuuksia ei voi poistaa. Et voi myöskään poistaa tili- tai
yhteyshenkilötietuetta, joka on liitetty tapauksessa näkyvään omaisuuteen.

• Onko omaisuus liitetty tuotteeseen?

Jos omaisuus perustuu tuotteeseen, tuotteen poistaminen ei poista omaisuutta.

• Onko omaisuus liitetty tiliin tai yhteyshenkilöön?

Jos poistat tilin tai yhteyshenkilön, myös siihen liitetyt omaisuudet poistetaan ja siirretään
roskakoriin.

Huomaa, että jos poistat tilin, johon liittyy omaisuuteen liitetty yhteyshenkilö, kaikki kolme
tietuetta poistuvat. Tietueet voi palauttaa yhdessä palauttamalla tilitietueen.

• Onko omaisuudella ylätason omaisuus ja alitason omaisuuksia?

Jos poistat omaisuuden, jolla on sekä ylätason omaisuus että alitason omaisuuksia, pidä
mielessäsi, että sen ylätason ja alitason omaisuudet eivät ole enää linkitettyjä
omaisuushierarkiaan.

Note:  Voit poistaa yksittäisen omaisuuden poistamatta siihen liittyvää tietuetta. Jos kuitenkin
myöhemmin poistat omaisuuteen liittyvän tietueen, et voi palauttaa omaisuutta roskakorista.

Omaisuuden poistaminen:

1. Etsi omaisuus tiliin tai yhteyshenkilöön liittyvästä Omaisuudet-luettelosta tai jostakin
Tuotteet-välilehden omaisuusluettelonäkymästä.

2. Valitse poistettavan omaisuuden vierestä Poista.

3. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Mitä ovat omaisuudet?

Kenttien historiatietojen seurannan määrittäminen omaisuuksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Seuraa omaisuustietueiden muutoksia ottamalla käyttöön kenttien historiatietojen seuranta.

Käytä kenttien historiatietojen seurantaa nähdäksesi seuraavat tiedot:

• Kentän muuttamispäivä ja -aika

• Mikä muuttui

• Kuka teki muutoksen

Ota omaisuuskenttien seuranta käyttöön napsauttamalla omaisuuksien objektin hallinta-asetusten
Kentät-osiosta Määritä historiaseuranta. Katso myös Kentän historiatietojen seuraaminen.

53

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminenMyynti asiakkaillesi



Omaisuuksien omistajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakamisen ottaminen
käyttöön:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Sivuasetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Omaisuustietueissa on Omaisuuden omistaja  -kenttä, jota käytetään hierarkian ja jakoon
perustuvien käyttöoikeusohjaimien määrittämiseen. Omaisuuden omistaja on oletusarvoisesti
omaisuustietueen luonut käyttäjä.

Spring ‘15 -julkaisusta alkaen Omaisuuden omistaja  -kenttää käytetään käyttöoikeuden
hallintaan, kun Omaisuudet-objektin jakoasetus on Yksityinen, Julkinen vain luku tai Julkinen
luku/kirjoitus. Jos Omaisuudet-objektin jakoasetus on Ylätason ohjaama, Omaisuuden omistaja
-kentän arvo ei vaikuta käyttöoikeuden hallintaan. Tämä johtuu siitä, että ylätason tilin asetukset
hallitsevat omaisuuden käyttöoikeutta.

Jos aktivoit Salesforcen ennen Spring ’15 -julkaisua, voit päivittää omaisuustietueen Omaisuuden
omistaja -kentän automaattisesti, kun otat käyttöön Omaisuus-objektin jakovalintaa. Jakovalinta
määrittää Omaisuuden omistaja -kentän arvoksi joko:

• Käyttäjän, joka loi omaisuuden

• Ylätason tilin omistavan käyttäjän

Omaisuuden omistaja  -kenttää ei näytetä oletusarvoisesti sivuasettelussa. Jos haluat lisätä
Omaisuuden omistaja  -kentän sivuasetteluun, siirry omaisuuksien objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omaisuuksien asetukset  ja valitse
Omaisuuksien asetukset.

2. Valitse Ota omaisuuksien jakaminen käyttöön  -vaihtoehto.
Oletusarvoisen Omaisuuden omistaja  -kentän määritysvaihtoehdot näytetään uusille
omaisuustietueille.

3. Määritä Omaisuuden omistaja  -kentäksi joko:

• Omaisuuden luoja

• Ylätason tilin omistaja

4. Tallenna muutoksesi.

Jos haluat muuttaa omaisuustietueen omistajaa, napsauta Omaisuudet-välilehteä ja valitse omaisuustietue. Voit avata omaisuustietueen
myös Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Tuotteet-välilehtien Omaisuudet-viiteluettelosta. Napsauta Omaisuuden lisätiedot -osion Omaisuuden
omistaja  -kentän vierestä Muuta ja valitse toinen käyttäjä.
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Omaisuuksien jakosääntöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakamisen ottaminen
käyttöön:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jakosääntöjen avulla voit tehdä organisaationlaajuisiin asetuksiin automaattisia poikkeuksia, jotka
koskevat erikseen määritettäviä käyttäjäjoukkoja. Jos organisaatiosi luotiin ennen Spring ‘15 -julkaisua,
sinun täytyy ottaa jakovalinta käyttöön luodaksesi ja soveltaaksesi jakosääntöjä organisaatiosi
omaisuuksille.

Aiemmin omaisuusobjekti oli Tilit-objektin alitason objekti, joten omaisuusobjektin näkyvyys perustui
sen ylätason objektin asetuksiin. Omaisuusobjekti suunniteltiin Spring ‘15 -julkaisun yhteydessä
uudelleen siten, että se on oma yksittäinen vakio-objektinsa, eikä alitason objekti. Tämän ansiosta
voit luoda jakosääntöjä ja soveltaa niitä omaisuustietueisiin.

Note:  Jakaminen on oletusarvoisesti käytössä Spring ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa
organisaatioissa, joten voit ohittaa nämä vaiheet. Ennen Spring ‘15 -julkaisua luoduissa
organisaatioissa jakaminen ei ole oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat käyttää jakosääntöjä,
sinun täytyy ottaa jakovalinta käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omaisuuksien asetukset  ja valitse
Omaisuuksien asetukset.

2. Valitse Ota omaisuuksien jakaminen käyttöön  -vaihtoehdon vieressä oleva
valintaruutu.

3. Napsauta Tallenna.
Nyt voida luoda ja soveltaa jakosääntöjä omaisuuksille.

Kun olet ottanut omaisuuksien jakamisen käyttöön, määritä miten järjestelmän tulisi täyttää Omistaja-kenttä.

Omaisuuksien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Voit tarkastella ja hallita omaisuuksien jakotietoja napsauttamalla omaisuuden lisätietosivulta Jaa.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on omaisuuden
jako-oikeus.

Pääkäyttäjä määrittää organisaation oletusjakomallin. Mallia voi laajentaa niin, että mukautettu
objekti jaetaan useammalle käyttäjälle kuin pääkäyttäjän määrittämässä oletusmallissa. Et kuitenkaan
voi poistaa käyttäjiä oletusjakomallista.

Jakotiedot-sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon
Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Käyttäjällä täytyy olla omaisuuteen liittyvän tilin käyttöoikeus sekä omaisuuksien
lukuoikeus, jotta hän voi jakaa omaisuuden toisen käyttäjän kanssa.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on
käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.

55

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminenMyynti asiakkaillesi



Omaisuuksien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Omaisuuksien jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot.

Voit määrittää enintään 300 omaisuuksien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin
perustuvaa jakosääntöä.

1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset
ryhmät on jo luotu.

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

3. Napsauta Omaisuus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.

4. Syötä Otsikon nimi ja Säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.

5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000
merkkiä.

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

• Tietueen omistajaan perustuva  — Määritä omistajina seuraavan
ryhmän jäsenet  -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta
käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).

• Ehtoihin perustuva  — Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai
Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

8. Määritä Jakokohde-riville käyttäjät, joilla tulisi olla käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse Omaisuuden käyttöoikeus  -asetus.

10. Valitse muihin kenttiin jaettaviin omaisuuksiin liittyvien tietueiden käyttöoikeusasetukset.

KuvausKäyttöoikeusasetus

Käyttäjät voivat tarkastella tai muokata omaisuutta tai poistaa
sen, jos he voivat suorittaa saman toimen Omaisuus-objektiin

Ylätason ohjaama

liittyvässä ylätason objektissa. Ylätason ohjaama on
oletusarvoinen jakoasetus.

Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää tietueita, ellei
jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä.

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille
ja tapauksille)

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

56

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminenMyynti asiakkaillesi



Note:  Omaisuuden käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun omaisuuksien organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty
Ylätason ohjaama.

11. Napsauta Tallenna.

Työtoveriesi seuraaminen

Yhteyshenkilöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilö on henkilö, joka liittyy johonkin tileistäsi tai muihin tietueistasi, kuten mahdollisuuksiin.
Yhteyshenkilöt ovat tavallisesti työntekijöitä yhtiöissä, joille myyt. Yhteyshenkilöiden lisätiedot
tarjoavat tietoja, jotka sallivat sinun työstää diilejäsi tehokkaasti, kuten nimen, matkapuhelinnumeron
ja työnimikkeen.

Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen yhteyshenkilöiden luomista.

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

Käytä Yhteyshenkilöt-aloitussivua tarkastellaksesi ja hallitaksesi yhteyshenkilöitäsi.

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolit sallivat sinun määrittää, mikä työnkuva henkilöllä on tilin, tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden parissa.
Käyttämällä yhteyshenkilörooleja saat enemmän tietoja siitä, kehen ottaa yhteyttä ja milloin. Ota huomioon muutama asia käyttäessäsi
yhteyshenkilörooleja.

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivityspyynnön lähettäminen on nopea ja helppo tapa saada ajankohtaiset yhteystiedot yhteyshenkilöiltä ja
henkilötileiltä.

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Jos samaan tiliin liittyy identtisiä yhteyshenkilöitä, voit sulauttaa ne yhteen. Tällä tavalla datasi on virtaviivaisempaa ja ajankohtaista.

Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

Tutustu yhteyshenkilöidesi yhtiöiden henkilöstöön. Salesforce voi näyttää jokaisesta yhteyshenkilöstäsi organisaatiokaavion, joka
sisältää yhteyshenkilöiden hierarkian. Tällä tavoin saat entistä enemmän tietoa suunnitellessasi myyntistrategiaasi.

Yhteyshenkilöiden poistamisessa huomioitavia asioita

Useimmat yhteyshenkilöt voi poistaa yhdellä napsautuksella. Huomaa kuitenkin ennen yhteyshenkilön poistamista, kuka voi poistaa
yhteyshenkilöitä ja mitä poistettuihin yhteyshenkilöihin liittyville tietueille tapahtuu.

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa
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Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen yhteyshenkilöiden luomista.

• Voit luoda yhteyshenkilön useasta eri sijainnista Salesforcessa.

– Luo yhteyshenkilön tilin lisätietosivulta.

– Tuo yhteyshenkilö mobiililaitteelta Salesforce1-sovelluksen avulla.

– Luo yhteyshenkilö Yhteyshenkilöt-alueelta.

Note:  Tätä menetelmää käyttäessäsi sinun ei tarvitse lisätä tiliä, sillä uusi yhteyshenkilö
on yksityinen.

• Jos haluat luoda automaattisesti tiliin liitettävän yhteyshenkilön, luo yhteyshenkilö tilin lisätietosivulta.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, sinua saatetaan pyytää valitsemaan Tietuetyyppi-vaihtoehto luodessasi
yhteyshenkilöä. Eri tietuetyypeillä voi olla eri kenttiä ja eri valintaluetteloarvoja.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää divisioonia, uuden yhteyshenkilön divisioonaksi määritetään automaattisesti yhteyshenkilön
tilin divisioona.

• Liitä yhteyshenkilö aina tiliin, ellei sinulla ole pätevää syytä olla tekemättä niin. Tileihin liittymättömät yhteyshenkilöt piilotetaan
kaikilta käyttäjiltä, paitsi niiden omistajalta ja järjestelmänvalvojilta, jolloin ne on vaikea löytää, mutta helppo unohtaa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tuonti mobiililaitteiden yhteystietoluetteloista Salesforceen

Yhteyshenkilökentät

Yhteyshenkilöiden jakaminen

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Yhteyshenkilöiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Käytä Yhteyshenkilöt-aloitussivua tarkastellaksesi ja hallitaksesi yhteyshenkilöitäsi.

• Henkilötilejä ei näytetä Yhteyshenkilöt-aloitussivun Viimeksi tarkastellut -luettelossa.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic, käytettävissäsi on yhteyshenkilöiden tulostettava näkymä.
Voit tallentaa tulostettavan näkymän PDF-tiedostona.

• Kun valitset yhteyshenkilöiden luettelonäkymästä henkilötilin, vastaava henkilötili näytetään
Tilit-sivulla.

• Jos haluat nähdä yhteyshenkilöiden suodatetun luettelon, valitse valmiiksi määritetty näkymä
alasvetoluettelosta. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden pääkäyttäjät voivat myöntää yhteyshenkilöiden
käyttöoikeuksia jakomallia laajemmin. .

Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

– Jos haluat määrittää oman mukautetun näkymän, napsauta Luo uusi näkymä.

– Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa sen valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta
ja napsauttamalla Muokkaa.

• Voit helpottaa henkilötilien löytämistä luomalla mukautetun luettelonäkymän ja lisäämällä On
henkilötili  -kuvakkeen sarakkeena.
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• Jos käytössäsi on Salesforce Classic ja haluat lisätä yhteyshenkilöitä kampanjaan, valitse valintaruutu yhden tai useamman
yhteyshenkilön vierestä ja napsauta Lisää kampanjaan. Voit valita kaikki näkemäsi tietueet valitsemalla otsikkosarakkeen valintaruudun.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden jakaminen

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Tilit

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöroolit sallivat sinun määrittää, mikä työnkuva henkilöllä on tilin, tapauksen, sopimuksen
tai mahdollisuuden parissa. Käyttämällä yhteyshenkilörooleja saat enemmän tietoja siitä, kehen
ottaa yhteyttä ja milloin. Ota huomioon muutama asia käyttäessäsi yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille,
tapauksille ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä
oleville objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää
niitä erikseen jokaiselle objektille. Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä
vain mahdollisuuksille ja sopimuksille.

• Jos haluat tarkastella Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloissa näytettäviä yhteyshenkilötietueita,
sinulla täytyy olla tietueiden käyttöoikeudet ja jako-oikeudet.

• Kun lisäät yhteyshenkilörooleja mahdollisuuksille, voit valita enintään 50 yhteyshenkilöä, jotka liitetään tietueen tiliin.

• Yhdellä yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä voi olla eri yhteyshenkilörooli eri tietueissa.

• Henkilötilien lisääminen tilien yhteyshenkilörooleihin on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Käytä sen sijaan Kumppanit-viiteluetteloa
liittääksesi henkilötilejä muihin tileihin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta

59

Työtoveriesi seuraaminenMyynti asiakkaillesi



Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivitysten pyytäminen:
• Yhteystietojen

päivityspyyntöjen
lähetysoikeus

JA

Sähköpostin
lähetysoikeus

Yhteystietojen päivityspyynnön lähettäminen on nopea ja helppo tapa saada ajankohtaiset
yhteystiedot yhteyshenkilöiltä ja henkilötileiltä.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

Jos yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on käypä sähköpostiosoite, voit pyytää päivityksiä:

• Omistamiltasi yhteyshenkilöiltä

• Omistamiisi tileihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä

• Yhteyshenkilöiltä, joita voit muokata jakosäännön tai tietueen manuaalisen jakamisen ansiosta

• Omistamiltasi henkilötileiltä

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Pyydä päivitys.

Yhteyshenkilölle luodaan lähtevä sähköposti omien yhteystietojen päivityksen asetusten
mukaisesti.

2. Syötä sähköpostin tiedot.

3. Valitse Lähetä. Voit lähettää yksittäisiä yhteystietojen päivityspyyntöjä vastaanottajan
Sähköposti kielletty  -asetuksesta huolimatta.

Vastaanottaja saa sähköpostin ja napsauttaa linkkiä tarjotakseen ajankohtaiset tiedot tai vahvistaakseen, ettei muutoksia tarvita.
Tämän jälkeen saat sähköposti-ilmoituksen.

4. Napsauta sähköpostin linkkiä päivittääksesi, tarkistaaksesi ja hyväksyäksesi tai hylätäksesi uudet yhteystiedot.

KATSO MYÖS:

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen päivittämiseksi

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen pyytämiseen useilta ihmisiltä

Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

Note:  Jos yhteyshenkilöllä on ylätason tili ja organisaationlaajuinen oletusasetus on Ylätason
ohjaama, sinulla täytyy olla tilin muokkausoikeus muokataksesi sen yhteyshenkilöä.

• Jos mikään seuraavista ehdoista on tosi, voit muuttaa yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

– Sinulla on yhteyshenkilön käyttöoikeus ja olet kohdetilin omistaja tai omistajan esimies
roolihierarkiassa.

– Olet yhteyshenkilön omistaja tai sinulla on sekä yhteyshenkilön että kohdetilin käyttöoikeus.

– Olet pääkäyttäjä.

Jos mikään näistä ehdoista ei täyty, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi muuttaaksesi tiliä.

• Jos muutat Tilin nimi  -kenttää:

– Yhteyshenkilöön liitetyt tapaukset ja mahdollisuudet ovat edelleen yhteydessä aiempaan tiliin, eikä niitä liitetä uuteen tiliin.

– Yhteyshenkilölle luodut uudet tapaukset ja mahdollisuudet liitetään uuteen tiliin.
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Jos yhteyshenkilöt voivat käyttää portaaleja, tutustu näihin huomioitaviin asioihin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden jakaminen
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Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

Asiakasportaalissa käytössä
olevien yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Kumppaniportaalissa
käytössä olevien
yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

JA

Kumppanien hallinta

Jos samaan tiliin liittyy identtisiä yhteyshenkilöitä, voit sulauttaa ne yhteen. Tällä tavalla datasi on
virtaviivaisempaa ja ajankohtaista.

1. Valitse tilin Yhteyshenkilöt-luettelosta Yhdistä yhteyshenkilöt.

2. Valitse enintään kolme yhteyshenkilöä, jotka yhdistetään. Käytä hakukenttää tarkentaaksesi
luetteloa tai napsauta Kaikki yhteyshenkilöt nähdäksesi yhteyshenkilöiden täydellisen luettelon.
Jatka valitsemalla Seuraava.

3. Valitse yksi yhteyshenkilö päätietueeksi.

4. Jos organisaatiosi käyttää kumppani- tai asiakasportaalia, voit valita tietueen, jonka haluat pitää
portaalikäyttäjänä. Jos et halua yhdistää yhteyshenkilöä sisältämään portaalikäyttäjää, valitse
Ei portaalikäyttäjä.

5. Valitse kunkin tietueen kenttäarvot, jotka haluat säilyttää. Kentät, joiden arvot ovat ristiriidassa
keskenään, on korostettu.

6. Napsauta Yhdistä.

Näe se toiminnassa: Yhteyshenkilöiden yhdistäminen Salesforcessa

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen
päivittämiseksi
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Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaatiokaavion
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Organisaatiokaavion
muuttaminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Tutustu yhteyshenkilöidesi yhtiöiden henkilöstöön. Salesforce voi näyttää jokaisesta yhteyshenkilöstäsi
organisaatiokaavion, joka sisältää yhteyshenkilöiden hierarkian. Tällä tavoin saat entistä enemmän
tietoa suunnitellessasi myyntistrategiaasi.

1. Jos haluat näyttää yhteyshenkilön organisaatiokaavion, kirjoita yhteyshenkilön esimiehen nimi
yhteyshenkilötietueen Esimies-kenttään.

2. Tallenna muutoksesi.

3. Jos haluat tarkastella yhteyshenkilön organisaatiokaaviota, napsauta yhteyshenkilötietueesta
[Näytä organisaatiokaavio].

Note: Jos haluat ylläpitää täydellistä organisaatiokaaviota, varmista, että tilin jokaisella
yhteyshenkilöllä on toinen yhteyshenkilö Esimies-kentässä (paitsi organisaatiokaavion
ylimmällä yhteyshenkilöllä). Jos yhteyshenkilölläsi ei ole esimiestä, organisaatiokaaviossa
näytetään vain yksi henkilö, riippumatta tilin muiden yhteyshenkilöiden määrästä.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteyshenkilöiden poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Useimmat yhteyshenkilöt voi poistaa yhdellä napsautuksella. Huomaa kuitenkin ennen
yhteyshenkilön poistamista, kuka voi poistaa yhteyshenkilöitä ja mitä poistettuihin yhteyshenkilöihin
liittyville tietueille tapahtuu.

• Voit poistaa yhteyshenkilön, jos olet pääkäyttäjä, yhteyshenkilön omistaja tai käyttäjä, joka on
organisaation roolihierarkiassa yhteyshenkilön omistajan yläpuolella ja jolla on yhteyshenkilöiden
poisto-oikeus. Jos täytät nämä ehdot, näet Poista-vaihtoehdon yhteyshenkilön lisätietosivulla
ja yhteyshenkilöiden luettelosivulla sen rivillä.

• Jos poistat yhteyshenkilön, seuraavat siihen liittyvät tietueet poistetaan myös. Et tarvitse näiden
tietueiden poisto-oikeutta.

– Omaisuudet (ilman tapauksia)

– Liitteet

– Kampanjahistoria

– Tapahtumat

– huomautukset

– Tehtävät

Yhteyshenkilöön liittyviä tilejä, oikeutuksia ja mahdollisuuksia ei poisteta.

• Poistettu yhteyshenkilö siirretään roskakoriin. Jos palautat yhteyshenkilön, kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan myös, mukaan
lukien kaikki ei-aktiiviset itsepalvelukäyttäjänimet.

• Jos poistat toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön, toisesta yhteyshenkilöstä tehdään ensisijainen yhteyshenkilö sen tilalle. Voit
muokata toimintoa valitaksesi toisen ensisijaisen yhteyshenkilön manuaalisesti.

• Et voi poistaa yhteyshenkilöitä, joihin liittyy seuraavia tietueita.

– Omaisuudet (joissa on tapauksia)

– Tapaukset
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– Sopimukset

– Kumppanikäyttäjä

– Palvelusopimukset

– Aktiiviset itsepalvelukäyttäjät

– Aktiiviset asiakasportaalikäyttäjät

Yhteyshenkilöiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jaa yhteyshenkilöitä muiden käyttäjien kanssa helpottaaksesi myyntitiimisi yhteistyötä.

Käyttäjillä tulee olla yhteyshenkilöiden lukuoikeus, jotta heidän kanssaan voi jakaa
yhteyshenkilötietueita. Kun jaat tiliin liittyvän yhteyshenkilötietueen, tili jaetaan myös vain, jos sinulla
on tilitietueiden jako-oikeus.

1. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Jakaminen.

Jaon lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on yhteyshenkilön
jako-oikeus.

2. Jaon lisätietosivulla voit suorittaa seuraavia toimia:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta
ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.

• Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla Lisää.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden jakamisessa ja käyttämisessä huomioitavia asioita
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Yhteyshenkilöiden jakamisessa ja käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

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

Alla on hyödyllisiä tietoja yhteyshenkilötietueiden jakamisesta ja käyttämistä.

• Yhteyshenkilöiden jakaminen ei ole käytettävissä organisaatioissa, joissa on käytössä aluehallinta
tai henkilötilit.

• Et voi rajoittaa käyttöoikeuksia yhteyshenkilöihin organisaatiosi oletusarvoisia käyttöoikeustasoja
rajoitetuimmiksi.

• Sinulla täytyy olla vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin ja liideihin, jotka kutsut tapahtumaan.
Sinulla on oltava vähintään tapahtumien lisäysoikeus resurssiin, jotta voit kutsua sen
tapahtumaan.

• Yhteyshenkilö, jota ei ole linkitetty tiliin, on aina yksityinen, riippumatta organisaatiosi jakomallista.
Vain yhteyshenkilön omistaja ja pääkäyttäjä voivat tarkastella yhteyshenkilöä. Jakosäännöt ja
työnkulkusäännöt eivät koske yksityisiä yhteyshenkilöitä. Jos organisaatiossasi käytetään
divisioonia, yksityiset yhteyshenkilöt kuuluvat aina globaaliin divisioonaan.

• Jos vastaanottajalla ei ole tilin käyttöoikeutta, et voi jakaa yhteyshenkilöä, ellei sinulla ole tilin jako-oikeutta.

• Jos yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusasetuksesi on Ylätason ohjaama, Yhteyshenkilön käyttöoikeus
-vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, kun jaat asiaan liittyviä tietueita, kuten tilejä. Sen sijaan yhteyshenkilön käyttöoikeus määritetään
käyttäjän käyttöoikeudella yhteyshenkilön tiliin.

• Jos yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on valittu Ylätason ohjaama ja tilien organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on valittu Yksityinen, et voi tarkastella yhteyshenkilöitä tileistä, joita et omista, vaikka sinulla olisikin tiliobjektin
kaikkien tietojen tarkasteluoikeus. Jos kuitenkin omistat tiliin liitetyn yhteyshenkilön, voit tarkastella saman tilin muita yhteyshenkilöitä.
(Ylätason tilin käyttöoikeus antaa sinulle käyttöoikeudet sen alitietueisiin).

Yhteyshenkilökentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Kenttien saatavuus riippuu siitä, miten
pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen.

KuvausKenttä

Tili, johon yhteyshenkilö on linkitetty. Syötä tilin
nimi, valitse tili luettelosta tai luo tili. Yksityisillä
yhteyshenkilöillä ei ole tiliä.

Tilin nimi

Jos tämä vaihtoehto on valittuna ja olet sallinut
asiakasportaaliisi käytön, yhteyshenkilöt voivat
itserekisteröityä portaaliisi.

Salli Asiakasportaalin
itserekisteröinti

Yhteyshenkilön avustaja. Enintään 40 merkkiä.Avustaja

Avustajan puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Avustajan puh.

Yhteyshenkilön syntymäpäivä. Napsauta kenttää
ja valitse päivämäärä kalenterista.

Syntymäaika

Yhteyshenkilön kaikkien valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään

Yhteyshenkilön valuutta

yhteyshenkilön valuutalla ja ne muunnetaan
käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle.
Käytettävissä, kun käytössä on useita valuuttoja.
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KuvausKenttä

Divisioona, johon yhteyshenkilö kuuluu. Tämä arvo peritään asiaan
liittyvästä tilistä.

Käytettävissä, kun divisioonia käytetään datan segmentoimiseen.

Yhteyshenkilön divisioona

Yhteyshenkilön kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä Personal
Edition -versiossa.

Yhteyshenkilön omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot ovat
käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Yhteyshenkilön tietuetyyppi

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

Käyttäjä, joka loi yhteyshenkilön. Sisältää luontipäivän ja -ajan. Vain
luku.

Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo yhteyshenkilöiden mukautetuista
linkeistä.

Mukautetut linkit

Asiaan liittyvän yhtiön tai organisaation yksikkö. Enintään 80
merkkiä.

Osasto

Yhteyshenkilön kuvaus. Enintään 32 kt dataa. Raporteissa näytetään
ensimmäiset 255 merkkiä.

Kuvaus

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Käypä sähköpostiosoite vaaditaan.
Enintään 80 merkkiä.

Napsauta tässä kentässä olevaa sähköpostiosoitetta lähettääksesi
sähköpostia oletusarvoisella sähköpostisovelluksellasi. Tätä
toimintoa ei kirjata toiminnoksi yhteyshenkilötietueeseen.

Sähköposti

Jos Gmail-painikkeet ja -linkit -ominaisuus on käytössä, napsauta
Gmail-linkkiä kentän vierestä lähettääksesi sähköpostia
Gmail-tililtäsi.

Yhteyshenkilön faksinumero. Enintään 40 merkkiä.Faksi

Yhteyshenkilön etunimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Etunimi

Yhteyshenkilön etunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Etunimi (paikallinen)

Yhteyshenkilön kotipuhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Kotipuhelin

Käyttäjä, joka muutti viimeksi yhteyshenkilön kenttiä, sekä
muokkauspäivä ja -aika. Tämä kenttä ei seuraa mihinkään

Edellinen muokkaaja

yhteyshenkilön viiteluetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. Vain
luku.

Yhteyshenkilön sukunimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 80 merkkiä.

Sukunimi

Yhteyshenkilön sukunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Sukunimi (paikallinen)
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KuvausKenttä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen päivityspyyntö
lähetettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen päivityspyynnön
päivämäärä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen päivityspyyntö
palautettiin ja yhdistettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen päivityksen
tallennuksen päivämäärä

Tietueen lähde: esimerkiksi Mainos, Kumppani tai Internet. Tämä
kohde valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Jokainen valintaluetteloarvo voi olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Postiosoitteen kaupunki. Enintään 40 merkkiä.Postiosoite: kaupunki

Postiosoitteen maa. Enintään 80 merkkiä.Postiosoite: maa

Postiosoitteen osavaltio tai provinssi. Enintään 80 merkkiä.Postiosoite: osavaltio/provinssi

Postiosoitteen katuosoite. Enintään 255 merkkiä.Postiosoite: katu

Postiosoitteen postinumero. Enintään 20 merkkiä.Postiosoite: postinumero

Yhteyshenkilön toinen nimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Toinen nimi

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön toinen nimi käännettynä paikalliselle kielelle.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Toinen nimi (paikallinen)

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Matkapuhelin

Yhteyshenkilön etunimi, toinen nimi, sukunimi ja jälkiliite
yhdistettynä, niin kuin ne näytetään yhteyshenkilön lisätietosivulla.

Nimi

Yhteyshenkilön muun osoitteen kaupunki. Enintään 40 merkkiä.Postitoimipaikka (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen maa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
enimmäispituus on 40 merkkiä.

Maa (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen osavaltio tai provinssi. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, enimmäispituus on 40 merkkiä.

Muu osavaltio/provinssi

Yhteyshenkilön muun osoitteen katuosoite. Enintään 255 merkkiä.Muu katu

Yhteyshenkilön muun osoitteen postinumero. Enintään 20 merkkiä.Muu postinumero
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KuvausKenttä

Yhteyshenkilön toinen puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Muu puhelin

Yhteyshenkilön ensisijainen puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Puhelin

Yhteyshenkilön esimiehen nimi. Syötä yhteyshenkilön nimi tai
valitse yhteyshenkilö luettelosta.

Esimies

Henkilön tervehtimiseen käytetty nimike, esimerkiksi Hra, Nti tai
Tri. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Enintään 40 merkkiä.

Tervehdys

Yhteyshenkilön nimen jälkiliite, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Jälkiliite

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa. Enintään 80 merkkiä.Nimike

Vain Itsepalvelu-yhteyshenkilöille. Käyttäjänimi  on
oletusarvoisesti Sähköposti. Yhteyshenkilöt syöttävät
käyttäjänimensä kirjautuessaan sisään itsepalveluportaaliin.

Käyttäjänimi

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöroolit määrittävät, mikä työnkuva kullakin yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on tilin,
tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden parissa. Yhteyshenkilöroolilla on seuraavat kentät. Lisäksi
Lightning Experience sisältää Mahdollisuudet-kentän.

KuvausKenttä

Yhteyshenkilön tai henkilötilin nimi. Valitse
olemassa oleva yhteyshenkilö tai luo uusi.

Yhteyshenkilö

Kun tämä on valittuna, henkilö on tietueen
ensisijainen yhteyshenkilö.

Ensisijainen-vaihtoehto ei ole
käytettävissä tapauksissa. Sen sijaan

Ensisijainen
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KuvausKenttä

tapaustietueen Yhteyshenkilön nimi  -kentässä oleva
yhteyshenkilö on automaattisesti ensisijainen yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilön rooli tietueessa. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa tässä
valintaluettelossa olevia valintoja.

Rooli

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Määritä yhteyshenkilön tai henkilötilin työnkuva liiketoimintaprosessissasi.

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Lightning Experiencessa

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä mahdollisuuksiin tai
sopimuksiin yhteyshenkilörooleja.

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Salesforce Classicissa

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä tileihin, tapauksiin,
sopimuksiin ja mahdollisuuksiin yhteyshenkilörooleja.
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Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöroolien
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien tai
mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhteyshenkilöroolien
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien tai
mahdollisuuksien
lukuoikeus

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä mahdollisuuksiin tai
sopimuksiin yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä mahdollisuuksille
ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä oleville
objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää niitä
erikseen jokaiselle objektille.

1. Napsauta mahdollisuuden Yhteyshenkilöiden roolit -viiteluettelosta Lisää yhteyshenkilön
rooli.

2. Valitse yhteyshenkilö tai henkilötili napsauttamalla yhteyshenkilökenttää. Voit myös luoda uuden
yhteyshenkilön napsauttamalla Uusi yhteyshenkilö.

3. Valitse yhteyshenkilölle rooli. Jos et valitse roolia, yhteyshenkilö lisätään silti Yhteyshenkilön
rooli -viiteluetteloon, ja sitä voi muokata myöhemmin.

4. Voit myös valita tietueelle ensisijaisen yhteyshenkilön.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Pidä tietueen yhteyshenkilöroolit ajan tasalla muokkaamalla ja poistamalla niitä tarvittaessa.

Esimerkki:  AW Computing -yrityksessä Mari Seppä arvioi kaikki ehdotukset ja välittää ne
sitten Tomi Jussilalle lopullista päätöstä varten. Kohdistat AW Computing
-mahdollisuustietueessa Mari Sepälle Arvioija-rooliin ja Tomi Jussilalle Päätöksentekijä-roolin.
Nyt tiedät, kehen ottaa yhteyttä ensin!

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät
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Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöroolien
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien, tapausten,
sopimusten tai
mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhteyshenkilöroolien
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien, tapausten,
sopimusten tai
mahdollisuuksien
lukuoikeus

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä tileihin, tapauksiin,
sopimuksiin ja mahdollisuuksiin yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille,
tapauksille ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä
oleville objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää
niitä erikseen jokaiselle objektille.

1. Valitse tilin, tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelosta
Uusi.

2. Valitse yhteyshenkilö tai henkilötili käyttämällä hakukuvaketta. Voit myös luoda yhteyshenkilön
napsauttamalla Uusi.

3. Valitse yhteyshenkilölle rooli.

4. Voit myös valita tietueelle ensisijaisen yhteyshenkilön. Tapauksissa tätä vaihtoehtoa ei ole.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Pidä tietueen yhteyshenkilöroolit ajan tasalla muokkaamalla ja poistamalla niitä tarvittaessa.

Esimerkki:  AW Computing -yrityksessä Mari Seppä arvioi kaikki ehdotukset ja välittää ne
sitten Tomi Jussilalle lopullista päätöstä varten. Kohdistat AW Computing
-mahdollisuustietueessa Mari Sepälle Arvioija-rooliin ja Tomi Jussilalle Päätöksentekijä-roolin.
Nyt tiedät, kehen ottaa yhteyttä ensin!

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ihmiset työskentelevät monesti useammassa kuin yhdessä yrityksessä. Yhtiön omistaja saattaa
omistaa useita yhtiöitä ja konsultti voi toimia neuvonantajana useille organisaatioille. Yhdistä yksi
yhteyshenkilö tai henkilötili useisiin tileihin, jotta voit seurata ihmisten ja yritysten välisiä suhteita
luomatta identtisiä tietueita.

Kun käytät Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuutta, kaikki yhteyshenkilöt tarvitsevat edelleen
ensisijaisen tilin (Tilin nimi  -kentässä oleva tili). Yhteyshenkilöllä ja sen ensisijaisella tilillä on
suora suhde. Voit kuitenkin lisätä yhteyshenkilöön muita tilejä. Nämä toissijaiset
tili–yhteyshenkilö-suhteet ovat epäsuoria suhteita.

Kun liität henkilötilin yritystiliin, niiden välinen suhde on aina epäsuora. Tämä johtuu siitä, että
henkilötileillä ei ole ensisijaisia tilejä, joten ne eivät voi olla suoraan yhteydessä yritystileihin.
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Esimerkki:  John Smith on Acme-yhtiön toimitusjohtaja, ja Acme on hänen yhteyshenkilötietueensa tili. John toimii myös voittoa
tavoittelemattomassa mediaorganisaatiossa Greendot Media. Voit seurata tätä suhdetta lisäämällä Greendot Median Johnin
yhteyshenkilötietueeseen liittyvänä tilinä. John on Acmen suora yhteyshenkilö, koska Acme on hänen yhteyshenkilötietueensa tili.
Lisäksi hän on Greendot Median ja muiden häneen liitettyjen tilien epäsuora yhteyshenkilö. John näytetään myös Greendot Median
ja muiden häneen epäsuorasti liittyvien tilien Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita
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Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin ja yhteyshenkilöiden
välisten suhteiden luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen
• Tilien lukuoikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Tilien ja yhteyshenkilöiden
välisten suhteiden
tarkasteleminen
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Jos haluat seurata ihmisten ja heidän yritystensä välisiä suhteita helposti, voit liittää yhden
yhteyshenkilötietueen useisiin tilitietueisiin.

1. Käytä tilitietueen Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloa luodaksesi tai muokataksesi tilien ja
yhteyshenkilöiden tai henkilötilien välisiä suhteita.

a. Luo suhde napsauttamalla Luo suhde.

b. Muokkaa olemassa olevaa suhdetta napsauttamalla Näytä suhde (Salesforce Classicissa
tai Lightning Experiencessa) ja napsauttamalla sitten Muokkaa suhdetta.

2. Syötä tili–yhteyshenkilö-suhteen tiedot.

Note: Suora-kenttä osoittaa, onko yhteyshenkilöön liittyvä tili yhteyshenkilön
ensisijainen tili. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen, koska järjestelmä luo sen
yhteyshenkilön Tilin nimi  -kentän perusteella. Jos haluat poistaa yhteyshenkilön
ja tilin välisen suhteen, muuta yhteyshenkilön ensisijaista tiliä tai poista yhteyshenkilö.
Henkilötileillä on aina epäsuorat suhteet yritystileihin.

3. Tallenna muutoksesi.

Voit luoda ja muokata tilien ja yhteyshenkilöiden suhteita käyttämällä yhteyshenkilö- tai
henkilötilitietueen Liittyvät tilit -viiteluetteloa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita

Tili–yhteyshenkilö-suhdekentät

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tutustu mahdollisiin ansakuoppiin ennen kuin liität yhteyshenkilön useisiin tileihin.

Yleistä

• Yhteyshenkilötietueen Tilin nimi  -kentässä oleva tili on yhteyshenkilön ensisijainen tili.
Yhteyshenkilön ja sen ensisijaisen tilin välinen suhde on suora suhde. Kaikki muut
yhteyshenkilöön liittyvät tilit ovat epäsuoria suhteita.

• Jos haluat poistaa yhteyshenkilön ja tilin välisen suhteen, muuta yhteyshenkilön ensisijaista tiliä
tai poista yhteyshenkilö.

• Voit tuoda tili–yhteyshenkilö-suhteita Data Loaderilla, mutta et tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla.

• Jos yrität yhdistää joko yhteyshenkilöitä tai henkilötilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä
samaan tiliin, saat virheet, joka pyytää sinua poistamaan identtisen suhteen. Samaa pätee
yhdistäessäsi tilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan yhteyshenkilöön tai henkilötiliin.
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Tili–yhteyshenkilö-suhteet

• Kaikki suorat yhteyshenkilöt sisältyvät automaattisesti tilitietueen Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloon, joten pääkäyttäjäsi on
saattanut poistaa Yhteyshenkilöt-luettelon sivuasetteluistasi.

• Kun sinulla on tietyn tilin käyttöoikeus, Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloissa näytetään siihen liittyvät yhteyshenkilöt, joiden
lukuoikeus sinulla on. Kun sinulla on tietyn yhteyshenkilön käyttöoikeus, Liittyvät tilit -viiteluettelossa näytetään kaikki siihen liittyvät
tilit, mutta voit avata vain tilejä, joiden lukuoikeus sinulla on.

• Kun luot epäsuoria suhteita tilien ja yhteyshenkilöiden välille, yhteyshenkilöllä täytyy olla ensisijainen tili – eli se ei voi olla yksityinen
yhteyshenkilö.

• Et voi luoda uutta yhteyshenkilöä tili–yhteyshenkilö-suhteen lisätietosivulta.

• Jos yhteyshenkilön ensisijainen tilin muuttaminen käynnistää työnkulkusäännön, joka muuttaa ensisijaisen tilin joksikin muuksi,
yhteyshenkilön ja valitsemasi tilin välinen suhde tallennetaan epäsuorana suhteena. Tämä pätee vain, jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt
asetukset aiemmin suhteiden tallentamiseksi.

Microsoft-integrointi

• Kun yhteyshenkilöitä synkronoidaan Salesforcen ja Microsoft Outlookiin välillä, vain ensisijainen tilisuhde synkronoidaan.

• Jos poistat tilin nimen yhteyshenkilöstä Outlookissa, yhteyshenkilön synkronointi Salesforceen epäonnistuu, jos yhteyshenkilöllä on
suhteita muihin Salesforcessa oleviin tileihin.

Pääkäyttäjien asetukset

• Kun poistat tilit, jolla on suoria suhteita toisiin tileihin liittyviin yhteyshenkilöihin, se mitä tapahtuu riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä
tiliasetuksista. Sinua joko estetään poistamasta tiliä tai sinun sallitaan poistaa tili. Jos sinun sallitaan poistaa tili, kaikki suorat
yhteyshenkilöt poistetaan automaattisesti riippumatta siitä, onko niillä suhteita muihin tileihin.

• Kun muutat yhteyshenkilön ensisijaista tiliä, se mitä tapahtuu tilin aiemmalle suhteelle riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä tiliasetuksista.
Yhteyshenkilön ja aiemman ensisijaisen tilin välinen suhde poistetaan tai tallennetaan epäsuorana suhteena.

• Se, vaikuttavatko toiminnot yhteyshenkilön ylätason tiliin, riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä toimintoasetuksista.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen
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Tili–yhteyshenkilö-suhdekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus sallii sinun liittää yhden yhteyshenkilön useisiin tileihin
Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin avulla. Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät
näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

KuvausKenttä

Yhtiön nimi, johon yhteyshenkilö liittyy.Tili

Osoittaa, että yhteyshenkilö on suorassa
yhteydessä yhtiöön.

Aktiivinen

Tiliin liittyvän henkilön nimi.Yhteyshenkilö

Osoittaa, onko yhteyshenkilöön liittyvä tili
yhteyshenkilön ensisijainen tili. Tämä Vain luku
-kenttä perustuu yhteyshenkilötietueen Tilin
nimi  -kenttään. Esimerkiksi Acme-tilitietueen

Suora

Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo sisältää
automaattisesti kaikki yhteyshenkilöt, joiden
Tilin nimi  -kentässä on Acme, ja
merkitsee heidät suoriksi yhteyshenkilöiksi.

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilön ja tilin välinen
suhde päättyi. Käytä Alkamispäivä-kentän
kanssa pitääksesi suhteesta kirjaa.

Päättymispäivä

Yhteyshenkilön rooli tilissä, esimerkiksi Ostaja,
Päätöstentekijä tai Arvioija. Voit valita
yhteyshenkilöille useita rooleja.

Roolit

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilön ja tilin välinen
suhde alkoi. Käytä Päättymispäivä-kentän
kanssa pitääksesi suhteesta kirjaa.

Alkamispäivä

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen
päivittämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Käytä yhteyshenkilön yhteystietojen päivitypyyntöjen sähköpostivastausta päivittääksesi
yhteyshenkilötietueen.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.
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1. Napsauta vastaanottamasi yhteystietojen päivityspyynnön sähköpostivastauksesta Päivitä nyt -linkkiä.

2. Tarkista uudet ja vanhat arvot.

3. Napsauta Hyväksy muutokset tallentaaksesi uudet tiedot tai Hylkää muutokset säilyttääksesi alkuperäiset arvot.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen pyytämiseen useilta ihmisiltä

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen
pyytämiseen useilta ihmisiltä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteystietojen
joukkopäivityksien
lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

JA

Yhteystietojen
päivityspyyntöjen
lähetysoikeus

Käytä yhteystietojen ohjattua joukkopäivitystoimintoa pyytääksesi ajankohtaisia yhteystietoja
useammalta kuin yhdeltä yhteyshenkilöltä tai henkilötililtä.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

1. Valitse yhteyshenkilöiden aloitussivun Työkalut-osiosta Joukkopäivitä yhteystiedot. Jos
Salesforce-organisaatiosi käyttää henkilötilejä, linkki näytetään myös tilien aloitussivulla.

2. Valitse luettelonäkymä niistä yhteyshenkilöistä ja henkilötileistä, jolta pyydät ajankohtaisia tietoja.
Voit myös muokata ja luoda luettelonäkymiä tältä sivulta.

3. Valitse Siirry.

4. Valitse henkilöt, joille pyyntö lähetetään.

Voit valita vain tietueita, joissa on sähköpostiosoite. Luettelonäkymässä ei näytetä tietueita,
joissa on Sähköposti kielletty  -vaihtoehto valittuna, koska et voi lähettää niille
joukkosähköpostia.

5. Napsauta Seuraava.

6. Tarkasta sähköpostin teksti. Muokkaa yhteystietojen päivitysasetuksiasi tarvittaessa.

7. Valitse Lähetä.

Kun vastaanottajat lähettävät ajankohtaiset tiedot takaisin, käytä heidän vastauksessaan olevaa linkkiä soveltaaksesi päivitykset heidän
yhteyshenkilötietueeseensa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen päivittämiseksi

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen
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Portaalien yhteyshenkilöiden tilien vaihtamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat portaalia käyttävien yhteyshenkilöiden
tilejä.

• Ulkoiset käyttäjät voivat käyttää omia tapauksiaan ja mahdollisuuksiaan aikaisemmilta tileiltään.

• Voit siirtää kumppaniportaalia käyttäviä yhteyshenkilöitä vain tileille, jotka on otettu käyttöön
kumppaniportaalille.

• Yhteyshenkilöiden portaaliroolit päivitetään automaattisesti vastaamaan sen tilin nimeä, johon
ne siirretään (paitsi raskaan portaalin käyttäjille, joilla ei ole rooleja). Esimerkiksi portaalin rooli
"Tilin A asiakaskäyttäjä" muuttuu rooliksi "Tilin B asiakaskäyttäjä" (koska portaalin roolin nimi
sisältää siihen liittyvän tilin nimen). Portaaliroolit ovat yksilöllisiä kullekin tilille ja ne sijaitsevat tilin omistajan roolin alla
Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa.

• Kun siirrät portaalikäyttäjiä tilien välillä, heidän roolinsa päivitetään, eli kun siirrät kumppanikäyttäjän toiseen tiliin:

– Kunkin tilin mahdollisuudet lasketaan automaattisesti uudelleen Salesforce-organisaatiosi ennustehierarkian kautta.

– Kumppanikäyttäjän omistamat mahdollisuudet säilyvät edellisellä tilillä.

• Valtuutetut kumppaniportaalin pääkäyttäjät ja valtuutetut asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat päivittää portaalikäyttäjiä kaikille tileille,
joihin heidät on siirretty.

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin yhdistät identtisiä yhteyshenkilöitä.

• Voit yhdistää vain yhteyshenkilöitä, joilla on sama ensisijainen tili. Ensisijainen tili on
yhteyshenkilötietueen Tilin nimi  -kentässä oleva tili.

• Jos yrität yhdistää yhteyshenkilöitä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan tiliin, saat virheet,
joka pyytää sinua poistamaan identtisen suhteen. Yhteyshenkilötietueiden epäsuoria suhteita
hallitaan Liittyvät tilit -viiteluettelosta.

• Jotkin hylättyihin identtisiin yhteyshenkilöihin liittyvät kohteet liittyvät myös uuteen yhdistettyyn
yhteyshenkilöön. Esimerkkeihin sisältyy kampanjahistoria, tapaukset, tapaustiimit, liitteet,
huomautukset ja mahdollisuudet. Hylättyjen tietueiden Chatter-syötteitä ei säilytetä.

• Päätietueesta otetaan jotakin asetuksia ja niihin liittyviä tietoja, joita sovelletaan uuteen
yhdistettyyn tietueeseen. Esimerkkeihin sisältyy jakoasetukset, kokouskutsut, tilien divisioonat,
Esimies-kentän arvo, Vain luku -kentät ja piilotetut kentät. (Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla
on oikeus muokata Vain luku -tyyppisiä kenttiä, voivat manuaalisesti valita, mitkä Vain luku
-kentät säilytetään).

• Hylätyt samanlaiset yhteyshenkilöt siirretään roskakoriin.

• Uuden yhdistetyn yhteyshenkilön Luoja:-kenttä ottaa päivämäärän vanhimmasta yhdistetystä
yhteyshenkilöstä. Edellinen muokkaaja  -kenttä käyttää päivää, jolloin tietueet
yhdistettiin.

• Jos identtiset yhteyshenkilöt ovat eri kampanjoiden jäseniä, jokaisen yhteyshenkilön Jäsenen tila päivitetty  -päivämäärä
säilytetään ja liitetään uuteen yhdistettyyn yhteyshenkilöön.
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• Vain yksi itsepalvelukäyttäjä voi olla aktiivinen, joten kumoa muiden itsepalvelukäyttäjien aktivointi ennen yhteyshenkilöiden
yhdistämistä. Yhdistetty yhteyshenkilö perii aktiivisen itsepalvelukäyttäjän käyttäjänimen.

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Yhteyshenkilökentät

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin yhdistät portaalikäyttäjiin liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Voit yhdistää portaalin yhteyshenkilön toiseen portaalin yhteyshenkilöön. Voit esimerkiksi
yhdistää yhteyshenkilöitä, jotka voivat käyttää seuraavia kohteita.

– Kumppaniportaalia, sekä yhteyshenkilöt, jotka voivat käyttää asiakasportaalia tai päin vastoin

– Kumppaniportaalia tai asiakasportaalia, sekä yhteyshenkilöt, jotka eivät voi käyttää portaalia

• Ennen kuin yhdistät yhteyshenkilöitä, jotka sisältävät kumppanikäyttäjiä ja asiakaskäyttäjiä,
valitse kumman portaalikäyttäjätyypin haluat säilyttää. Käyttäjä, jota et säilytä, poistetaan käytöstä.
Voit kuitenkin palauttaa yhteyshenkilöiden yhdistämisen jälkeen yhteyshenkilön käyttöoikeuden
portaaliin, josta se poistettiin yhdistämisprosessin aikana.

• Yhdistämisprosessin aikana käytöstä poistetut portaalikäyttäjät säilyttävät kaikkien omistamiensa
tietueiden omistajuuden. Jos portaalikäyttäjä esimerkiksi omistaa tapauksen ja hänet poistetaan
käytöstä, hän säilyy tapauksen omistajana, kunnes uusi omistaja päivittää tapauksen.

• Voit yhdistää useisiin tileihin liittyviä yhteyshenkilöitä siirtämällä ne ensin yhteen tiliin ja sitten
yhdistämällä samaan tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilöiden tuonti mobiililaitteiden yhteystietoluetteloista Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Myyntiedustajat voivat säästää aikaa ja välttyä kirjoitusvirheiltä tuomalla yhteyshenkilöitä
mobiililaitteidensa yhteystietoluetteloista Salesforceen Salesforce1-sovelluksen avulla. Tämä
ominaisuus on käytettävissä vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa.

1. Siirry Salesforce1-sovelluksessa yhteyshenkilöiden luontiin.

2. Napauta Tuo laitteelta avataksesi laitteen yhteystietoluettelon.

3. Valitse yhteyshenkilö.

4. Jos haluat liittää yhteyshenkilön Salesforcessa olevaan tiliin, siirry yhteyshenkilötietueeseen
Salesforcessa ja lisää tili.

Kun tuot yhteystietoja mobiililaitteelta, seuraavat kentät kartoitetaan laitteesi yhteystiedoista Salesforce-yhteyshenkilöön.

• Sähköposti

• Kotipuhelin

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite: maa

• Postiosoite: postinumero

• Postiosoite: osavaltio
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• Postiosoite: katu

• Matkapuhelin

• Puhelin (muu)

• Puhelin

Note:  Joissakin tilanteissa paikalliselta laitteelta saadut tiedot eivät kartoitu odotetulla tavalla Salesforce1-yhteyshenkilötietueeseen.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden tuomisessa mobiililaitteelta huomioita asioita

Yhteyshenkilöiden tuomisessa mobiililaitteelta huomioita asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Kun tuot yhteyshenkilöitä Salesforceen mobiililaitteen yhteystietoluettelosta, sinun tulee huomioida
muutama seikka.

• Kun tuot yhteyshenkilöitä Android- tai iOS-laitteelta Salesforce1-sovelluksen avulla
Salesforce-organisaatioon, jossa on Maa- ja Osavaltio-valintaluettelot käytössä,
Osavaltio-kenttää ei täytetä.

• Jos sinulla on useita matkapuhelinkenttiä mobiililaitteesi yhteystiedoissa ja Puhelin-kenttä
on Salesforcessa tyhjä:

– Ensimmäinen matkapuhelinkenttä kartoitetaan Salesforcen Puhelin-kenttään.

– Toinen matkapuhelinkenttä kartoitetaan Salesforcen Matkapuhelin-kenttään.

• Kun valitset sähköposteja mobiililaitteelta, Salesforce1 noutaa tavallisesti toisen sähköpostiosoitteen sijainnin. Jos otsikot on luotu
laitteella, integrointi yrittää kartoittaa paikallisen työsähköpostiosoitteen yhteyshenkilön vakiosähköpostiosoitteeksi Salesforceen.
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Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Data.com Prospector
-lisenssi on käytettävissä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Clean -lisenssi on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Social Key on
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Korkealaatuinen data on tärkeää yhtiön menestyksen kannalta. Korkealaatuinen data tarkoittaa,
tietueesi ovat täydellisiä ja ajankohtaisia, että sinulla on oikeanlaiset yhteydet sinua kiinnostaviin
yrityksiin ja että saatavillasi on tiedot, joita tarvitset diilien sulkemiseksi ja liiketoimintasi
laajentamiseksi. Lyhyesti sanottuna korkealaatuinen data sallii sinun ymmärtää, sopeutua, keskittyä
ja toimia kirurgin tarkkuudella. Data.com tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita, jotka antavat yhtiöllesi
korkealaatuista dataa silloin, kun se sitä tarvitsee. Näin kulutat vähemmän aikaa tietojen syöttämiseen
ja päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen.

Data.com:in ilmaisversio on saatavilla kaikille Salesforce-organisaatioille, ja sisältää seuraavat
ominaisuudet.

• Professional Edition -versiota tai sitä laajempien organisaatioiden pääkäyttäjät voivat käyttää
identtisten tietueiden hallintatyökaluja määrittääkseen, voivatko käyttäjät luoda identtisiä
tietueita Salesforcessa ja milloin. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa identtisten tietueiden
tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luoda raportteja identtisistä tietueista, joita he sallivat
käyttäjien tallentaa.

• Kaikki käyttäjät voivat hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä koko Data.com-tietokannasta. Ilmaisversion
käyttäjät eivät kuitenkaan näe yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita
eivätkä tilitietueiden tilikortteja tai D&B-tietoja. He eivät myöskään voi lisätä tietueita Salesforceen
tai päivittää niitä. Jos haluat ottaa kaiken hyödyn irti Data.com-tiedoista, osta Data.com-lisenssejä
ja määritä ominaisuus.

Data.com-tuotevalikoimaan sisältyy Data.com Prospector ja Data.com Clean.

Note:  Performance Edition -organisaatioiden käyttäjillä on automaattisesti käytössä Data.com
Prospector ja Data.com Clean.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Data.com Prospector

Käytä Data.com Prospector -tuotetta hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreet
-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä löytääksesi tietueet, joita yhtiösi
tarvitsee. Lisää nämä tietueet Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai viedä
ne muihin sovelluksiin. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi suunnittelemiseen, kampanjoidesi
segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen ja myyntiverkostosi laajentamiseen.

Data.com Clean -päivitystoiminto

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja pitää Salesforce CRM -tietueesi ajankohtaisina käyttämällä D&B-palvelusta saatavia yhtiötietoja
ja miljoonia yleisölähtöisiä yhteystietoja.

Data.com Social Key

Data.com Social Key toimii Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden ja Data.com Clean -päivitystoiminnon kanssa. Sen avulla
voit nähdä enemmän yhteyshenkilöistäsi ja liideistäsi suoraan Salesforce:sta tai sosiaalisista verkkosivustoista. Organisaatiosi täytyy
ottaa Data.com Clean -tuote käyttöön käyttääkseen Social Key -ominaisuutta.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta
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Data.com Prospector

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytä Data.com Prospector -tuotetta hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreet
-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä löytääksesi tietueet, joita yhtiösi
tarvitsee. Lisää nämä tietueet Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai viedä ne
muihin sovelluksiin. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi
suunnittelemiseen, kampanjoidesi segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen
ja myyntiverkostosi laajentamiseen.

Kaikki Salesforce-käyttäjät voivat hakea Data.com:ista tilejä ja yhteyshenkilöitä. Data.com Prospector
-lisenssin käyttäjät voivat:

• lisätä tilejä ja yhteyshenkilöitä Salesforceen ja lisätä yhteyshenkilöitä liideinä.

• lisätä yhteyshenkilöitä tiliin suoraan tilitietueesta.

• viedä tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista.

• päivittää manuaalisesti Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita riippumatta siitä, lisättiinkö
ne Data.com:ista.

• hankkia syvällisiä prospektointitietoja tilien liiketoiminta-, talous-, kilpailu- ja toimialatietojen
perusteella.

• tarkastella yhtiösi alataso–ylätaso-suhteiden hierarkkisia näkymiä ja tilin tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden
määrää. (Saatavilla Data.com Prospector -käyttäjille beta-ominaisuutena).

Data.com Prospector -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Prospector ja Premium Prospector. Premium Prospector sisältää enemmän
Dun & Bradstreet -kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Premium Prospector
-käyttäjät voivat käyttää myös Yhtiön hierarkia -sivua. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium Prospector -tuotteeseen, ellei toisin
mainita. Lisätietoja Premium Prospector -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Dun & Bradstreet (D&B) -kentätData.com Prospector -versio

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko.Data.com Corporate Prospector

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä.
Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli

Data.com Premium Prospector

70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun &
Bradstreet -kenttää. Yhtiöhierarkia-sivu tarjoaa Dun & Bradstreet
-yhtiösuhteiden hierarkkisen näkymän.

Data.com Prospector Classic ja Lightning Experience
Prospektointi Lightning Experiencessa

Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Prospektointi Salesforce Classicissa
Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi

Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

Data.com Prospector sallii sinun löytää uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavilta toimialoilta ja sijainneista. Lisää uusia
tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita Salesforceen tai vie niitä käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Voit hakea arvokkaita yhtiö-,
toimiala- ja taloustietoja Dun & Bradstreet® -palvelusta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä saadaksesi tarvitsemasi tiedot
oikeaan aikaan.

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita
ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten
asiakkaidesi kanssa.

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector sallii sinun löytää uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavilta
toimialoilta ja sijainneista. Lisää uusia tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita Salesforceen tai vie niitä
käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Voit hakea arvokkaita yhtiö-, toimiala- ja taloustietoja Dun &
Bradstreet® -palvelusta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä saadaksesi tarvitsemasi tiedot
oikeaan aikaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita
Data.com:ista.

Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta
ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötiedot Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä.

Hanki enemmän tilejä Salesforce Lightningissa

Data.com Prospector -asiakkaat löytävät Tilit-sivulta tarvitsemansa tilit ja lisäävät niitä
organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella.

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua
kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina
liideinä.

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta
ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.

Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

Tarvitseeko sinun löytää asiakkaasi oikea yhteyshenkilö? Data.com Prospector -lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen yhtiöistäsi
työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on lasten leikkiä. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen.

Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla
napsautuksella.
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Yhtiöiden kerääminen samasta yhtiöhierarkiasta (beta)

Data.comCompany Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden
hierarkkisen näkymän. Se näyttää alataso–ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän.

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä Data.com Prospector -lisenssillä.

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita
Data.com:ista.

• Data.com-toimialaluokkien luokitusjärjestelmän Hallitus-luokan alatoimialat eivät ole tällä
hetkellä käytettävissä, johtuen Data.com-toimialaluokkien ja SIC-järjestelmän välisistä
kartoitusrajoituksista.

• Kaikilla Data.com Prospector -käyttäjälisenssin käyttäjillä on oletusarvoisesti 300 tietueen
kuukausirajoitus. Tätä lukua voidaan muuttaa sopimuksesi perusteella. Lisättävien tietueiden
määrä nollautuu kunkin kuukauden lopussa organisaatiosi oletusaikavyöhykkeen mukaisesti.

• Yksi Data.com Prospector -lisenssi kohdistetaan joka kerta, kun sallit käyttäjän käyttää Data.com
Prospector -tuotetta.

• Jos organisaatiosi on ostanut vain Data.com Prospector -tuotteen, vain lisenssin omistavat
käyttäjät voivat päivittää tietueita.

• Kun tietueita lisätään Data.com:ista, vuosituotto on saatavilla vain Yhdysvaltain dollareissa. Jos
Yhdysvaltain dollari  ei ole organisaatiosi aktiivinen valuutta, Data.com:ista lisätyt
tietueet eivät sisällä vuosituottotietoja.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa
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Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen
Data.com:ista
• Tilien luontioikeus

Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta
ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötiedot Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä.

Opastus: Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

1. Napsauta Data.com-välilehteä.

2. Valitse Hae tilejä.

3. Kirjoita tai valitse hakuehtoja. Kun napsautat esimerkiksi Toimiala-kentän valintaruutua,
näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia ja tehdä valinnan toimialojen
ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn osana hakuehtojasi. Kun
napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan valitsimen, jolla voit laatia
toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

4. Napsauta Hae. Tulokset lajitellaan aktiivisten yhteyshenkilöiden määrän perusteella.
Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse Vaihtoehdot-kohdassa Näytä
ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset tietueet on merkitty -kuvakkeella.

5. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.

6. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien
suodattimien valintaruutuja.

7. Lisää kaikki tai valitsemasi tilit Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki.

• Jos haluat lisätä valittuja tiliä, valitse haluamasi tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Valitut.

8. Napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset tilitietueet. Yli 200 tietueen lisääminen
saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

9. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Tilit-aloitussivulla.

Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta tilin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos
Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti tilitietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Data.com-hakujen ymmärtäminen
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Hanki enemmän tilejä Salesforce Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector -asiakkaat löytävät Tilit-sivulta tarvitsemansa tilit ja lisäävät niitä
organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella.

Hanki lisää tilejä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-tilejä
organisaatioosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi tilejä oikeaan aikaan
suoraan Tilit-sivulta.

Käytä saatavilla olevien suodattimien yhdistelmiä löytääksesi haluamasi tilit.

Vuosituotto
Valitse looginen operaattori ja syötä vuosituotto-arvo. Näiden loogisten operaattorien avulla
voit lisätä useita Vuosituotto-suodattimia.

Yhtiö tai Web-sivusto
Syötä yhtiön tai verkkosivuston koko nimi tai nimen osa.

Osavaltio
Valitse luettelosta osavaltio tai maahan sulauttamaton tai järjestämätön territorio.

Note:  Osavaltiot toimivat vain, kun suodatuksessa käytetty maa on Yhdysvallat.

Maa
Valitse luettelosta maa.

Toimipaikan tyyppi (Location Type)
Valitse luettelosta toimipaikan tyyppi.

• Haaratoimisto —Toissijainen toimipaikka päätoimiston lisäksi.

• Päätoimisto — Yhtiö, jolla on haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.

• Yksi sijainti — Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen liideinä:
• Liidien luontioikeus

Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista
yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.

1. Siirry Data.com-välilehteen.

2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi
Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia
ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn
osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan
valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

3. Napsauta Hae.
Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse
Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset
tietueet on merkitty -kuvakkeella.

4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.
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Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle 100 000 tietuetta.

5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien
suodattimien valintaruutuja.
Luettelo päivitetään automaattisesti.

6. Valitse lisättävät yhteyshenkilöt ja napsauta Lisää Salesforceen.

7. Valitse Liidit  lisätäksesi tietueet liideinä ja napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset liiditietueet. Yli 200 tietueen
lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

8. Napsauta Siirry liideihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Liidit-aloitussivulla.

Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta liidin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos
Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti liiditietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella.

KATSO MYÖS:

Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:n etsiminen
yhteyshenkilöitä varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Tilin luominen
yhteyshenkilöitä lisättäessä:
• Tilien luontioikeus

Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua
kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.

1. Siirry Data.com-välilehteen.

2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi
Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia
ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn
osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan
valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

3. Napsauta Hae.
Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse
Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset
tietueet on merkitty -kuvakkeella.

4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.

Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle 100 000 tietuetta.

5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan.
Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja.
Luettelo päivitetään automaattisesti.

6. Lisää kaikki yhteyshenkilöt tai valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki.

• Jos haluat lisätä valittuja yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää
Salesforce:en ja valitse Valitut.
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Näet vahvistusviestin, jossa näytetään lisättävien tietueiden määrä.

7. Valitse Yhteyshenkilöt.
Syötä tai valitse tili, johon haluat liittää yhteyshenkilöitä. Voit liittää vain yhden tilin. Jos sinun täytyy luoda liitettävä tili, käytä hakua.

8. Napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet. Yli 200
tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

9. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-yhteyshenkilöiden
hakeminen tilistä:
• Tilien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Tarvitseeko sinun löytää asiakkaasi oikea yhteyshenkilö? Data.com Prospector -lisenssin avulla
yhteyshenkilöiden hakeminen yhtiöistäsi työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on lasten
leikkiä. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen.

Varmista ennen aloittamista, että Hae yhteyshenkilöitä  -painike on lisätty
Tili-sivuasetteluun.

1. Siirry sen tilin lisätietosivulle, jolle haluat lisätä yhteyshenkilöitä.

2. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä. Valitse alasvetoluettelosta toinen näistä:

• Valitse suodatin tarkentaaksesi tuloksiasi tason tai osaston mukaan, tai

• Valitse Kaikki... nähdäksesi kaikki tilin yhteyshenkilöt.

Data.com-välilehti avautuu ja näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat tilin nimeä ja
valitsemiasi suodattimia. Jos esimerkiksi haluat hakea Universal Telco -yhtiön
esimiesyhteyshenkilöt, siirry Universal Telco -tilin lisätietosivulle. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä
ja valitse kohdasta Tason mukaan  suodatin Esimies-taso. Data.com-välilehti avautuu
ja näyttää luettelon Universal Telco -yhtiön esimiehistä.

3. Valitse lisää suodattimia, jos tarvitset tarkemman luettelon. Laajenna suodatinluokkia tarpeen
mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja.

4. Lisää kaikki tai valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en.

• Jos haluat lisätä valittuja yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää
Salesforce:en ja valitse Valitut.

5. Valitse Yhteyshenkilöt lisätäksesi tietueita yhteyshenkilöinä, jotka liittyvät tiliin, jolla aloitit.
Ne liitetään tiliin, jolla aloitit.

6. Napsauta Jatka lisätäksesi tietueita.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet. Yli 200
tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.
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7. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla
napsautuksella.

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- ja Unlimited-versioissa

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-yhteyshenkilöitä
organisaatiosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi yhteyshenkilöitä oikeaan aikaan suoraan tilin sivulta.

Alla on muutama seikka, jotka sinun tulisi tietää Hanki lisää yhteyshenkilöitä  -painikkeesta.

KuvausRajoitus

Voit lisätä enintään 200 yhteyshenkilöä yhdellä pyynnöllä. Jos
valitset yli 200 yhteyshenkilöä, sinua pyydetään valitsemaan niitä
vähemmän.

Enintään 200 yhteyshenkilöä

Suodattimet • Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla.

• Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin
yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia
tuloksia.

• Osasto  — Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta
luettelosta.

• Taso  — Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta.

• Nimike  — Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä
pilkuilla erotettuina.

Hanki lisää yhteyshenkilöitä  -painike toimii vain
päivitystoiminnolla päivitetyille tileille. Päivitetyt tilit on tuotu

Tilin täytyy olla päivitetty

Data.com:ista tai organisaatiosi on päivittänyt tilin sen jälkeen, kun
sen tietue lisättiin organisaatioosi. Jos valittu tili ei ole päivitetty,
pyydä pääkäyttäjältäsi apua tilin päivittämiseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä

Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt.
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Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä

Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt.

Tarvitset Data.com Prospector -lisenssin.

Käytettävissäsi on eri vaihtoehtoja, riippuen suodatuksessa käyttämästäsi kentästä. Voit suodattaa nimikkeen, osaston ja tason perusteella.

• Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla.

• Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia tuloksia.

• Osasto— Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta luettelosta.

• Taso— Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta.

• Nimike— Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä pilkuilla erotettuina.

Yhteyshenkilöiden tunnistamiseen käytetään joitakin uusia kuvakkeita, kun käytät suodattimia tarkentaaksesi hakutuloksiasi.

KuvausKuvake

Yhteyshenkilö on jo asiakasjärjestelmässä.

Organisaatiosi omistaa yhteyshenkilön.

1. Napsauta Hanki lisää yhteyshenkilöitä -valintaikkunasta  .

2. Napsauta Lisää suodatin.

3. Valitse lisättävä suodatin Uusi suodatin -osiosta.

4. Valitse tai syötä haluamasi arvot Arvo-osioon.

5. Napsauta Valmis.

6. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.

7. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta .

8. Ota suodattimet käyttöön ja tallenna ne napsauttamalla Tallenna.

Yhtiöiden kerääminen samasta yhtiöhierarkiasta (beta)

Data.comCompany Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden hierarkkisen
näkymän. Se näyttää alataso–ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän.

Data.com Company Hierarchy -ominaisuus käyttää Dun & Bradstreet -tietoja esittääkseen tilin hierarkkisen näkymän, joka näyttää tilin
suhteet muihin yhtiöihin. Lisää tili Salesforce-organisaatioosi napsauttamalla tilin vierestä Lisää tili -painiketta.

Company Hierarchy on saatavilla osana Data.com Prospector -tuotetta. Yhtiöiden välisten suhteiden lisäksi hierarkia näyttää siihen
kuuluvien yhtiöiden vuosituoton ja työntekijöiden määrän. Hierarkia tarjoaa myös asiayhteyden vuoksi tietoja Salesforce-organisaatiostasi,
kuten onko yritys olemassa tilitietueena ja kuka on tilin omistaja. Näiden tietojen avulla myyntiedustajat voivat tunnistaa asiaankuuluvat
potentiaaliset asiakkaat ja lisätä heidät tileinä suoraan hierarkianäkymästä.

Tämä julkaisu sisältää Data.comCompany Hierarchy -ominaisuuden beta-version, joka on tuotantolaatua. Voit antaa Company Hierarchy
-ominaisuuteen liittyvää palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja tämän
ominaisuuden käyttöönottamisesta organisaatiossasi.

Data.com Company Hierarchy näyttää eri yhtiötyyppejä ja miten ne liittyvät toisiinsa.
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KuvausYhtiön tyyppi

Yhtiöiden hierarkiarakenteen ylin taso, joka valvoo kansallisia tai
kansainvälisiä yhtiöitä ja tytäryhtiöitä.

Globaali päätoimisto

Yhtiöhierarkian korkeimman tason jäsen yhdessä maassa.
Kansallinen päätoimisto raportoi tavallisesti globaalille
päätoimistolle.

Kansallinen päätoimisto

Yhtiö, joka omistaa haaratoimistoja, divisioonia tai tytäryhtiöitä ja
joka on taloudellisesti vastuussa sille raportoivista yhtiöistä.

Päätoimisto

Päätoimiston toissijainen sijainti.Haaratoimisto

Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.Yksi sijainti

Tämä yhtiö ei ole markkinoitavissa ja sen tietueiden lisätiedot on
piilotettu tahallisesti. Et voi lisätä tätä tietuetta hierarkiasta, mutta
voit tarkastella tai lisätä siihen linkitettyjä aktiivisia tilejä.

Ei markkinoitava

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilien yhtiöhierarkian tarkasteleminen

Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele alataso–ylätaso-suhteita ja tilien tietoja,
kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää.

Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla

Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten tilien yhtiöhierarkiasta on lasten
leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta
yhtiörakenteesta ja lisätä niitä Salesforceen uusina tileinä.

Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen

Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden väliset suhteet hierarkkisessa
näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen. Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät
Data.com-yhtiöhierarkiatietueita Salesforceen.

Tilien yhtiöhierarkian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-,
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele
alataso–ylätaso-suhteita ja tilien tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää.

1. Avaa tilin lisätietosivu.

2. Napsauta Data.com-yhtiöhierarkia.
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Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen
Data.com:ista
• Tilien luontioikeus

Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten
tilien yhtiöhierarkiasta on lasten leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella
suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta yhtiörakenteesta ja lisätä niitä
Salesforceen uusina tileinä.

Global Ultimate on organisaation korkein yksikkö ja se tunnistetaan 9-numeroisen Global Ultimate
D-U-N-S -numeron avulla. Kaikki yhtiöt, jotka ovat samaa yhtiörakennetta kuin Global Ultimate,
tunnistetaan samalla Global Ultimate D-U-N-S -numerolla.

Note:  Ennen kuin voit hakea Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella, Hae Global
Ultimate D-U-N-S  -painike täytyy lisätä D&B-yhtiöiden sivuasetteluun.

1. Siirry sen D&B-yhtiö-tietueen lisätietosivulle, jonka Global Ultimate D-U-N-S -numerolla haluat
hakea tilejä.

2. Napsauta Hae Global Ultimate D-U-N-S.
Data.com-välilehti avautuu ja näyttää luettelon tileistä, jotka vastaavat D&B-yhtiö-tietueen
Global Ultimate D-U-N-S -numeroa.

3. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella.
Esimerkiksi Toimipaikan tyyppi -otsikko lajittelee tulokset sen mukaan, ovatko ne päätoimisto,
yksi sijainti vai haaratoimisto.

4. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla.

5. Napsauta tilin nimeä avataksesi sen tilikortin ja nähdäksesi siihen liittyviä lisätietoja, esimerkiksi
tilin toimipaikan.

6. Lisää kaikki tilit tai valitsemasi tilit Salesforce:en.

7. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista
Tilit-aloitussivulla.

Alla on asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä hakiessasi Global Ultiamte D-U-N-S -numeron
perusteella.

• Global Ultimate D-U-N-S -numeron hakutulokset sisältävät vain Data.com:issa olevat tilit, joten et välttämättä näe täydellisiä Global
Ultimate D-U-N-S -tuloksia, jos jotkin yhtiörakenteen jäsenet eivät ole Data.com:issa.

• Voit käyttää suodattimia rajoittaaksesi Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvia hakutuloksiasi.

• Voit viedä tietueita Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvista hakutuloksistasi.

• Et voi tallentaa hakua.

KATSO MYÖS:

Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta
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Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden
väliset suhteet hierarkkisessa näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen.
Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät Data.com-yhtiöhierarkiatietueita Salesforceen.

• Vihreä piste ( ) näytetään hakutuloksissa jo Salesforcessa olevien tietueiden vieressä. Näitä
tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos tietue on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi
sallii identtiset tietueet.

Vihje:  Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursori vihreän pisteen päälle ja napsauta
linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen.

• Voit lisätä vain yhden tietueen kerrallaan Yhtiöhierarkia-sivulta.

• Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero
Data.com-avain-kentässä. Kun identtinen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden
lisäysrajoitukseesi.

• Jos et onnistu lisäämään tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja
tarjoamme virheen lisätiedot .csv-tiedostossa.

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä
Data.com Prospector -lisenssillä.

• Vihreä piste ( ) näytetään hakutuloksissa jo Salesforce:ssa olevien tietueiden vieressä. Näitä
tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos tietue on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi
sallii kaksinkertaiset tietueet.

Vihje:  Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursori vihreän pisteen päälle ja napsauta
linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen.

• Sininen valintamerkki ( ) ilmestyy hakutuloksiin jo Data.com:ista ostamiesi (lisättyjen tai
vietyjen) tietueiden viereen. Kun lisäät Data.com -yhteyshenkilöitä tai -tilejä, ne lasketaan
tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos lisäät tietueita, jotka olet jo vienyt Data.com:ista, lisättyjä
tietueita ei lasketa tietueiden lisäysrajoitukseesi.

• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi
valita manuaalisesti yli 1 000 tietuetta samanaikaisesti.

• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi lisätä yli 100 000 tietuetta samanaikaisesti.

• Tietueet ovat kaksinkertaisia, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero Data.com-avain-kentässä. Tämä sisältää tietueet,
jotka lisättiin Data.com:ista sekä yhteyshenkilöinä että liideinä. Kun kaksinkertainen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden
lisäysrajoitukseesi.

• Jos et onnistu lisäämään yhtä tai useampaa tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja tarjoamme virheen
lisätiedot .csv-tiedostossa.

• Jos hakusi palauttaa suuren määrän tuloksia, et näe kaikkia tietoja 10. sivun jälkeen. Jos näin tapahtuu, voit tarkentaa hakuasi löytääksesi
haluamasi tiedot. Lisätietoja on kohdassa Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

• Jos viet Data.com-yhteyshenkilöitä tai -tilejä sen sijaan, että lisäisit ne Salesforceen, jokainen viety tietue lasketaan tietueiden
lisäysrajoitukseesi. Jos viet tietueita, jotka olet jo lisännyt Salesforceen tai viet uudelleen jo aiemmin viemiäsi tietueita, vietyjä tietueita
ei lasketa kuukausittaiseen tietueiden lisäysrajoitukseesi.

• Jos viet ryhmän Data.com -yhteyshenkilöitä, voit yhä lisätä kyseiset yhteyshenkilöt takaisin Salesforceen yhteyshenkilöinä tai liideinä
vaikuttamatta tietueidesi lisäysrajoitukseen.
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• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi viedä enempää kuin 100 000 tietuetta
samanaikaisesti. Tietueet viedään 50 000 tietueen erissä. Jos tarvitset kaksi erää, tietueet lähetään .zip-tiedostossa.

• Jos numeeriset arvot, kuten puhelinnumerot, leikkautuvat pois .csv-tiedostossa, muuta .csv-tiedostossa kentän sarake muotoon
Yleinen  tai Teksti  tai avaa tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten WordPad.

• Voit tuoda tietueluettelon takaisin Salesforceen käyttämällä Data Loaderia. Elleivät Data.com-valintasi ole määritetty sallimaan
tietueiden kaksoiskappaleet, tuontiprosessi hakee tietueiden kaksoiskappaleita käyttämällä Data.com-tunnusnumeroa
Data.com-avain-kentästä.

Näitä tietueita ei voi tuoda Data Loaderin avulla.

– Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin toisella tietueella samassa .csv-tiedostossa.

– Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin tietueella, joka on jo Salesforcessa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin

Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja
sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa.

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin.

KATSO MYÖS:

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua
kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa
hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät
tietueet.

Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen

Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan
ja kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä.

Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään?

Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme
Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista
SIC-koodia tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman arvon Toimiala-kentälle, mikä johtaa
parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi toimialojen luokitusjärjestelmästä.

Data.com-toimialavalitsin

Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja alatoimialoja hakuehtoihisi.
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Data.com-hakujen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa
hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät tietueet.

Data.com for CRM -tietueiden hakeminen on helppoa. Aloita hakusi kirjoittamalla hakuehtoja
Data.com-välilehden kenttiin. Voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja kaventamaan
hakutuloksia. Riippuen kirjoittamistasi ja valitsemistasi ehdoista, saatat saada suurikokoisen tilien
tai yhteyshenkilöiden luettelon. Tarkasta tulosten määrä luettelon ylä- tai alatunnisteesta. Napsauta
Nollaa haku -linkkiä, jos sinun on tyhjennettävä kaikki syötteet ja valinnat. Hakutuloksesi ovat esillä,
kunnes aloitat uuden haun tai päivität selaimen sivun.

Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiön nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon
sekä emoyhtiön tytäryhtiöiden ja haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen
hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet esimerkiksi Sun Microsystems
-yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto  -kenttään joko Sun Microsystems  tai
sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin
emoyhtiö.

Lisäksi tilihaut perustuvat sekä Tilin nimi  -kenttään että Kauppatyyli -kenttään. Jos siis esimerkiksi etsit United Parcel Services
-yhtiöitä, voit hakea sen kauppatyylin (UPS) mukaan ja nähdä silti United Parcel Services, Inc.  hakutuloksissasi.

Kun sinulla on joukko tietueita, voit tarvittaessa rajata luetteloasi käyttämällä suodattimia. Katso sivun vasemmassa laidassa olevia
suodatinluokkia ja valitse tarvitsemiesi suodattimien valintaruudut. Jotkin haut luovat tuloksiisi liittyviä suodatinvaihtoehtoja. Jos esimerkiksi
haluat liidejä toimialasta Terveydenhuolto, farmasia ja biotekniikka  – ja erityisesti alatoimialasta Lääkärit
ja terveydenhuollon harjoittajat  – suodattimien luetteloon nimikeluokassa saattaa sisältyä Lääkäri,
Kiropraktikko, Hammaslääkäri  ja Toimistopäällikkö. Hauissa, jotka palauttavat suurikokoisen tulosluettelon Nimike-,
Yhtiön nimi- ja Web-sivuston toimialuetyyppi  -suodattimilla, 25 eniten tuloksia tuovaa suodatinta näytetään. Jos
haluat nähdä lyhyemmän suodatinluettelon, rajoita hakuasi.

Jotkin suodatinluokat laajennetaan automaattisesti suorittaessasi hakua, mutta voit napsauttaa Suodatin-paneelin yläosassa olevia linkkejä
laajentaaksesi tai pienentääksesi ne kaikki. Kun valitset suodattimia, hakutulosten luettelo päivittyy automaattisesti.

Jos esimerkiksi haet yhteyshenkilöitä IBM-tilin lisätietosivulta, Data.com-välilehti avautuu ja syöttää automaattisesti IBM:n URL-osoitteen,
www.ibm.com, Hae yhteyshenkilöitä -alavälilehden Yhtiö tai Web-sivusto  -kenttään. Haku palauttaa luettelon tuhansista
IBM-yhteyshenkilöistä ympäri maailmaa. Se on luultavasti enemmän kuin tarvitset, joten voit:

• tarkentaa hakuasi valitsemalla sijaintiehtoja (kuten Australia  tai Yhdysvallat) tai toimialavaihtoehtoja (kuten
Tietokoneet ja elektroniikka  tai Talouspalvelut)

• Rajaa hakutuloksia valitsemalla suodattimia, kuten Henkilöstöresurssit, C-taso  tai Ohjelmapäällikkö  tai

• valita IBM  suodatinluokassa Yhtiön nimi.

Kun tarkennat hakuehtojasi ja suodatat tuloksiasi, voit rajata luetteloasi yli 30 000 yhteyshenkilöstä niihin muutamaan kymmeneen, joille
haluat soittaa tai lähettää sähköpostia.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen
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Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in etsiminen tilejä
varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com:n etsiminen
yhteyshenkilöitä varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja
kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä.

Yhtiö tai Web-sivusto

• Hae tai jätä hausta pois useita yrityksiä erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi,
salesforce.com,Apple  palauttaa tulokset sekä salesforce.com:ista että Apple:sta (esim.
Apple Computer, Inc. ja Apple Inc.), tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Hae yrityksen täsmällistä nimeä kirjoittamalla nimi lainausmerkkeihin: " ". Esimerkiksi, "Apple,
Inc."  palauttaa vain täsmälleen yritysnimen, Apple, Inc., sisältävät tulokset.

• Jätä yritys pois tuloksistasi kirjoittamalla yrityksen nimen eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi,
–Oracle  palauttaa luettelon, johon Oracle ei sisälly. Niille yrityksille, joiden nimessä on
useampi kuin yksi sana, kirjoita miinusmerkin jälkeen nimen ensimmäinen osa. Esimerkiksi,
–Adobe  palauttaa luettelon, johon Adobe Systems ei sisälly.

• Voit käyttää sekahakumuokkaajia. Esimerkiksi, salesforce, –Microsoft, “GE
Healthcare”  palauttaa kaikki tulokset, joihin sisältyy salesforce (esim. salesforce ja
salesforce.com, inc.), se jättää pois kaikki tulokset joihin sisältyy Microsoft, ja se löytää tuloksen
GE Healthcare mutta ei tulosta GE Health Care.

Nimike

• Jätä nimike pois tuloksistasi kirjoittamalla nimikkeen eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi: –ostaja.

• Hae täsmällisiä nimikkeitä kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”. Esimerkiksi:
“Hallintapäällikkö”.

• Hae useita nimikkeitä erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi:
Toimitusjohtaja,–Tri,“hallintapäällikkö”.

Nimi tai Sähköposti

• Hae tuloksia tämän kentän yksittäisestä elementistä – vain nimi tai vain sähköposti – kirjoita elementti ja sen jälkeen kaksoispiste (:)
ja välilyönti, ja kirjoita sitten nimi tai sähköposti, jota haet. Esimerkiksi Nimi: Marc Benioff  palauttaa vain tulokset, joihin
sisältyy nimi Marc Benioff. Sähköposti: marcbenioff@salesforce.com  palauttaa vain tulokset, joihin sisältyy
sähköpostiosoite marcbenioff@salesforce.com.

• Muokkaajat eivät toimi, jollet sisällytä "nimi: tai "sähköposti:"-tietoa, " etkä voi sekoittaa ja yhdistää näitä muokkaajia (esimerkiksi
"nimi: ” ja “sähköposti: samassa haussa).

• Hae useita nimiä tai sähköposteja erottamalla ne pilkuilla: ,.

• Hae täsmällisiä nimikkeitä, nimiä tai sähköposteja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”.

• Jätä yritys pois tuloksista nimike, nimi tai sähköposti kirjoittamalla elementin eteen miinus-merkki: –.

Toimipaikka | Kaupunki

• Hae useita kaupunkeja erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi Turku, Tampere  palauttaa tulokset, joiden kaupunki on Turku ja
Tampere tai jompikumpi, riippuen Data.com-tiedoista.

• Hae täsmällisiä kaupunkeja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”. Esimerkiksi “Turku”, ei palauta tuloksia, joissa kaupunki
on Itä-Turku. Vastaavasti “Itä-Turku”  ei palauta tuloksia, joissa kaupunki on Turku.

Toimipaikka | Postinumero

• Hae useita postinumeroita erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi 94105,94122  palauttaa tulokset sekä postinumerolle 94105
että 94122 tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Jätä postinumero pois tuloksista kirjoittamalla postinumeron eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi, –94122  palauttaa luettelon,
johon 94122 ei sisälly.
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Sijainti | Aluekoodi

• Hae useita aluekoodeja erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi, 312,708  palauttaa tulokset sekä postinumerolle 312 että 708 tai
jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Jätä yritys pois tuloksista aluekoodi kirjoittamalla aluekoodin eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi, -708  palauttaa luettelon, johon
708 ei sisälly.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme
Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista SIC-koodia
tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman arvon
Toimiala-kentälle, mikä johtaa parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi
toimialojen luokitusjärjestelmästä.

Joidenkin Data.com-tilien tilikortin Lähde-kentän arvona on Data.com - Jigsaw. Näillä
tileillä ei ole SIC-koodia, joten niiden Toimiala-arvo määritetään erilaisella järjestelmällä. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakastukeen saadaksesi lisätietoja.

Esimerkki:  Saatat etsiä Data.com:ista tilejä, joiden SIC-toimiala-arvo on Tietokoneiden
oheislaitteisto, joka kartoitetaan Data.com-kenttään Elektroniikka.
Data.com-hakutuloksissasi näytetään kaikki tilit, joiden Toimiala-kentän arvo on
Elektroniikka. Jos käytät Data.com:in toimialojen luokitusjärjestelmänä ja valitset
toimialaksi Tietokoneet ja elektroniikka, joka on myös kartoitettu
Elektroniikka-luokkaan, hakutuloksesi sisältävät jälleen kaikki tilit, joilla on
Toimiala-kentässä arvo Elektroniikka.

Data.com-toimialavalitsin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja
alatoimialoja hakuehtoihisi.

Alla on kuvaus sen toiminnasta.
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1. Valitse organisaatiosi käyttämä toimialojen luokitusjärjestelmä.

• NAICS  (North American Industry Classification System): Yhtiöt ja hallitukset käyttävät tätä järjestelmää luokitellakseen
Pohjois-Amerikkalaisia yhtiöitä niiden taloudellisen toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 20 toimialasektoria,
joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään 6 lukua.

• SIC  (Standard Industry Classification): Yhdysvaltain hallitus käyttää tätä järjestelmää luokitellakseen yhtiöitä niiden taloudellisen
toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 10 toimialasektoria, joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja
alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään neljä lukua.

• Data.com-toimialaluokat: Data.com-järjestelmä yhtiöiden luokittelemiseen toimialan ja alatoimialan perusteella.

Voit valita toisen toimialojen luokitusjärjestelmän milloin tahansa, mutta tällöin kaikki valintasi tyhjennetään.

2. Käytä valintapaneeleita selataksesi toimialoja ja niiden alatoimialoja ja lisätäksesi niitä hakuusi. Jos toimialalla on numeerinen
luokituskoodi, näet sen tässä. Kun siirrät hiiren osoittimen toimialan nimen päälle, näet kaksi vaihtoehtoa.

• Napsauta toimialan nimeä tarkastellaksesi sen mahdollisia alatoimialoja oikeanpuoleisessa paneelissa. Jos toimialalla on

alatoimialoja, toimialan nimen oikealla puolella näkyy .

• Napsauta Lisää  lisätäksesi toimialan (ja kaikki sen alatoimialat) Haettavat luokat (Luokat) -ruutuun.

Kun napsautat toimialan nimeä oikeanpuoleisesta paneelista, se siirretään vasempaan paneeliin ja sen alatoimialat näytetään
oikeanpuoleisessa paneelissa. Voit jatkaa liikkumista toimialatasoissa tällä tavalla ja lisätä haluamiasi toimialaoja ja alatoimialoja

hakuusi. Alatoimialan nimen oikealla puolella oleva ympyrä  tarkoittaa, että olet saavuttanut alatoimialojen viimeisen tason. Kun
lisäät hakuehtoihisi toimialan, se näytetään Luokat-ruudussa ja kaikki sen alatoimialat sisällytetään automaattisesti. Näet myös vihreän

valintamerkin  sen nimen vieressä. Luokat-ruudussa näytetään kuitenkin vain toimiala.

Poista toimialoja Luokat-ruudusta siirtämällä hiiren osoitin toimialan nimen päälle ja napsauttamalla . Jos poistat alatoimialoja
valintapaneelista, toimiala poistetaan Luokat-ruudusta ja sen jäljellä olevat alatoimialat näytetään sen sijaan. (Tämä osittainen valinta
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osoitetaan vihreän valintamerkin ääriviivoilla  toimialan nimen vieressä.) Pidä mielessä, että jos valitset toimialan joitakin
alatoimialoja, mutta et kaikkia, Luokat-ruudun valintojen määrä kasvaa.

3. Käytä sivun ylälaidassa olevia navigointilinkkejä nähdäksesi millä toimialatasolla olet. Napsauta mitä tahansa linkkiä palataksesi
kyseiseen toimialatasoon valintapaneeleissa.

4. Napsauta Edellinen-nuolta siirtyäksesi yhden toimialatason ylöspäin.

5. Kaikki hakuusi lisäämäsi toimialat ja alatoimialat näytetään Haettavat luokat -ruudussa. Voit poistaa toimialavalintoja napsauttamalla

 toimialan tai alatoimialan nimen vierestä. Jos napsautat Tyhjennä kaikki, kaikki valintasi poistetaan.

6. Voit lisätä hakuun rajoitetun määrän toimialoja ja alatoimialoja. Jos ylität rajoituksen, sinun täytyy poistaa valintoja jatkaaksesi hakuasi.

7. Jos Haettavat luokat -ruutu sisältää pitkän luettelon toimialoista, sinun täytyy ehkä napsauttaa nuolta laajentaaksesi ruudun ja
nähdäksesi ne kaikki.

Alla on esimerkki toimialavalitsimen toiminnasta. Matti etsii tietokoneita valmistavia yhtiöitä. Hän päättää käyttää NACIS-järjestelmää
(North American Industry Classification System) ja aloittaa napsauttamalla Tuotanto-toimialaa nähdäkseen sen alatoimialat, joihin
sisältyy Elintarvikkeiden valmistus, Laitteiden valmistus ja monia muita. Hän löytää alatoimialan Tietokoneiden ja
elektroniikkatuotteiden valmistus, napsauttaa sitä ja siirtää sen vasempaan paneeliin nähdäkseen sen alatoimialat oikeanpuoleisessa
paneelissa. Hän jatkaa navigoimalla toimialatasojen läpi napsauttamalla alatoimialoja, kunnes hän lopulta löytää etsimänsä: Tietokoneiden
ja oheislaitteiden valmistus. Matti napsauttaa Lisää  lisätäkseen kaksi alatoimialaa, Elektroniikkatietokoneiden valmistus ja
Tietokoneiden tallennuslaitteiden valmistus, Haettavat luokat -ruutuun. Nämä valinnat säilyvät Luokat-ruudussa, vaikka hän siirtyisi
valintapaneelissa muihin tasoihin lisäämään muita toimialoja. Kun hän on lisännyt kaikki haluamansa toimialat Luokat-ruutuun, hän
tarkistaa valintansa vielä kerran ja napsauttaa tyytyväisenä Valmis  palatakseen Data.comvälilehteen ja suorittaakseen hakunsa loppuun.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen?

Miten parannan Data.com-hakutuloksiani?

Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt?

Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforce:en?

Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja?

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia?

Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä.
Miksi?

Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi?

Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo
(0) Data.com Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen?
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Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten tarkentamiseen, näen tuloksia paljon
odotettua vähemmän. Miksi?

Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot?

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä?

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin"?

Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"?

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

Olemme rajoittaneet kymmenennen sivun ylittävien hakutulosten lisätietojen määrää tietoturvan varmistamiseksi.

Jos haluat nähdä hakutuloksissa tilien täydelliset ja relevantit tiedot:

• Rajoita hakuasi käyttämällä sivun vasemmalla puolella olevia suodattimia. Kun suodatat tarpeettomat tiedot pois tuloksista, haku
tarjoaa sinulle vähemmän, mutta hyödyllisempiä tuloksia. Jos valitset esimerkiksi yhtiön myyntiosaston johtajatason tietueet,
hakutulosten määrä pienenee 50 sivusta neljään ja näyttää vain etsimäsi tilit.

• Lajittele hakutuloksiasi, jotta hakemasi kohde löytyy ensimmäisiltä sivuilta. Esimerkiksi Päivitetty-sarakkeen mukaan lajittelu näyttää
viimeksi päivitetyt tilit ensin.

Kun olet löytänyt etsimäsi tilit, voit ostaa ne lisäämällä tai viemällä ne Salesforcesta Data.com:iin. Näet ostamiesi ja organisaatioon
lisäämiesi tilien ja yhteyshenkilöiden täydelliset lisätiedot.

Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen?

Tämä on helppo selvittää Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän
lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse
Henkilökohtaiset.Data.com-käyttäjätyyppi-kenttä määrittää, oletko Data.com-käyttäjä vai Data.com-luettelokäyttäjä. Jos
kenttä on tyhjä, sinulla ei ole Data.com-käyttäjälisenssiä.

Voit tarkistaa Data.com-käyttäjätyyppisi määritelmän nopeasti napsauttamalla kentän viereistä info-kuvaketta ( ).

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miten parannan Data.com-hakutuloksiani?

Se on helppoa. Käytä vain haun muokkaajia. Näet esimerkkejä napsauttamalla info-kuvaketta ( ) Data.com-hakukenttien yläpuolelta.
Lisäksi sinun kannattaa tallentaa usein käyttämäsi haut.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt?

Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiö nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon ja emoyhtiön tytäryhtiöiden ja
haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet

99

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä
suoraan Salesforceen

Myynti asiakkaillesi



esimerkiksi Sun Microsystems -yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto  -kenttään joko Sun Microsystems  tai
sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin emoyhtiö.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforce:en?

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-käyttäjät  ja valitse Prospector-käyttäjät. Data.com Käyttäjät
-osiosta löydät nimesi ja näet kuukausittaisen rajasi ja kuinka monta tietuetta olet jo lisännyt tai vienyt kuukauden aikana. Pääkäyttäjäsi
asettaa kuukausirajan, joka vanhenee jokaisen kuukauden lopussa riippumatta siitä, onko rajoitus käytetty täysimääräisesti.

Jos olet Data.com Luettelokäyttäjä, nimesi ilmestyy myös sivun Data.com Listakäyttäjäosioon. Kun olet käyttänyt kuukausittaisen tietueiden
lisäysoikeuden, sinulla on yhteinen lisäysrajoitus kaikkien muiden organisaatiosi luettelokäyttäjien kanssa. Organisaatiosi yhteinen
lisäysrajoitus on rajallinen, joten jos yksi Data.com-luettelokäyttäjä saavuttaa rajoituksen, muut Data.com-luettelokäyttäjät eivät voi lisätä
tietueita. Listapoolit vanhenevat yhden vuoden jälkeen niiden ostosta.

Jos tietuejoukon lisääminen ylittäisi lisäysrajoituksesi, näet viestin, jossa kerrotaan kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä. Jos sinun
tarvitsee lisätä enemmän tietueita, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja?

Tarkista ohjeen aiheet, jotka määrittävät kyseisten tietueiden kentät. Kaikki Data.com:ille käyttöönotetut kentät on merkitty.

• Tilikentät

• Yhteyshenkilökentät

• Liidikentät

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka  -kentän arvo tarkoittaa?

Headquarters/Parent  tarkoittaa, että yhtiö on laillinen yksikkö, jolla on muita sijainteja.

Single location  tarkoittaa, että yhtiö on päätoimisto, jolla ei ole muita sijainteja, ja joka saattaa olla lainalaisesti erillinen yksikkö.

Branch  tarkoittaa, että yhtiö ei ole itsenäinen yksikkö. Sen sijaan haaratoimisto on päätoimiston tai emoyhtiön sijainti.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset
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Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen  yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia?

Dun & Bradstreet (D&B), joka tarjoaa nämä tiedot, seuraa vain päätoimistojen tai emoyhtiöiden omistustietoja. Jos julkisesti kaupatulla
päätoimistolla tai emoyhtiöllä on tytäryhtiöitä, kuten haaratoimistoja, kyseisillä tytäryhtiöillä näytetään arvo Yksityinen, ellei niitä
kaupata itsenäisesti. Arvo on myös Yksityinen, jos omistuksen tyyppiä ei tiedetä.

KATSO MYÖS:

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä. Miksi?

Mahdollisia syitä on useita.

• Työntekijöiden määrä on saatavilla vain tietueissa, joilla on arvo Headquarters/Parent  kentässä Tilin toimipaikka.
Tämä tarkoittaa, että haaratoimiston sijainti saattaa näyttää Työntekijät-kentässä arvon on nolla, vaikka sillä olisikin useita
yhteyshenkilöitä.

• Tilitietueiden Työntekijät-kenttä näyttää yhtiön työntekijöiden kokonaismäärän, mukaan lukien tytäryhtiöt ja haaratoimistot.
Yhteyshenkilöiden määrä vastaa kuitenkin yhteyshenkilöiden määrää vain tietyssä sijainnissa. Päätoimistolla voi siis olla 5 000
työntekijää useissa sijainneissa, mutta vain 3 000 yhteyshenkilöä päätoimiston sijainnissa.

• Työntekijöiden kokonaismäärät saadaan Dun & Bradstreet (D&B) -palvelusta ja ne eivät sisällä sopimustyöntekijöitä. Yhteyshenkilöiden
kokonaismäärät ja niihin liittyvät tiedot saadaan Data.com-yhteisöltä ja tavallisesti ne sisältävät sopimustyöntekijät, kunhan heillä on
käypä yhtiön sähköpostiosoite.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi?

Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain päätoimistoista ja yksittäisistä sijainneista, joten haaratoimistoon liittyvillä tietueilla ei
ole arvoa tili- ja liiditietueiden Vuosituotto-kentässä tai D&B-yhtiö-tietueiden Vuosittainen myyntimäärä  -kentässä.

Vastaavasti D&B ei ole aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden
Työntekijöiden määrä  -kentällä, tilitietueiden Työntekijä-kentällä tai D&B-yhtiö-tietueiden Työntekijöiden määrä
yhteensä  -kentällä ei välttämättä ole arvoa.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä  -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo (0) Data.com
Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen?

Data.com Clean -päivitystoiminto on parantanut sen sijaintiin perustuvaa täsmäystä, ja tästä johtuen yhteyshenkilöt liitetään niiden
todellisen sijainnin perusteella organisaation päätoimiston sijainnin sijaan. Koska Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain
päätoimistoista, haaratoimistoon tai yksittäiseen sijaintiin liittyvillä liideillä ei ole arvoa Vuosituotto-kentässä. Vastaavasti D&B ei ole
aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden Työntekijöiden
määrä  -kentällä ei välttämättä ole arvoa.
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Jos haluat kartoittaa tuotto- ja työntekijätiedot päätoimiston sijainnista haaratoimiston tai yksittäisen sijainnin tietueisiin, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten tarkentamiseen, näen tuloksia paljon
odotettua vähemmän. Miksi?

Dun & Bradstreet (D&B) ei kerää tuottotietoja haaratoimistoista eikä se ole aina vahvistanut haaratoimistojen tai yksittäisen sijaintien
työntekijöiden tarkkaa määrää. Jos siis syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 1, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo
on nolla (0). Vastaavasti, jos syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 0, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo on
tyhjä. Työntekijöitä-suodatin toimii samalla tavalla.

Jos haluat sisällyttää suodatettuihin hakutuloksiisi kaikki tietueet, joiden Tuotto- tai Työntekijöitä-arvo on nolla (0) tai tyhjä, muista jättää
Min-kenttä tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot?

Jos yhtiö sijaitsee yhdessä maassa, sen Global Ultimate (organisaation korkein yksikkö) ja Domestic Ultimate (organisaation korkein
yksikkö massa) ovat sama yksikkö, jolloin niiden D-U-N-S Number  -kenttien arvot ovat samat. Katso kaikkien D&B-kenttien määritelmät
kohdasta D&B-yhtiökentät.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi  -kentillä?

Tilin toimipaikka  on tilitietueista ja Data.com-tilikortista löytyvä kenttä. Sijainnin tyyppi  on D&B-yhtiötietueista
löytyvä kenttä. (D&B-yhtiötietueet ovat saatavilla asiakkaille, jotka ovat ostaneet Data.com Prospector -tuotteen). Molemmissa kentissä
on samat arvot: Single location, Headquarters/Parent  ja Branch.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää
tätä tietuetta täysin"?

Jos et voi muokata jotain tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen kenttää, näet tämän viestin, kun päivität tietuetta manuaalisesti Data.com
Clean -päivitystoiminnolla. Voit yhä päivittää kenttiä, joita voit muokata.

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että voit muokata päivitettäviä Salesforce-kenttiä päivittäessäsi tietueita, D&B-kentät mukaan lukien.
Se, miten pääkäyttäjäsi tekee tämän, riippuu yhtiösi käyttämästä Salesforce-versiosta.

• Varmista Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa, että kentät ovat oikeassa sivuasettelussa.
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• Varmista Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, että kenttien kenttätason
suojaukseksi on valittu Näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on
määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"?

Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia D&B-yhtiö-objektiin, näet tämän viestin, kun päivität tiliä manuaalisesti Data.com Clean
-päivitystoiminnolla.

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on D&B-yhtiö-objektin lukuoikeus.

Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syvällisten
Data.com-prospektointitietojen
hakeminen tilille:
• Tilien lukuoikeus

Tarvitsetko yksityiskohtaisia tietoja asiakkaidesi yhtiöistä? Napsauta tilin lisätietosivulta
Prospecting Insights  -painiketta nähdäksesi tietoja potentiaalisten asiakkaidesi
liiketoiminnasta ja talousasioista sekä kilpailuympäristöstä ja toimialasta — suoraan Data.com:ista
reaaliajassa.

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Insights-tietoja on saatavilla
tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

Varmista ennen aloittamista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt Prospecting Insights
-painikkeen tilien sivuasetteluun.

1. Avaa prospektin tilin lisätietosivu.

2. Napsauta Prospecting Insights.

Jos napsautat Prospecting Insights -painiketta tilistä, jota ei ole tuotu tai päivitetty
Data.com:ista, sinua kehotetaan ensin päivittämään tili.

KATSO MYÖS:

Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista
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Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Data.com Prospecting Insights yhdistää D&B-yhtiötiedot ja toimialaan liittyvät tiedot yksinkertaiseen
näkymään, jonka avulla voit käydä älykkäitä keskusteluja potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi
kanssa.

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Insights-tiedot ovat Vain luku
-muotoisia ja saatavilla ainoastaan tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

LisätiedotInsights-luokka

Yhtiön lisätiedot • Yhtiön kuvaus, jonka tarjoaa Dun and Bradstreetin tytäryhtiö Hoover’s,
Inc.

• Yhtiön osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto

• Toimipaikan tyyppi – päätoimisto tai haaratoimisto

• Toimipaikan todellinen tai arvioitu pinta-ala neliöjalkoina

• Toimipaikan omistajuussuhde – omistettu tai vuokrattu

• Kauppatyyli, jos yhtiö käyttää sellaista

• Yhtiön perustamisvuosi

Taloudelliset lisätiedot • Tilivuoden päättymiskuukausi

• Osakemarkkina ja osakesymboli

• Standard & Poor’s 500 -indeksi

• Fortune 1000 -sijoitus

• Väärinkäytön riskin – Todennäköisyys sille, että yhtiö suorittaa
maksun vähintään 90 päivää myöhässä seuraavan 12 kuukauden
aikana*

Tärkeää:  Käytä näitä tietoja vain markkinoinnin
esiseulontaan.

• Vuosituotto ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä edeltävältä
vuodelta

• Nettovoitto viimeisimmältä vuodelta*

• Työntekijöidän määrä ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä
edeltävältä vuodelta

Yhteyshenkilöt
Data.com:ista

• Graafinen näkymä yhtiön yhteyshenkilöiden jakautumasta

• Linkkejä yhtiön yhteyshenkilöihin osastoittain – linkin
napsauttaminen siirtyää sinut Data.com:in Hae yhteyshenkilöitä
-sivulle

Merkittävimmät
kilpailijat

• Linkkejä yhtiön merkittävimpien kilpailijoiden verkkosivustoille

• Merkittävimmät kilpailijat liikevaihdon perusteella

Toimialan lisätiedot • Ensisijaiset NAICS- ja SIC-luokitukset
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LisätiedotInsights-luokka

• Toimialan valitsin ensisijaisiin NAICS- ja SIC-luokituksiin kuuluville toimialoille

• Esimerkkikysymyksiä puheluun valmistautumiseen

• Kilpailuympäristön analyysi*– Yleiskatsaus toimialan kilpailuympäristöstä

• Toimialan trendit* ja mahdollisuudet*– Miten viimeaikaiset tapahtumat vaikuttavat toimialan
yhtiöihin

• Linkkejä valikoiduille, toimialaan liittyville sivustoille

*Saatavilla vain Premium-lisenssillä

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

EDITION-VERSIOT

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

Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen
näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat
sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa.

Katso videoesitys: Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisenssillä. Insights-tiedot ovat Vain luku
-muotoisia ja saatavilla ainoastaan tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

Tärkeää:  Jos käytät Professional Edition -versiota, lisää Data.com-avain-kenttä tilien
sivuasetteluun.

Yritys

Tarkastele yhtiön yleiskatsausta, taloustietoja, tärkeimpien kilpailijoiden luetteloa ja tilin yhteyshenkilöiden erittelyä. Tarkastele ja lisää
yhteyshenkilöitä tason tai osaston perusteella. Lue lisätietoja tärkeimmistä kilpailijoista. Ymmärrä yhtiön suhteet.

Hierarkia

Katso hierarkkinen kokonaisnäkymä yhtiöstä ja sen suhteista. Napsauta yhtiön viereistä (+)-merkkiä lisätäksesi sen tilinä.

Toimiala

Kriittiset toimialatiedot auttavat sinua keskustelemaan fiksusti asiakkaan kanssa.

Toimialan lisätiedot
Tarkastele lisätietoja tilien toimialoista Standard Industrial Classification (SIC)- ja North American Industry Classification System (NAICS)
-koodien ja -kuvausten perusteella.

Kilpailuympäristö
Tunnista tilin potentiaali sen oman toimialansa sisällä.

Trendit
Ymmärrä tilin taloudellinen tilanne ja tunnista mahdolliset kasvualueet.

Mahdollisuudet
Tarkastele useita tiliin liittyviä mahdollisuuksia.

Puheluun valmistautuminen
Valmistaudu puheluun kattavalla kysymys/vastaus-osiolla.
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Toimialan verkkosivustot
Tarkastele tilin tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivustoja.

Data.com Clean -päivitystoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja pitää Salesforce CRM -tietueesi ajankohtaisina käyttämällä
D&B-palvelusta saatavia yhtiötietoja ja miljoonia yleisölähtöisiä yhteystietoja.

Clean-päivitystoiminto vertaa Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi Data.com-tietueisiin
ja linkittää Salesforce-tietueen sitä vastaavaan Data.com-tietueeseen. Clean-päivitystoiminto tarjoaa
myös Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivitystilojen tiedot sivulla 114.

Clean-lisenssillä käyttäjäsi voivat:

• verrata manuaalisesti Salesforce-tietueita rinnakkain niiden kanssa täsmättyjen
Data.com-tietueiden kanssa ja päivittää Salesforce-tietueita kenttä kentältä.

• valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla.

• päivittää tileihin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita manuaalisesti.

Lisäksi Salesforce-pääkäyttäjänä voit:

• määrittää ja suorittaa automatisoituja päivitystöitä merkitäkseen Salesforce-tietueiden kenttäarvojen eroavaisuuksia, täyttääkseen
tyhjiä kenttiä tai korvatakseen kenttäarvoja.

• käyttää Data.com Match API:a luodakseen mukautetun ratkaisun tiettyjä liiketoimintatarkoituksia varten, esimerkiksi liidien
päivittämiseksi luonnin yhteydessä sekä mukautettujen objektien päivittämiseksi.

Data.com Clean -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Clean ja Premium Clean. Premium Clean sisältää enemmän Dun & Bradstreet
-kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium
Clean -tuotteeseen, ellei toisin mainita. Lisätietoja Premium Clean -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Dun & Bradstreet (D&B) -kentätData.com Clean -versio

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko.Data.com Corporate Clean

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä.
Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli

Data.com Premium Clean

70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun &
Bradstreet -kenttää.

Data.com Clean ei tue henkilötilejä.

Note: Data.com Clean täytyy ostaa 1:1-periaatteella Sales Cloud- ja Service Cloud -paikoille.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce-tietueidesi pitäminen kattavina ja ajan tasalla

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Kuluta vähemmän aikaa tietojen päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi
kasvattamiseen Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla. Hyödynnä D&B-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä
kerättyjä arvokkaita yhtiötietoja pitääksesi Salesforce-datasi puhtaana ja ajankohtaisena.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Salesforce-tietueidesi pitäminen kattavina ja ajan tasalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Kuluta vähemmän aikaa tietojen päivittämiseen ja enemmän
aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla. Hyödynnä
D&B-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä kerättyjä arvokkaita yhtiötietoja
pitääksesi Salesforce-datasi puhtaana ja ajankohtaisena.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Käytä Data.com Clean -päivitystoimintoa päivittääksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi
manuaalisesti. Manuaalisen päivityksen avulla käyttäjät voivat verrata yksittäistä
Salesforce-tietuetta rinnakkain sen kanssa täsmättyyn Data.com-tietueeseen ja päivittää
Salesforce-tietueen kenttä kentältä.

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla.
Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden poistamiseen.

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko manuaalisesti tai automatisoiduilla töillä,
tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta?

Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot vastaavat Data.com:ista saatuja
tietoja. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta sekä mahdollisuuden päivittää tilan. Tilasta riippuen voit myös
päivittää joitakin tietueita suoraan Päivitystila-kentästä.

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Jos päivität Salesforce:n tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietojasi Data.com-päivitystoiminnolla, on tärkeää ymmärtää miten
Salesforce-tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin.

Data.com Clean -päivitystilat

Jos sinulla on Data.com Prospector tai Data.com Clean, Salesforce-tiliesi, -yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi Päivitystila-kenttä
osoittaa niiden päivitystilan verrattaessa Data.com:iin.

Tietoja tietueiden päivittämisestä Data.com Clean -päivitystoiminnolla

Kun päivität tietuetta, vertaat Salesforce-tietojasi Data.com:issa oleviin tietoihin. Tässä prosessissa on monta tärkeää käsitettä, jotka
sinun tulisi ymmärtää, esimerkiksi miten toisiaan vastaavia tietueita valitaan ja miten Data.com-tietueita merkitään vääräksi.
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Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitietueiden päivittäminen:
• Tilien muokkausoikeus

Yhteyshenkilötietueiden
päivittäminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Liiditietueiden päivittäminen:
• Liidien muokkausoikeus

Käytä Data.com Clean -päivitystoimintoa päivittääksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi
manuaalisesti. Manuaalisen päivityksen avulla käyttäjät voivat verrata yksittäistä Salesforce-tietuetta
rinnakkain sen kanssa täsmättyyn Data.com-tietueeseen ja päivittää Salesforce-tietueen kenttä
kentältä.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia),
Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited
Edition -versioissa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Manuaalinen päivitys on saatavilla Data.com Clean -lisenssin omistavissa organisaatioissa sekä kaikille Data.com Prospector -lisenssin
omistavien organisaatioiden Salesforce-käyttäjille. Voit päivittää manuaalisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin sinulla
on käyttöoikeus Salesforcessa — et vain niitä, jotka lisäsit aiemmin Data.com:ista.

Data.com Clean tarjoaa useita eri tapoja tietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää
tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Voit päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä.

Note:  Jos päivität tilitietueesi Data.com Prospector- tai Data.com Clean -ominaisuudella, Data.com muuntaa muut kuin USD-valuutat
USD-valuutoiksi joka kuukausi. Tämä muunnos saattaa muuttaa Vuosituotto-kentän arvoja. Muita kuin Yhdysvaltain dollareita
käyttävissä organisaatioissa, ohitamme Vuosituotto-kentän, kun määritämme tietueen päivitystilaa (jotta
Päivitystila-kentän arvo ei muutu). Poistamme myös Vuosituotto-kentän arvon tilitietueista ja päivityksen vertailusivulta.

1. Avaa tietue ja tarkasta sen Päivitystila-kenttä. Voit päivittää tietueen manuaalisesti, vaikka sen tila olisikin Synkronoitu.
Jos käytät D&B DUNSRight -täsmäyspalvelua, voit täsmätä joitakin tietueita toiseen Data.com-tietueeseen.

Vihje: Päivitystila-kentästä voit tarkistaa tilaan liittyviä tietoja (kuten millä kentillä on eri tietoja Data.com:issa) ja
päivittää tietueen. Napsauta tila-kuvaketta ( ) ja ponnahdusikkuna opastaa sinua.

2. Napsauta Päivitä avataksesi vertailusivun ja vertaa Salesforce-tietuetta Data.com-tietueeseen.

3. Vertaa tietueita. Näet valintamerkin niiden Data.com-kenttäarvojen vieressä, jotka vastaavat Salesforce-tietueesi vastaavaa arvoa.

4. Valitse kaikkien hyväksyttävien Data.com-arvojen viereiset valintaruudut.

5. Jos käytät DUNSRight-täsmäystä ja haluat etsiä toista vastaavuutta Data.com:ista, napsauta Väärä vastaavuus?

6. Napsauta Tallenna, kun olet varmistanut tietueen paikkansapitävyyden, vaikka et hyväksyisikään joitakin Data.com-tietoja.

Päivitystila-kenttä vastaa tietueen tilaa ja sen aikaleima päivitetään toimintosi perusteella.

Jos muutat yhtä tai useampaa kenttää, joita sääntö käyttää tietueen täsmäämiseen tai päivittämiseen, säännön
Päivitystila-arvoksi muuttuu Ei verrattu, kunnes tietue päivitetään uudelleen.

Note:  Jos päivität tilin Yhtiön D-U-N-S-numero -kentän arvon päivittäessäsi tietueita manuaalisesti, poista D&B-yhtiö-kentän
arvo. Muutoin Clean ei voi lisätä näiden kahden kentän päivitettyjä arvoja tai linkittää oikeaa D&B-yhtiötietuetta tiliin.

Jos napsautat Peruuta, Salesforce-tietuettasi ei päivitetä, mutta jos Data.com löytää tietueelle paremman vastaavuuden, sen
Päivitystila- ja Data.com-avain-kenttien arvot saattavat muuttua. Nämä kaksi kenttää vastaavat aina viimeisimmän
Data.com-päivitystoiminnon löytämää parasta vastaavuutta, riippumatta tietueen päivitystavasta.

Oletetaan, että käytössäsi on Data.com Clean tai Data.com Prospector ja olet päivittänyt manuaalisesti tili- tai liiditietueen, jota ei ole
linkitetty D&B-yhtiötietueeseen. Kun napsautat Tallenna, Salesforce luo D&B-yhtiötietueen (jos saatavilla) ja linkittää sen tili- tai
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liiditietueeseen. Kun avaat vertailusivun seuraavan kerran, linkitetty tietue tunnistetaan sen Linkitetty D&B-yhtiö-tietue
-kentässä olevalle D-U-N-S-numerolla.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien muokkausoikeusTilitietueiden päivittäminen:

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeusYhteyshenkilötietueiden päivittäminen:

Liidien muokkausoikeusLiiditietueiden päivittäminen:

Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudetMukautettujen luettelonäkymien luominen:

Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeusJulkisten luettelonäkymien luominen,
muokkaaminen tai poistaminen:

Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta
ja päivittää ne kaikki kerralla. Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden poistamiseen.

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja tietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää
tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Organisaatiosi voi päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä.

Luettelosta päivittäminen toimii kaikille tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueille, joihin sinulla on käyttöoikeus Salesforce:ssa — ei ainoastaan
niille, jotka lisäsit aiemmin Data.com:ista. Kun napsautat Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä, voit valita näkymän nähdäksesi luettelon
tietueista, joiden tarkasteluoikeus sinulla on. Näkemiäsi tuloksia kutsutaan luettelonäkymäksi. Sinun täytyy vain valita luettelonäkymästä
tietueet, jotka haluat päivittää, ja Data.com Clean hoitelee loput.

Note:  Jos olet päivittämässä tietueita vakiomuotoisesta luettelonäkymästä, varmista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt
Päivitystila-kentän näkymään. Jos olet päivittämässä tietueita luomastasi mukautetusta luettelonäkymästä, sinun täytyy
lisätä Päivitystila-kenttä itse. Jos käytät Data.com Social Key -ominaisuutta Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden
kanssa, sinä ja pääkäyttäjäsi voitte lisätä yhteyshenkilöiden luettelonäkymääsi myös asiaankuuluvien sosiaalisten verkostojen
(LinkedIn, Twitter tai Facebook) kenttiä.

1. Napsauta sen objektin (Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit) välilehteä, jonka tietueita haluat päivittää luettelostasi.

2. Valitse näkymä alasvetoluettelosta ja napsauta Muokkaa.

3. Valitse päivitettävät tietueet luettelosta ja napsauta Päivitä.

4. Valitse jokin seuraavista päivitysvaihtoehdoista.

• Päivitä päivitystila  päivittää tietueen Päivitystila-kentän. Jos käytät Social Key -ominaisuutta, tietueeseen
lisätään sosiaaliset viitteet, jos ne ovat saatavilla.

• Päivitä päivitystila ja täytä tyhjät kentät  päivittää tietueen Päivitystila-kentän ja täyttää
tyhjät kentät Data.com-tiedoilla. Jos käytät Social Key -ominaisuutta, tietueeseen lisätään sosiaaliset viitteet, jos ne ovat saatavilla.

5. Napsauta Päivitä.

109

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä
suoraan Salesforceen

Myynti asiakkaillesi



Näet vahvistusviestin, jossa näytetään täsmättyjen ja päivitettyjen tietueiden määrä ja mahdolliset virheet. Jos organisaatiosi käyttää
Social Key -ominaisuutta yhteyshenkilöiden ja liidien kanssa, ilmoitamme sinulle myös, jos voimme tarjota sinulle niiden sosiaalisia
viitteitä.

6. Tarkasta tietueeseesi tehdyt muutokset.

Jos päätit vain päivittää Päivitystila-kentän ja nyt joidenkin tietueiden päivitystila on Erilainen, voit päivittää kunkin
tietueen manuaalisesti sen lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko manuaalisesti
tai automatisoiduilla töillä, tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Note:

• Jos käytät mukautettuja Data.com:ista–Salesforceen-kenttäkartoituksia organisaatiossasi,
päivitystoiminto saattaa vaikuttaa muihin kenttiin kuin mitä alla on lueteltu.

• Jos näet jonkin alla olevista viesteistä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Sinulla
on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi
päivittää tätä tietuetta täysin  tai Sinulla on rajallinen
käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää kaikkia
tässä näytettyjä kenttiä.

Tilikentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä tilien päivitystöiden ja Tilien yhtiötiedot -päivityssäännön
kanssa.

ToimialaTilin nimi

NAICS-koodiTilin toimipaikka

NAICS-kuvausVuosituotto

OmistusLaskutusosoite

PuhelinPäivitystila

SIC-koodiD&B-yhtiö

SIC-kuvausData.com-avain

TikkerisymboliD-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

KauppatyyliKuvaus

Web-sivustoTyöntekijät

AloitusvuosiFaksi
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Yhteyshenkilökentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä yhteyshenkilöiden päivitystöiden kanssa.

PostiosoitePäivitystila

PuhelinData.com-avain

TyönimikeSähköposti

Nimi

Liidikentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä liidien päivitystöiden kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka ovat käytettävissä Liidien
yhtiötiedot -päivityssäännön kanssa.

SähköpostiOsoite

Toimiala*Vuosituotto*

NimiPäivitystila

Työntekijöiden määrä*Yritys

PuhelinYhtiön D-U-N-S-numero*

NimikeD&B-yhtiö*

Data.com-avain

KATSO MYÖS:

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin"?

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa
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Mitä päivitystila  kertoo minulle tietueesta?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot
vastaavat Data.com:ista saatuja tietoja. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta
sekä mahdollisuuden päivittää tilan. Tilasta riippuen voit myös päivittää joitakin tietueita suoraan
Päivitystila-kentästä.

Alla oleva esimerkki näyttää sinulle joitakin vaihtoehtoja.

1. Tämän tietueen tila on Erilainen, koska kun sitä verrattiin viimeksi viikko sitten, Salesforce-
ja Data.com-tietueilla oli eri arvot joissakin tai kaikissa kentissä. Käyttäjä, joka vertasi tietueita
viimeksi, on ehkä:

• päättänyt olla hyväksymättä mitään Data.com-arvoja.

• hyväksynyt joitakin Data.com-arvoja ja pitänyt joitakin Salesforce-arvoja.

• napsauttanut Peruuta vertaussivulla.

Napsauta kuvaketta nähdäksesi ponnahdusikkunan, joka sisältää lisätietoja ja päivitystoiminnon
vaihtoehtoja.

2. Tämä rivi kertoo sinulle Salesforce-tietueen viimeisimmän vertailutoiminnon.

Tässä tapauksessa käyttäjä vertasi Salesforce-tilitietuetta Data.com-versioon viikko sitten.

3. Tämä osio tarjoaa lisätietoja vertailusta. Tässä tapauksessa Data.com-versiossa oli erilaiset Sähköposti-, Puhelin- ja
Postitusosoite-arvot yhteyshenkilölle.

4. Voit napsauttaa Päivitä...-linkkiä verrataksesi Salesforce- ja Data.com-tietueita itse.

Jos napsautat Peruuta, tietueen päivitystilana pysyy Erilainen. Jos napsautat Tallenna, vaikka et olisikaan hyväksynyt mitään
Data.com-arvoja, tietueen päivitystilaksi tulee Tarkistettu.
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Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos päivität Salesforce:n tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietojasi Data.com-päivitystoiminnolla, on tärkeää
ymmärtää miten Salesforce-tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin.

Vihje:  Yksityiskohtaiset tiedot Data.com-täsmäyspalveluksen täsmäyspalvelun toiminnasta,
mukaan lukien graafinen yleiskatsaus ja kattavia esimerkkejä, löytyvät dokumentaatiostamme
Data.com Record Matching in Salesforce.

Katso demo: Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen

Salesforce- ja Data.com-tietueita voidaan verrata ja täsmätä kahdella tavalla.

• Manuaalisesti, kun käyttäjä napsauttaa Päivitä yksittäisestä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta.

• Päivitystöillä, jotka yrittävät täsmätä automaattisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita.

Automatisoidut päivitystyöt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ostaneet Data.com
Clean -tuotteen. Manuaalinen päivitys on kaikkien lisensoitujen Data.com Prospector -käyttäjien
käytettävissä.

Kun Salesforce-tietue päivitetään ensimmäisen kerran — joko manuaalisesti tai automatisoidulla
työllä — täsmäyspalvelu hakee samankaltaisia tietueita Data.com:ista. Se tutkii kunkin tietueen
kenttäarvoja ja hakee tarpeeksi identtisiä tai samankaltaisia tietoja osoittaakseen, että molemmat
tietueet esittävät samaa entiteettiä (eli samaa tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä). Jos Data.com löytää
vastaavuuden, tietueet linkitetään yhteen Data.com-avain-kentän numeroarvolla.
Yhteyshenkilö- ja liiditietueet täsmätään täsmäyspalvelun avulla joka kerta, kun Salesforce-tietue
päivitetään. Tilitietueet täsmätään (tai haetaan) D-U-N-S-numero-kentän perusteella joka kerta,
kun Salesforce-tietue päivitetään. Jos D-U-N-S-numero-kenttä on tyhjä, vastaavuutta etsitään
täsmäyspalvelun avulla. Jos Salesforce-tietue muuttuu merkittävästi, täsmäyspalvelu saattaa etsiä parempaa vastaavuutta muista
Data.com-tietueista tietueen seuraavalla päivityskerralla.

Note:

• Jos haluat täsmätä tilitietueita uudelleen täsmäyspalvelun avulla D-U-N-S-numerosta riippumatta, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Tällöin joillakin tilitietueilla saattaa kuitenkin on Data.com-päivitystilana Ei löytynyt.

• Jos kartoitit D-U-N-S-numero-kentän uudelleen tai ohitit sen kartoituksen, tai jos organisaatiosi osti Data.com-tuotteen
ennen 16. joulukuuta 2011, tilitietueiden täsmäämisessä käytetään automaattisesti täsmäyspalvelua.

Yhteyshenkilö- ja liiditietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Nimi

• Sähköposti

Pyri käyttämään suoraa sähköpostiosoitetta äläkä ryhmäosoitetta, kuten info@org.com. (Identtiset sähköpostiarvot käynnistävät
täsmätään lähes aina, elleivät tietueiden muut arvot ole ristiriitaisia). Huomautus: Data.com ei tallenna sähköposteja, jotka saattavat
sisältää henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköposteja.

• Tilin nimi  yhteyshenkilöille; Yhtiö  liideille.

• Nimike

• Puhelin

Tilitietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Tilin nimi

– Varmista, että tilin nimi ei sisällä asiaankuulumatonta tekstiä, kuten numeroita (1002), erikoismerkkejä (!#@#) tai tarpeettomia
sanoja. (Nämä symbolit ovat hyväksyttäviä, jos yhtiösi nimi sisältää niitä).
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– Vältä käyttämästä maiden ja osavaltioiden nimiä arvoina, elleivät ne ole osa yhtiösi nimeä.

– Jos tilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, esimerkiksi DSGI Business (PC World Business)  kokeile
molempia.

– Jos tilin nimi on myös verkkosivusto (kuten salesforce.com), kokeile jättää toimialue pois (.com  yms.).

• Laskutusosoite

– Käytä täydellistä osoitetta, jos mahdollista.

– Yritä määrittää arvo Maa-kentälle. Tämä optimoi täsmäystapasi.

– Yritä määrittää arvo Osavaltio- tai Postinumero-kentälle.

– Jos tiedät tilin kadun nimen, mutta et katunumeroa, käytä vain kadun nimeä. Kadun nimi ilman katunumeroa on parempi kuin
ei mitään.

• Web-sivusto

• Puhelin

Data.com Clean -päivitystilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos sinulla on Data.com Prospector tai Data.com Clean, Salesforce-tiliesi, -yhteyshenkilöidesi ja
-liidiesi Päivitystila-kenttä osoittaa niiden päivitystilan verrattaessa Data.com:iin.

HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Data.com:ista lisäämäsi
tietueet ovat aina
Synkronoitu-tilassa,
kunnes
jommankumman tiedot
muuttuvat.

Kun olet päivittänyt
tietueen ja sille on
löytynyt vastaavuus
Data.com:ista, tietueen
Päivitystila-arvoksi
muuttuu
Tarkistettu,
kunnes yksi näistä
ehdoista täyttyy.

OdottaaSalesforce-tietueen nykyistä
versiota ei ole verrattu
Data.com:in kanssa. Tämä tila
saattaa ilmetä, koska:

Ei
verrattu

• Tietue luotiin manuaalisesti
Salesforcessa (eikä sitä
lisätty Data.com:ista) eikä
sitä ole verrattu vielä
Data.com:in kanssa.

• Salesforce-tietuetta
verrattiin aiemmin
Data.com:in kanssa, mutta
myöhemmin käyttäjä
muokkasi sitä eikä sitä
verrattu uudelleen.

• Salesforce-tietuetta
verrattiin aiemmin

• molemmat tietueet
ovat identtisiä
(Synkronoitu-tila).Data.com:in kanssa, mutta

myöhemmin työnkulku tai
• tietue päivitetään

Salesforce:ssa tai
muu automatisoitu
prosessi (kuten liidin

Data.com:issa
(Erilainen-tila).

muunnos) päivitti sen eikä
sitä verrattu Data.com:in
kanssa uudelleen. • tietueesta tulee

ei-aktiivinen
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

• Kartoitat Data.com -kenttiä
Salesforce.com -kenttiin ja yhdessä tai
useammassa kartoitetussa Data.com
-kentässä ei ole arvoa.

Synkronoitu-tilassa olevia
tietueita pidetään päivitettyinä,

TäsmättyKun Salesforce-tietuettasi verrattiin viimeksi
Data.com-tietueeseen, ne olivat identtisiä.
Synkronoitu-tilassa olevia tietueita
pidetään päivitettyinä.

Synkronoitu

mutta voit toistaa
päivitysprosessin.

Napsauta
Päivitystila-kentässä
olevaa kuvaketta ja tarkista
tietueen edellinen
vertailuajankohta aikaleimasta.

Tarkistettu-tilassa olevia
tietueita pidetään päivitettyinä,

HuomioituKun Salesforce-tietuettasi verrattiin viimeksi
Data.com-tietueeseen, niitä verrannut
käyttäjä:

Tarkistettu

mutta voit toistaa
päivitysprosessin.• Säilytti vähintään yhden

Salesforce-tietueen arvon Kun olet päivittänyt tietueen ja sille
on löytynyt vastaavuus• Saattoi myös merkitä kenttäarvon

vääräksi  Data.com:iin. Data.com:ista, tietueen
Päivitystila-arvona säilyy• Merkitsi tietueen

Ei-aktiiviseksi. Tarkistettu, kunnes yksi
näistä ehdoista täyttyy.

tai
• molemmat tietueet ovat

identtisiä
(Synkronoitu-tila).

• Clean -työt on asetettu kirjoittamaan
yli arvot yhdessä tai useammassa
kentässä, ja yksi tai useampi arvo on
kirjoitettu yli viimeisimmän työn aikana • tietue päivitetään

Salesforcessa tai Data.com:issa
(Erilainen-tila).

• tietueesta tulee ei-aktiivinen
Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

• Kaikki kentät, jotka oli aiemmin
merkitty vääräksi
Data.com:iin, on merkitty
uudelleen oikeaksi.

Kun olet päivittänyt tietueen ja sille
on löytynyt vastaavuus

ErilainenSalesforce-tietueen tiedot eroavat
vastaavan Data.com-tietueen tiedoista.

Erilainen

Data.com:ista, tietueenNote:  On tärkeää muistaa, että
tietueen päivitystila voi muuttua Päivitystila-arvona säilyy

Erilainen, kunnes yksi näistä
ehdoista täyttyy.
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

• molemmat tietueet ovat
identtisiä
(Synkronoitu-tila).

Synkronoitu- tai
Tarkistettu-arvosta arvoon
Erilainen, kun täsmätyn

• käyttäjä tarkistaa molemmat
tietueet ja säilyttää

Data.com-tietueen arvot muuttuvat.
Tämä saattaa tapahtua

Salesforce-tietueen yhden taisäännöllisesti, kun Data.com:ista ja
D&B:stä saadaan päivitettyjä tietoja. useamman arvon

(Tarkistettu-tila).

• tietueesta tulee ei-aktiivinen
Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

Tämä tila on käytettävissä vain
Data.com Clean -tuotteen ja D&B

Valitse vastaavuusData.com:illa ei ole automaattiseen
täsmäykseen soveltuvaa tietuetta, mutta

Valitse
vastaavuus

DUNSRight -täsmäyspalvelun
kanssa.

sillä on yksi tai useampi mahdollinen
vastaavuus. Voit valita yhden enintään
viidestä (5:stä) ehdokkaasta.

Tietuetta ei voi päivittää
Salesforcessa, koska Data.com ei
löytänyt sitä vastaavaa tietuetta.

Ei löytynytSalesforce-tietueesta ei ole vastaavia
tietueita Data.com-tietueessa.

Ei
löytynyt

Ei-aktiivinen-tilassa olevat
tietueet piilotetaan oletusarvoisesti

Ei-aktiivinenData.com tai organisaatiosi käyttäjä on
raportoinut Salesforce-tietuetta vastaavan
Data.com-tietueen olevan ei-aktiivinen.

Ei
aktiivinen

Data.com Prospector
Yhteyshenkilötietue saattaa olla -hakutuloksista, mutta voit näyttää

ne käyttämällä suodattimia.ei-aktiivinen, jos se sisältää vanhentuneita
tai epätarkkoja tietoja. Tilitietue on

Jos päivität tietueen ja raportoit
sen olevan aktiivinen

ei-aktiivinen, jos D&B on merkinnyt, että se
ei harjoita liiketoimintaa.

Data.com:issa, tietueen
päivitystilaksi muuttuu
Tarkistettu.

Työskentele pääkäyttäjän kanssa
joko:

OhitettuJoko:Ohitettu

• Salesforce-tietue kohtasi
vahvistussääntöön tai käynnistimeen • Muokataksesi käynnistintä,

vahvistussääntöä tai APIliittyvän virheen edellisen tallennuksen
mukautusta, joka aiheuttiyhteydessä, jolloin seuraava kasautuva
virheen ja Ohitettu  -tilan,Clean-synkronointityö asetti tietueen

tilaksi Ohitettu. ja puhdista tietue uudelleen
manuaalisesti tai Clean -työllä.tai

tai• Tietueen päivitystila asetettiin tilaan
Ohitettu  API:n kautta. • Pyydä pääkäyttäjääsi

harkitsemaan OhitetutTäyssynkronoidut Clean -työt eivät käsittele
tietueita, joissa on Ohitettu
-puhdistustila.
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Täyden synkronoinnin päivitystyöt
käsittelevät tietueet, joilla on mikä tahansa

tietueet  Clean Job
Ohitusvaihtoehtoa, joka

päivitystila ja joissa ilmeni aiheuttaa sekä kasautuvien että
vahvistussääntöihin, käynnistimiin tai täyssynkronoitujen töiden
muihin mukautuksiin liittyviä virheitä prosessoinnin ohittamisen
edellisen tallennuksen yhteydessä. Näiden tietueille, joiden päivitystila on

Ohitettu.tietueiden Päivitystila-kentän arvo
ei kuitenkaan muutu ennen kuin virheet
on ratkaistu.

KATSO MYÖS:

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta?

Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

Tietoja tietueiden päivittämisestä Data.com Clean -päivitystoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun päivität tietuetta, vertaat Salesforce-tietojasi Data.com:issa oleviin tietoihin. Tässä prosessissa
on monta tärkeää käsitettä, jotka sinun tulisi ymmärtää, esimerkiksi miten toisiaan vastaavia tietueita
valitaan ja miten Data.com-tietueita merkitään vääräksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen ja tiedät, että
siihen liittyvä tili, yhteyshenkilö tai liidi ei harjoita enää liiketoimintaa tai ei enää toimi yhtiössä,
voit raportoida asiasta Data.com:ille. Jos tilin, yhteyshenkilön tai liidin on ilmoitettu olevan
Ei-aktiivinen Data.com:issa, kerromme siitä sinulle. Voit ilmoittaa meille myös, jos uskot,
että tili, yhteyshenkilö tai liidi on Aktiivinen.

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota
organisaatiosi käyttää tilitietueiden päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen
päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.
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Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitietueiden päivittäminen:
• Tilien muokkausoikeus

Yhteyshenkilötietueiden
päivittäminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Liiditietueiden päivittäminen:
• Liidien muokkausoikeus

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen ja tiedät, että
siihen liittyvä tili, yhteyshenkilö tai liidi ei harjoita enää liiketoimintaa tai ei enää toimi yhtiössä, voit
raportoida asiasta Data.com:ille. Jos tilin, yhteyshenkilön tai liidin on ilmoitettu olevan
Ei-aktiivinen Data.com:issa, kerromme siitä sinulle. Voit ilmoittaa meille myös, jos uskot,
että tili, yhteyshenkilö tai liidi on Aktiivinen.

Data.com tai Data.com Clean -käyttäjä voi merkitä tilin, yhteyshenkilön tai liidin aktiiviseksi
tai ei-aktiiviseksi. Ei-aktiivinen  tarkoittaa, että tili ei enää harjoita liiketoimintaa
tai että yhteyshenkilö tai liidi ei enää toimi yhtiössä.

Jos tietue on Ei-aktiivinen, ilmoitamme sinulle tilan lähteen, ja jos lähde on Data.com,
ilmoitamme myös syyn. Ilmoitamme sinulle esimerkiksi, jos tili ei enää harjoita liiketoimintaa, jos
yhteyshenkilö ei enää työskentele yhtiöllä tai jos yhteyshenkilön tai liidin puhelinnumero tai
sähköpostiosoite on virheellinen.

1. Napsauta tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta Päivitä avataksesi vertailusivun.

2. Jos tili, yhteyshenkilö tai liidi ei ole enää aktiivinen, napsauta Raportoi ei-aktiiviseksi.

3. Napsauta Tallenna.
Tietueen Päivitystila-kentässä näytetään nyt Ei-aktiivinen.

4. Jos tili on raportoitu ei-aktiiviseksi, mutta sen yhtiö harjoittaa edelleen liiketoimintaa, tai jos
yhteyshenkilö tai liidi on raportoitu ei-aktiiviseksi, mutta työskentelee edelleen yhtiössä, voit
päivittää kyseisen tietueen uudelleen. Vertailusivulla näet viestin, joka kertoo tietueen nykyisen
raportoidun tilan — ei liiketoimintaa  tileille tai Ei-aktiivinen  yhteyshenkilöille
ja liideille — ja kuka raportoi sen: Data.com vai käyttäjä.

5. Napsauta Raportoi aktiiviseksi.
Tietueen Päivitystila-kenttä palautuu arvoon, joka sillä oli ennen kuin tietue raportoitiin
ei-aktiiviseksi. Jos esimerkiksi yhteyshenkilön Päivitystila  on Tarkistettu
ja yhteyshenkilö raportoidaan ei-aktiiviseksi, sen päivitystilaksi muutetaan
Ei-aktiivinen. Jos yhteyshenkilö raportoidaan myöhemmin aktiiviseksi, sen
päivitystilaksi palautuu Tarkistettu.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat
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Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota
organisaatiosi käyttää tilitietueiden päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen
päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.

Käytettävissä olevat täsmäyspalvelut ovat:

Data.com-täsmäys
Data.com:in oma täsmäysteknologia, joka täsmää Tilin nimi-, Laskutusosoite-,
Web-sivusto- ja Puhelin-kenttien perusteella.

Data.com-täsmäyspalvelua käytetään aina, kun päivitettävillä tileillä on käypä
D-U-N-S-numero, vaikka DUNSRight-täsmäyspalvelu olisi valittu.

D&B DUNSRight™ -täsmäys
D&B:n omistama datan laadun varmistustekniikka, joka käyttää tarkkaa prosessia tietojen
normalisoimiseksi ja D&B-yhtiötietueiden täsmäämiseksi tilitietueisiisi. Prosessi käyttää myös
D&B-luottamuskoodia, joka arvioi Data.com-vastaavuusehdokkaat vertaamalla niitä tietueeseesi,
asteikolla 1:stä (erilainen) 10:een (identtinen tai lähes identtinen). Lisäksi D&B tarjoaa
kirjainarvosanan yksittäisille kentille. Lisätietoja D&B DUNSRight -täsmäyksestä on D&B Entity
Matching -asiakirjassa.

DUNSRight™-täsmäysData.com-täsmäysMäärite

Oletusarvoinen täsmäyspalvelu

Sisältää D&B-luottamuskoodin

Tukee laajaa kansainvälistä täsmäystä1

Tukee muita kuin englanninkielisiä maita

Vaatii oletuskartoituksen
D-U-N-S-numero-kentälle

1D&B DUNSRight -täsmäys tarjoaa täsmättäviä tietueita yli 200 maalle enemmän kuin Data.com-täsmäys. DUNSRight-täsmäys ei tue
näitä maita ja alueita: Amiraliteettisaaret; Ahvenanmaa; Antarktis; Ascension; Bonaire; Bouvet'nsaari; Brittiläinen Intian valtameren alue;
Carolinesaaret; Kookossaaret (Keelingsaaret); Kuuba; Curaçao; Ranskan eteläiset territoriot; Guernsey; Heard ja McDonaldinsaaret; Mansaari;
Jersey; Korean demokraattinen kansantasavalta; Mayotte; Mikronesian liittovaltio; Midwaysaaret; Mongolia; Niue; Palau; Miehitetyt
palestiinalaisalueet; Pitcairn; Saint Barthélemy; Saint Eustatius ja Saba; Saint Martin (Ranskan osa); Sint Maarten (Alankomaiden osa);
Etelä-Georgia; South Eteläiset sandwichsaaret; Svalbard ja Jan Mayen; Itä-Timor; Turkin Kypros; Yhdysvaltain pienet erillissaaret; Wake;
Wallis ja Futuna; Länsi-Sahara.

KATSO MYÖS:

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?
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Data.com Social Key

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Data.com Social Key toimii Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden ja Data.com Clean
-päivitystoiminnon kanssa. Sen avulla voit nähdä enemmän yhteyshenkilöistäsi ja liideistäsi suoraan
Salesforce:sta tai sosiaalisista verkkosivustoista. Organisaatiosi täytyy ottaa Data.com Clean -tuote
käyttöön käyttääkseen Social Key -ominaisuutta.

Tärkeää: Data.com Social Key ja Data.com Social Profile Match API eivät ole enää käytettävissä
Summer '16 -julkaisun jälkeen. Tällöin sosiaalisten profiilien viitteitä, kuten LinkedIn®-viitteitä,
ei lisätä enää Data.com-päivitystoiminnolla päivitettyihin tietueisiin. Et myöskään voi hakea
sosiaalisten profiilien viitteitä Data.com Social Profile Match API:lla.

Kun päivitystöitä suoritetaan tai tietueita siivotaan luettelosta, Social Key löytää ja yhdistää
yhteyshenkilöidesi ja liidiesi sosiaaliset viitteet. Social Key tarjoaa tällä hetkellä LinkedIn®-, Twitter®-
ja Facebook®-palveluiden sosiaaliset viitteet vain yhdysvaltalaisille yhteyshenkilöille ja liideille.
Pääkäyttäjäsi valitsee haluamasi sosiaaliset verkostot.

Käyttäjät kirjautuvat sisään sosiaaliseen verkostoon yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta ja tarkastella siihen liittyvää profiilia Sosiaaliset
tilit ja yhteyshenkilöt -tarkasteluohjelmasta tai sosiaaliselta verkkosivustolta. Manuaalinen haku ei ole tarpeen.

Note:  Riippuen yhteyshenkilöiden ja liidien yksityisyysasetuksista, heidän ystäviensä tai yhteyksiensä asettamista käyttöoikeuksista
sekä sivuston käyttöehdoista, et ehkä näe kaikkia tietoja, jotka näkisit kirjautuessasi suoraan omalta sosiaalisen verkon tililtäsi.

Data.com Clean -päivitystoiminnon täytyy olla käytössä Social Key -ominaisuuden käyttämiseksi.

Pysy ajan tasalla sosiaalisisten verkostojen ja uutisten avulla

Uutiset-komponentti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja
Salesforce1-sovelluksessa

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

Hanki suora pääsy asiakkaisiin, kumppaneihin ja kilpailijoihin liittyviin relevantteihin ja ajankohtaisiin
uutisartikkeleihin. Uutiset-komponentti sisältää artikkeleita ja Twitter-viestejä ja se on käytettävissä
tileissä, yhteyshenkilöissä, liideissä, mahdollisuuksissa ja aloitussivulla.

Uutiset-komponentti tarjoaa relevantteja ja ajankohtaisia uutisia, jotka auttavat sinua pysymään
ajan tasalla yhtiöistä, ihmisistä ja toimialoista, joiden parissa työskentelet. Uutiset ovat saatavilla vain
yhdysvaltalaisista lähteistä englanniksi.

Uutisia tämänhetkisen sijaintisi mukaan

• Tilitietueissa näytetyt uutiset perustuvat tiliin, sen johtajiin ja sen toimialaan.

• Yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuustietueissa uutiset perustuvat tietueeseen liittyvään tiliin,
sen johtajiin ja sen toimialueisiin.

• Aloitussivulla ja Uutiset-sovelluksessa näytetyt uutiset perustuvat viimeksi tarkasteltuihin
tietueisiin ja niiden tehtäviin ja tapahtumiin.

• Salesforce1-sovelluksessa näytetyt uutiset perustuvat myös mobiilikalenterisi ajoitettuihin tapahtumiin osallistuvien tileihin.

Uutiskategoriat

Sisältää uutisiaLuokka

Tietueen tilin perusteella.Tilin uutiset
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Sisältää uutisiaLuokka

Tiliin tai siihen liittyvän tietueen toimialasta.Toimialan uutiset

Ihmisistä, joilla on johtajarooli tilissä tai tietueeseen liittyvässä tilissä.
Johtajien ei tarvitse olla yhteyshenkilöitä Salesforcessa, jotta heitä
koskevia uutisia.

Johtajien uutiset

Joita muut Salesforce-käyttäjät lukevat.Omassa yhtiössä nousevat

Jotka eivät liity suoraan tietueen tiliin, toimialaan tai johtajiin.Yleiset business-uutiset

Uutisten jakaminen Chatterissa
Jos törmäät mielenkiintoiseen uutisartikkeliin, voit jakaa sen helposti Chatterissa. Kun jaat artikkelin tietueen lisätietosivulta, se lähetetään
tietueen Chatter-syötteeseen. Kun jaat artikkelin aloitussivulta tai Uutiset-sovelluksesta, se lähetetään Chatter-profiiliisi, josta kaikki sinua
seuraavat näkevät sen.

Uutisten laatu ja palaute

• Salesforce käsittelee kaikki uutiset varmistaakseen, että ne ovat relevantteja eivätkä sisällä roskapostia tai asiatonta sisältöä.

• Jos havaitset asiattoman tai virheellisen uutisen, merkitse ne käyttämällä palautevaihtoehtoja.

Yksityisyys ja tietoturva

• Kun tämä ominaisuus on käytössä, kolmansien osapuolten palvelut ja Salesforce-teknologiat, jotka tarjoavat erilaisia yksityisyyden
ja tietoturvan suojaustapoja kuin Salesforce-palvelut, saattavat tallentaa/käsitellä joitain organisaatiosi tietoja. Kun tietoja (kuten
kyseltävän tilin nimi tai verkkosivusto) jaetaan tai siirretään, pyrimme poistamaan nimesi ja organisaatiosi nimen asiayhteydestä.
Salesforce ei ota vastuuta tietojen yksityisyydestä tai tietoturvasta, kun niitä jaetaan kolmansien osapuolten kanssa tätä ominaisuutta
käytettäessä.

• Salesforce tarjoaa useimmilla tileille uutisia omalta uutisten käsittelyalustaltaan, joka kerää uutisia uutistoimistojen RSS-syötteistä ja
Twitter-sisällöstä. Jos tietokannastamme ei löydy sopivaa vastaavuutta, saatamme hakea tiliisi liittyviä uutisia kolmansien osapuolten
palveluista käyttämällä Salesforceen syöttämääsi tilin nimeä. Salesforce ei ole missään tapauksessa vastuussa kolmansien osapuolten
tarjoamien uutisten sisällöstä. Salesforcen tekemät kyselyt suoritetaan käyttämällä suojausprotokollia, eikä niitä linkitetä yksittäisiin
Salesforce-käyttäjiin.
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit parantaa käyttäjiesi pääsyä sosiaalisiin tietoihin ja palvella nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi
paremmin käyttämällä sosiaalisia verkostoja helposti Salesforce:sta

Katso esittely (3:29 minuuttia)

Kun tili, yhteyshenkilö tai liidi on linkitetty sosiaaliseen verkkoprofiiliin, sinä ja kaikki muut
organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää sen ajankohtaisia sosiaalisia tietoja kirjautumatta sisään muihin
sivustoihin.

Data.comSocial
Key
-ominaisuudella
päivitettävät
objektit

Lightning
Experiencen ja
Salesforce1-sovelluksen
tukemat
objektit

Salesforce
Classicin
tukemat
objektit

Mitä näet
Salesforce:ssa

Sosiaalinen
verkosto

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Twitter on
loistava tapa
tarkastella
olemassa olevien
ja potentiaalisten
asiakkaiden
julkisia
henkilökuvia ja
oppia tuntemaan
heidät. Näet
lyhyet
profiilitiedot,
uusimmat
twiittaukset, ketkä
seuraavat tilejäsi,

Twitter

yhteyshenkilöitäsi
ja liidejäsi ja keitä
he seuraavat.

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Facebook tarjoaa
henkilökohtaisempia
tietoja olemassa
olevista ja
mahdollisista

Facebook

asiakkaistasi ja
auttaa löytämään
yhteisiä
kiinnostuksen
kohteita. Voit
nähdä
yhteyshenkilöiden,
liidien ja
henkilötilien
profiilit,
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tilapäivitykset ja yhteisten
kaverienne määrän.
Yritystileistä voit
tarkastella asiakkaasi
yhtiön toimintaa
sosiaalisessa mediassa,
mm. yhtiön profiili ja
seinäviestit.

Tilit

Yhteyshenkilöt

Klout on kolmannen
osapuolen palvelu, joka
analysoi ihmisten

Klout

Liiditvaikutuspiirejä
sosiaalisissa verkostoissa,
kuten Twitter, Facebook
ja LinkedIn. Käytä
Klout-palvelua
nähdäksesi tiliesi,
yhteyshenkilöidesi ja
liidiesi vaikutuksen
sosiaalisessa mediassa, eli
kehen he vaikuttavat,
kuka vaikuttaa heihin ja
mistä aiheista he
keskustelevat.

Tilit

Yhteyshenkilöt

YouTube auttaa sinua
löytämään ja
tarkastelemaan tileihisi,

YouTube-videot

Liidityhteyshenkilöihisi ja
liideihisi liittyviä videoita.

Kun sinä tai joku muu organisaatiosi käyttäjä liittää tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin sosiaalisen verkkoprofiilin, Salesforce näyttää aina sen
ajankohtaiset tiedot. Kunkin Salesforce-käyttäjän näkemät tiedot riippuvat siitä, miten hän on yhteydessä tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin
sosiaalisessa verkostossa sekä kyseisen profiilin yksityisyysasetuksista. Jos et ole kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon Salesforcen
kautta, näet vain tiedot, jotka sosiaalisten verkoston käyttäjä on määrittänyt julkisesti näkyviksi.

Tärkeää: Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus käyttää Facebook-, Klout-, Twitter- ja YouTube-palveluiden julkisia
API-rajapintoja näyttääkseen sosiaalisia tietoja Salesforcessa. Koska nämä sosiaaliset verkostot voivat muokata API-palveluitaan tai
lopettaa niiden tarjonnan koska tahansa, salesforce.com ei voi taata tulevaisuudessa tämän ominaisuuden tai sen toimintojen
käytettävyyttä, mukaan lukien käyttöoikeus tällä hetkellä näytettäviin tietoihin tai johonkin sosiaaliseen verkostoon. LinkedIn ei ole
enää osana tätä ominaisuutta Winter ‘16 -julkaisusta lähtien.
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Aloittaminen Salesforce1-sovelluksessa tai Salesforce-sivuston täydessä versiossa
Aloita siirtymällä tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulle ja kirjautumalla sisään sosiaaliseen verkkoprofiiliisi. Sisäänkirjautuminen luo
yksityisiä yhteyksiä Salesforce:n ja sosiaalisten verkkotiliesi välille ja sallii sinun nähdä ulkoisia sosiaalisia profiileja Salesforce:ssa.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

Tietosuoja ja yksityisyys Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta käytettäessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus on suunniteltu tarjoamaan tietosuojaa ja
yksityisyyttä sinulle ja tiedoillesi.

• Salesforce käyttää luotettavaa OAuth-protokollaa, kun kirjaudut sisään Facebook-, Twitter- tai
Klout-tilillesi. Kirjautumistunnuksiasi ei paljasteta Salesforcelle emmekä koskaan tallenna
salasanojasi.

• Salesforce ei tuo tai tallenna sosiaalisia tietoja. Kun valitset sosiaalisen profiilin tai YouTube-videon,
Salesforce hakee haluamasi tiedot suoraan sosiaalisesta verkostosta. Näet aina tiliesi,
yhteyshenkilöidesi ja liidiesi ajankohtaiset sosiaaliset tiedot.

• Salesforce-tietueen liittämistä sosiaaliseen verkkotiliin ei huomioida sosiaalisessa verkostossa.
Jos esimerkiksi liität yhteyshenkilön Twitter-tiliin, sinusta ei tule Twitter-tilin seuraajaa.

• Salesforce ei koskaan lähetä tietoja sinusta tai toimistasi sosiaaliseen verkkotiliisi.

• Tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi eivät saa ilmoitusta, kun tarkastelet heidän sosiaalisia
verkkoprofiilejaan Salesforcen kautta. Käyttöoikeutesi sosiaalisiin verkostoihin on Salesforcen
kautta Vain luku, kun käytät sosiaalista tarkasteluohjelmaa.

Note: Jos poistut sosiaalisesta tarkasteluohjelmasta esimerkiksi napsauttamalla linkkiä,
joka avaa uuden selainvälilehden, poistut myös Salesforcesta ja toimit suoraan sosiaalisen
verkoston sivustolla. Salesforcen Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden
ulkopuolella suorittamasi toiminnot saattavat tallentua sosiaaliseen verkostoon.

• Facebook- tai Twitter-profiilista näkemäsi tiedot ovat sinulle yksilöllisiä ja riippuvat siitä, miten
olet yhteydessä kuhunkin tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin sosiaalisessa verkostossa sekä tilin,
yhteyshenkilön tai liidin käyttämistä yksityisyysasetuksista. Muiden Salesforce-käyttäjien täytyy
kirjautua sisään sosiaalisille verkkotileilleen ja he näkevät vain tiedot, jotka heillä on oikeus nähdä
yhteyden tasonsa perusteella. Jos esimerkiksi Twitter-profiilisi on yhteydessä liidisi
Twitter-profiiliin, voit nähdä kyseisen liidin muut yhteydet, mutta toinen organisaatiosi käyttäjä,
jonka Twitter-profiili ei ole yhteydessä liidiin, ei näe näitä tietoja.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit poistaa Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden käytöstä tai ottaa joitakin sosiaalisia
verkostoja käyttöön tai pois käytöstä.

Jos poistat Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden käytöstä, et näe tiliesi,
yhteyshenkilöidesi tai liidiesi sosiaalisia verkostoja. Jos taas poistat yksittäisen sosiaalisen verkoston
käytöstä, et voi tarkastella tai käyttää siihen liittyviä tietoja.

Note: Salesforce Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa käyttäjät voivat
käyttää vain Twitter-verkostoa, vaikka muita verkostoja olisikin käytössä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Sosiaaliset  ja valitse Omien
sosiaalisten tilien ja yhteyshenkilöiden asetukset, Omat sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt
tai Asetukset — minkä sitten näetkään.

2. Määritä Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuus haluamallasi tavalla.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Sosiaalisten verkkoprofiilien tarkasteleminen ja linkittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisten verkkoprofiilien
liittäminen tiettyyn objektiin:
• Objektin

muokkausoikeus

Tiettyyn objektiin liitettyjen
sosiaalisten verkkoprofiilien
tarkasteleminen:
• Objektin lukuoikeus.

Henkilötilit vaativat sekä
tilien että
yhteyshenkilöiden
lukuoikeuden.

Tarkastele tiliesi, yhteyshenkilöidesi ja liidiesi ajankohtaisia tietoja, jotka on kerätty heidän sosiaalisista
verkkoprofiileistaan ja toimistaan, liittämällä tietueita sosiaalisiin Twitter- ja Facebook-profiileihin.

Kun olet linkittänyt tilin, yhteyshenkilön tai liidin sosiaaliseen verkkoprofiiliin, voit tarkastella profiilin
tietoja ja profiilin edellisiä sosiaalisia toimia tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta.

Note: Näkemäsi sosiaalisten verkkoprofiilien tiedot ja toimet riippuvat profiilien
yksityisyysasetuksista, heidän kaveriensa tai yhteyksiensä määrittämistä käyttöoikeuksista ja
sosiaalisen verkoston käyttöehdoista. Lisätietoja tietoturvasta ja yksityisyydestä on kohdassa
Tietoturva ja yksityisyys Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta käytettäessä.

Voit linkittää tilejä, yhteyshenkilöitä ja liidejä Twitter- ja Facebook-profiileihin Salesforce Classicissa.
Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa voit tarkastella ja linkittää vain Twitter-tilejä.

Katso esittely (3:29 minuuttia)

1. Kirjaudu sisään sosiaaliseen verkostoon tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta.

2. Jos ei tietueeseen ei ole vielä linkitetty sosiaalista verkkoprofiilia, Salesforce etsii automaattisesti
tietueen nimeä vastaavia profiileja. Valitse tietueeseen linkitettävä profiili tai hae uudelleen eri
hakusanoilla, jos yksikään profiili ei ole sopiva osuma.

3. Tarkastele sosiaalisia tietoja, joita sosiaalinen verkosto jakaa kanssasi.

KATSO MYÖS:

Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys
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Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisten verkkoprofiilien
etsiminen ja linkittäminen
yritystilitietueisiin:
• Tilien muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
etsiminen ja linkittäminen
henkilötilitietueisiin:
• Tilien muokkausoikeus

ja

Yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
hakeminen ja linkittäminen
yhteyshenkilöihin:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
hakeminen ja linkittäminen
liideihin:
• Liidien muokkausoikeus

Kun sinä tai joku muu käyttäjä liittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueisiin sosiaalisia verkkoprofiileja,
tietueissa näytetään Twitter- tai Facebook-profiilikuvat. Joidenkin verkostojen profiilikuvat näytetään
Salesforce:ssa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään verkostoon.

Tilin, yhteyshenkilön tai liidin profiilikuva haetaan oletusarvoisesti ensimmäisestä tietueeseen
liitetystä sosiaalisesta verkostosta. Jos organisaatiosi on ottanut tilien logot käyttöön, tiliin
manuaalisesti lisäämäsi profiilikuvat saatetaan korvata tuoreimmilla ja ajankohtaisemmilla kuvilla
Lightning Experiencessa.

Note:  Facebook-profiilikuvat ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

1. Napsauta tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta sosiaalisen verkoston kuvaketta

( ).

2. Valitse sosiaalisesta tarkasteluohjelmasta sosiaalisen verkoston välilehti, joka sisältää haluamasi
kuvan.

3. Klikkaa Näytä kuva Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit parantaa käyttäjiesi pääsyä sosiaalisiin tietoihin ja palvella nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi
paremmin käyttämällä sosiaalisia verkostoja helposti Salesforce:sta

Note:  Eri Salesforce-tuotteissa on käytettävissä eri sosiaalisia verkostoja. Tarkasta sosiaalisten
verkostojen saatavuustiedoista sivulla 122, että käyttämäsi tuote sisältää verkoston, jota haluat
käyttää.

Salesforce Classic

1. Napsauta sosiaalisten verkkojen kuvakkeita tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivun ylälaidasta
avataksesi sosiaalisten verkostojen tarkasteluohjelman.

2. Jos kuvakkeita ei ole näkyvissä, Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus ei ehkä ole
käytössä organisaatiossasi. Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan ominaisuus käyttöön.

3. Jos sosiaalisen verkoston kuvake puuttuu, sosiaalinen verkosto saattaa olla kytketty pois käytöstä.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan sosiaalinen verkosto käyttöön organisaatiollesi.

• Tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi ja ota verkosto käyttöön sisäänkirjautumista varten.

4. Se, voitko nähdä tietyn tietueen sosiaaliset tiedot, riippuvat tietueen käyttöoikeuksistasi ja
sosiaalisen profiilin yksityisyysasetuksista.

SalesforceLightning Experience

1. Avaa minkä tahansa tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen lisätietosivu.

2. Jos Twitter-kuvake ei ole näkyvissä, Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus ei ehkä
ole käytössä organisaatiossasi. Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Twitter-ominaisuus käyttöön
organisaatiollesi.

3. Jos ominaisuus on käytössä, mutta et näe Twitter-korttia, tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi.

Salesforce1

1. Avaa minkä tahansa tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen lisätietosivu.

2. Jos Twitter-korttia ei näy, kokeile seuraavia toimia.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus käyttöön.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Twitter-ominaisuus käyttöön organisaatiollesi.

• Pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään Twitter-kortti mobiilisivuasetteluun tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.

• Tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi varmistaaksesi, että Twitter on otettu käyttöön sisäänkirjautumista varten.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Varakkaiden asiakkaiden houkutteleminen talouspalveluihin

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Mikä on Salesforce for Wealth Management?
Salesforce for Wealth Management on toimialaratkaisu, joka on suunniteltu ja räätälöity varojenhallintaan.

Kenelle Salesforce for Wealth Management on tarkoitettu?
Salesforce for Wealth Management on suunniteltu varojenhallinta-ammattilaisille, jotka neuvovat varakkaita asiakkaita. Se sallii sinun
luoda syvempiä asiakassuhteita, integroida avainjärjestelmiä edistääksesi käyttäjien sopeutumista ja tukea yhteensopivuusprosesseja
tehokkaasti.

Mistä saan Salesforce for Wealth Management -sovelluksen?
Salesforce for Wealth Management on saatavilla ilmaiseksi AppExchange-palvelusta Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance
Edition -versioille. Se sisältää kaikki yleisesti saatavilla olevat Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -ominaisuudet,
kuten Outlook-integroinnin, työnkulun ja Force.com API:n. Se edellyttää henkilötilien käyttöä. Ne ovat parannettuja tilitietueita, jotka on
suunniteltu kuluttajakauppatoimialoille, kuten talouspalveluille.

Mitä Salesforce for Wealth Management sisältää?
Salesforce for Wealth Management sisältää seuraavat komponentit, joka erottaa sen tavallisista Salesforce-ominaisuuksista:

• Helppokäyttöiset välilehdet asiakkaisiin keskittyvillä kentillä

• Kattavat asiakastiedot, mukaan lukien rahoitustilit, sijoitusmieltymykset, osoitteet ja henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet

• Kattavia "Know Your Client" -yhteensopivuuskaavakkeita automaattisella hyväksymisprosessilla

• Varojenhallintaprosessille tarkoitettuja raportteja ja mittaristoja

• Suhderyhmiä (joita kutsutaan kotitalouksiksi)

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen käytön aloittaminen

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi
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Salesforce for Wealth Management -sovelluksen käytön aloittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen sovellusten
määritysvaihtoehtojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen sovellusten
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Suorita seuraavat tehtävät pääkäyttäjänä määrittääksesi Salesforce for Wealth Management
-sovelluksen organisaatiollesi:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen sisällön vahvistaminen
Varmista, että mukautettu Salesforce for Wealth Management -sovellus sisältää oikeat välilehdet:

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

2. Napsauta luettelosta Salesforce for Wealth Management.

3. Varmista, että seuraavat välilehdet näkyvät Sisältyvät välilehdet -luettelossa:

• Aloitus

• Tilit

• Financial Accounts

• Holdings

• WM Assets

• Client Interests

• Know Your Clients

• Raportit

• Mittaristot

• Asiakirjat

• Konsoli

4. Napsauta tarvittaessa Muokkaa ja valitse lisättävät tai poistettavat välilehdet.

Käyttäjien sovellusvalintojen määrittäminen
Mukautetun Salesforce for Wealth Management -pääsovelluksen lisäksi Force.com-sovellusvalikko sisältää seuraavat mukautetut
sovellukset:

• Salesforce Financial Accounts & Holdings

• Salesforce Clients and Interests

• Salesforce Know Your Client

Voit halutessasi piilottaa nämä sovellukset käyttäjiltä Force.com-sovellusvalikosta, koska kaikki haluamasi välilehdet sisältyvät jo
mukautettuun Salesforce for Wealth Management -pääsovellukseen. Sovellusten piilottaminen:

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

2. Napsauta Muokkaa haluamasi sovelluksen nimen vierestä.

3. Poista Kohdista profiileihin  -alueen Näkyvissä-sarakkeen valintaruutuja haluamiesi loppukäyttäjien profiilien
kohdalta. Valitse vain pääkäyttäjien profiileja vastaavat valintaruudut.

4. Napsauta Tallenna.

5. Toista tämä toimenpide tarvittaessa muille yllä mainituille mukautetuille sovelluksille.
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Tietuetyyppien vahvistaminen
Siirry henkilötilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon vahvistaaksesi, että seuraavat tietuetyypit ovat käytettävissä henkilötileille
(asiakkaille).

Individual
Tämä tietuetyyppi on tarkoitettu asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Se tulisi kohdistaa Individual-sivuasetteluun.

Professional Relationship
Tämä tietuetyyppi on tarkoitettu lakimiehille, kirjanpitäjille ja muille ammattilaisille. Se tulisi kohdistaa Professional
Relationship-sivuasetteluun.

Käyttäjien sivuasettelujen määrittäminen
Varmista, että seuraavat komponentit sisältyvät käyttäjien sivuasetteluihin, joita voi mukauttaa kunkin objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osiosta.

Aloitus-välilehden sivuasettelut
Rahoitusneuvojille tarkoitetun aloitussivun asettelun, nimeltään FA Home Page, tulisi sisältää seuraavat komponentit:

• Hyväksyttävät kohteet

• Tehtävät

• Kalenteri

• Mittariston tilannevedos

• Haku

• Luo uusi

• Viimeisimmät kohteet

• Viestit ja hälytykset

• Mukautetut linkit

Henkilötilien sivuasettelut
Henkilötilien (asiakkaiden) sivuasettelun tulisi sisältää seuraavat viiteluettelot:

• Financial Accounts

• Holdings

• Client Interests

• Know Your Client

• Avoimet toiminnot

• Toimintohistoria

• Kumppanit

• Tilitiimi

• Huomautukset ja liitteet
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Know Your Client -hyväksymisprosessin vahvistaminen
Salesforce for Wealth Management sisältää hyväksymisprosessin, joka reitittää Know Your Client -lomakkeet asianmukaisille
Salesforce-käyttäjille hyväksyttäväksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Know Your Client -hyväksymisprosessin hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luonti, muokkaus, poisto tai
kloonaus:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hyväksymisprosessien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tietoja Know Your Client -hyväksymisprosessista
Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi
määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja
mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Salesforce for Wealth Management -sovellus sisältää Know Your Client -hyväksymisprosessin ja
seuraavan yleisen määritelmän:

1. Rahoitusneuvoja luo uuden Know Your Client -tietueen.

Note:  Tallennetun Know Your Client -tietueen data voidaan yhdistää tulostettavaan
Microsoft Word -asiakirjaan tarjotulla yhdistämismallilla.

2. Rahoitusneuvoja lähettää Know Your Client -tietueen hyväksyttäväksi, mikä aiheuttaa seuraavat
tapahtumat:

• Know Your Client -tietue lukitaan ja sen muokkaaminen estetään

• KYC Approval Status  muuttuu tilaan "Odottaa hyväksyntää".

• Date Know Your Client Submitted  muuttuu tämänhetkiseksi päivämääräksi

• Know Your Client -tietuetyypiksi muuttuu "KYC Submitted"

• Asiaankuuluvalle Salesforce-käyttäjälle reititetään hyväksymispyyntö tarkastettavaksi sekä sähköposti-ilmoitus määritetyllä
sähköpostimallilla

3. Liidin rahoitusneuvoja hyväksyy tai hylkää hyväksymispyynnön, mikä aiheuttaa seuraavat tapahtumat:

• Tietue on edelleen lukittuna eikä sitä voi muokata

• KYC Approval Status  muuttuu tilaan "Hyväksytty" tai "Hylätty".

• Date KYC Approved/Rejected  muuttuu tämänhetkiseksi päivämääräksi

• Jos tietue hyväksyttiin, rahoitusneuvojalle ajoitetaan jatkotehtävä tarkastaa Know Your Client -lomake uudelleen puolen vuoden
kuluttua.

Know Your Client -hyväksymisprosessin aktivointi
Know Your Client -hyväksymisprosessin aktivointi:

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

2. Valitse Hyväksymisprosessien hallinta  -alasvetoluettelosta "Know Your Client".
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3. Napsauta hyväksymisprosessin vierestä Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi
Avaa Salesforce for Wealth Management -sovellus valitsemalla minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.com-sovellusvalikosta Salesforce for Wealth Management. Napsauta haluamaasi välilehteä aloittaaksesi työskentelyn.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Clients-välilehden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Asiakkaiden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Asiakkaiden luominen:
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Asiakkaat ovat Salesforce for Wealth Management -sovelluksen erityinen ominaisuus. Asiakas on
henkilö, jota neuvot tai jonka kanssa käyt kauppaa, potentiaalinen prospekti tai ammattilainen,
kuten kirjanpitäjä tai asianajaja. Voit hallita asiakkaitasi Clients-välilehdestä. Salesforce-termistössä
asiakkaita kutsutaan tavallisesti "tileiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää
kuitenkin sanaa "asiakkaat" ("clients").

Asiakkaat kattavat kaikki tilitietueiden vakio-ominaisuudet.

Lisäksi asiakkailla on joitakin erityisiä piirteitä:

Asiakastietueiden tyypit
Tietuetyypit ovat kategorioita, joiden avulla voit organisoida tietueitasi. Voit kohdistaa
asiakastietueita seuraaviin tietuetyyppeihin:

• "Business" tarkoittaa yritystä tai rahastoa

• "Individual" tarkoittaa nykyistä tai potentiaalista asiakasta

• "Professional Relationship" tarkoittaa kirjanpitäjää, asianajajaa tai muuta ammattilaista

Asiakkaiden luettelonäkymät
Clients-välilehti sisältää luettelonäkymiä, joista löydät eri asiakkaasi helposti. Valitse esimerkiksi "My A Clients" nähdäksesi luettelon
asiakkaistasi, joilla on A-luokitus.

Asiakkaan lisätiedot
Asiakkaan lisätietosivu sisältää joukon kenttiä, jotka on räätälöity varojenhallinta-asiakkaita varten. Esimerkiksi eräs osio seuraa
asiakkaiden mieltymyksiä useissa kategorioissa – voit nähdä, että asiakas on kiinnostunut lomahuoneistoista, markkina-arvoltaan
keskisuurista osakkeista, vähittäiskauppa- ja viihdesektoreista, golfista ja Yhdysvaltain politiikasta.

Financial Accounts -viiteluettelo
Financial Accounts -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaan finanssitileistä, esimerkiksi tilien nimet, tilinumerot ja tämänhetkiset
arvot. Nämä tiedot saadaan Financial Accounts -välilehden tietueista.

Holdings-viiteluettelo
Holdings-viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaan omistamista resursseista, kun rahastot, osakkeet ja arvopaperit. Näet jokaista
resurssia kohti arvoja, kuten markkina-arvo, viimeisin hinta, ostohinta ja osakkeiden määrä. Nämä tiedot saadaan Holdings-välilehden
tietueista. Huomaa, että jokainen resurssi on liitetty finanssitilitietueeseen.
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Client Interests -viiteluettelo
Client Interests -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen arvopapereihin, joita asiakas on kiinnostunut ostamaan tai myymään. Nämä
tiedot saadaan Client Interests -välilehden tietueista.

Know Your Clients -viiteluettelo
Know Your Clients -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaaseen liittyviin Know Your Client -lomakkeisiin. Nämä tiedot saadaan
Know Your Clients -välilehden tietueista.

Relationships-viiteluettelo
Suhde viittaa asiakkaaseen, jolla on rooli toisen asiakkaan elämässä, kuten puoliso, lapsi, kirjanpitäjä tai asianajaja. Suhteita seurataan
asiakkaan lisätietosivulla olevasta Relationships-viiteluettelosta, joka on valinnainen vaihtoehto. Salesforce-termistössä suhteita
kutsutaan tavallisesti "kumppaneiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää kuitenkin sanaa "suhteet" ("relationships").

Client Team -viiteluettelo
Client Team -viiteluettelo seuraa rahoitusneuvojia ja muita Salesforce-käyttäjiä, joka osallistuvat tietyn asiakkaan hallintaan.
Salesforce-termistössä asiakastiimejä kutsutaan tavallisesti "tilitiimeiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää kuitenkin
sanaa "asiakastiimit" ("client teams").

Relationship Group Members -viiteluettelo
Relationship Group Members -viiteluettelo näyttää suhderyhmät, joissa asiakas on jäsenenä. Se on valinnainen vaihtoehto, ja sitä
kutsutaan joissakin organisaatioissa nimellä "Household Members".

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi

Salesforce for Wealth Management -raportit ja -mittaristot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raportteihin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

Mittaristojen
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Mittaristokansioiden
tarkasteluoikeus

Salesforce for Wealth Management -raportit
Salesforce for Wealth Management tarjoaa toimialakohtaisia raportteja, jotka on ryhmitetty seuraaviin
kansioihin Raportit-välilehdessä:

• Client Reports

• Client Interest Reports

• Financial Account Reports

• Holdings and WM Asset Reports

• Know Your Client Reports

Tarkastele näitä raportteja valitsemalla haluamasi kansio Raportit-välilehden alasvetoluettelosta ja
napsauttamalla haluamasi raportin nimeä.

Salesforce for Wealth Management -mittaristot
Salesforce for Wealth Management tarjoaa toimialakohtaisia mittaristoja, esimerkiksi
kirjanpitomittariston, jonka avulla voit analysoida asiakasrekisteriäsi. Tarkastele näitä mittaristoja
siirtymällä Mittaristot-välilehteen ja valitsemalla haluamasi mittariston nimen alasvetoluettelosta.
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Note:  Näet mittariston vedoksen Aloitus-välilehdessä.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi

Asiakkaidesi suhderyhmien laatiminen

Kampanjointi ja liidien luominen

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seuranta

Kampanjat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Hallitse ulossuuntautuvia markkinointikampanjoita suorasähköpostiohjelmilla, seminaareilla,
mainostulosteilla, sähköposteilla ja muilla markkinointitavoilla. Järjestele kampanjoita hierarkioihin
analysoidaksesi niitä helposti ja nähdäksesi, mikä niitä kasvattaa yhtiösi myyntiä parhaiten.

Salesforce tekee kampanjoiden löytämisestä, hallinnasta ja raportoinnista helppoa.

KATSO MYÖS:

Kampanjoiden aloitussivu

Viisi vaihetta kampanjoiden hallintaan
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Kampanjoiden aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjat-välilehden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden luominen:
• Kampanjoiden

luontioikeus

Kun napsautat Kampanjat-välilehteä, näyttöön tulee kampanjoiden aloitussivu. Kaikki käyttäjät
voivat avata kampanjoiden aloitussivun.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Valitsemalla Viimeisimmät kampanjat -osion avattavasta valikosta tietyn rivin saat näkyviin
lyhyen luettelon kyseistä ehtoa vastaavista kampanjoista. Voit siirtyä luettelosta suoraan minkä
tahansa kampanjan lisätietoihin napsauttamalla kampanjan nimeä. Voit muuttaa näytettävien
kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta -linkkiä. Näkyvissä
olevat kentät määräytyvät pääkäyttäjän määrittämän Kampanjat-välilehden hakuasettelun sekä
kenttätason suojausasetusten mukaan (käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Viimeisimmät
kampanjat -valikon vaihtoehdot:

KuvausViimeisimmät kampanjat -valikon
vaihtoehto

Viimeisimmät 10 tai 25 kampanjaa, joita olet
tarkastellut. Viimeksi tarkasteltu kampanja
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä
luettelo on muodostettu viimeisimpien
kohteiden luettelosta, ja se sisältää sekä sinun
että muiden omistamat tietueet.

Viimeksi katsotut

Viimeisimmät 10 tai 25 kampanjaa, jotka on
merkitty aktiivisiksi. Viimeksi luotu kampanja
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa
ovat vain omistamasi tietueet.

Omat aktiiviset kampanjat

• Voit luoda uuden kampanjan valitsemalla Viimeisimmät kampanjat -osiosta Uusi.

• Voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä.

KATSO MYÖS:

Kampanjat
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Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjahierarkian avulla voit ryhmitellä kampanjoita yhteen tietyn markkinointiohjelman tai
-keinon sisällä, mikä helpottaa ja tehostaa myynninedistämistoimien analysointia.

Voit tarkastella kampanjahierarkiaa valitsemalla kampanjan lisätietosivulla olevan Kampanjan
nimi  -kentän vierestä Näytä hierarkia. Jos kampanja ei kuulu mihinkään hierarkiaan, sen
Kampanjahierarkia-sivulla näkyy vain valitsemasi kampanja.

Kampanjahierarkiassa näkyvät kampanjat, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Pääkampanja-kentän
kautta. Hierarkia kuvaa kampanjoiden välisiä suhteita, esimerkiksi kampanjoiden ryhmittelyä tietyn
markkinointitaktiikan sisällä. Jokaisella kampanjalla voi olla vain yksi pääkampanja mutta rajattomasti
sisarkampanjoita. Kampanjahierarkia voi sisältää enintään viisi tasoa tai sukupolvea.
Kampanjahierarkian enimmäissyvyys on siis viisi tasoa, mutta sen laajuus kullakin tasolla on rajaton.
Kampanjan jäseniä, kuten yhteyshenkilöitä ja liidejä, voidaan sisällyttää kaikille tasoille.

Kampanjahierarkia-sivulla kampanjoiden kuuluu näkyä niiden yläpuolella olevan kampanjan alaisina.
Kampanjat luetellaan laskevassa järjestyksessä niiden hierarkiatason mukaan. Voit avata kampanjan
lisätietosivun napsauttamalla kampanjan nimeä.

Yksittäisen kampanjan tilastot näkyvät kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastot -osiossa. Pää-
ja alikampanjoiden kootut tilastotiedot ovat Kampanjahierarkia-luettelossa.

Note:  Raportoinnin tarkkuuden takaamiseksi kaikissa hierarkian kampanjoissa on oltava
käytössä sama valuutta.

KATSO MYÖS:

Kampanjahierarkioiden määrittäminen

Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen
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Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjahierarkioiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjan lisätietosivut sisältävät Kampanjahierarkia-luettelon, jossa näkyvät pääkampanja ja kaikki
kampanjahierarkiassa suoraan sen alapuolella olevat kampanjat. Voit luoda kampanjahierarkian
liittämällä kampanjoita toisiinsa kampanjan lisätietosivulla olevan Pääkampanja-hakukentän
avulla. Voit avata kampanjan lisätietosivun napsauttamalla kampanjan nimeä luettelossa.

Kampanjahierarkia-luettelo sisältää tilastokentät jokaisesta luettelon kampanjasta sekä pääkampanjan
ja kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevien kampanjoiden kokonaisarvon. Tilastotietokentät
eivät näy luettelossa ennen kuin kampanjahierarkiat on otettu käyttöön organisaatiossa. Lisätietoja
ja kenttien luettelo on kohdassa Kampanjahierarkioiden määrittäminen sivulla 143.

Kampanjahierarkia-luettelossa näkyy enintään kaksi hierarkiatasoa: pääkampanja ja sen alikampanjat.
Jos alikampanjalla on alikampanjoita, ne eivät näy luettelossa, mutta niiden tiedot sisältyvät
kampanjahierarkian tilastotietokenttien arvoihin. Kampanjahierarkian tilastotietokentät sisältävät
koostetietoja riippumatta siitä, onko käyttäjällä jako-oikeus tarkastella hierarkian yksittäisiä
kampanjoita. Jos käyttäjällä ei ole luettelossa näkyvän kampanjan käyttöoikeutta, hän ei kuitenkaan
voi tarkastella sen lisätietosivua luettelon linkistä. Voit tarkastella kampanjahierarkian kaikkia tasoja
valitsemalla kampanjan lisätietosivulla olevan Kampanjan nimi  -kentän vierestä Näytä
hierarkia.

KATSO MYÖS:

Kampanjoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kampanjakentät
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Kampanjoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjaluetteloiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden
muuttaminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjoiden tarkasteleminen
Kun olet löytänyt etsimäsi kampanjan kampanjoiden aloitussivulta tai luettelosivulta, voit
tarkastella kampanjan lisätietoja napsauttamalla kampanjan nimeä. Kampanjan nimen voi myös
lisätä liittyvän liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin kampanjahistoriaan liittyvästä luettelosta.
Jos valinnan lisätiedot on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun
hakukentän kohdalle ja tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen
tietueen lisätietosivun.

Kampanjoiden muokkaaminen
Voit päivittää kampanjaa valitsemalla Muokkaa ja muuttamalla sitten haluamiasi kenttiä. Kun
olet valmis, napsauta Tallenna. Voit tallentaa nykyisen kampanjan ja luoda uuden kampanjan
valitsemalla Tallenna ja uusi.

Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus ei ole
käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Note:  Jos haluat muokata jonkin kampanjan alatason kampanjaa, sinulla täytyy olla
vähintään lukuoikeus ylätason kampanjaan.

Kampanjahierarkioiden luominen
Kun luot tai muokkaat kampanjaa, voit määrittää kampanjalle pääkampanjan
Pääkampanja-hakukentässä. Hakuikkunassa voit hakea olemassa olevaa kampanjaa tai luoda
uuden pääkampanjan. Lisätietoja kampanjahierarkioiden määrittämisestä organisaatiollesi on
kohdassa Kampanjahierarkioiden määrittäminen sivulla 143.

Kampanjatilastojen laskeminen
Kampanjan lisätiedot sisältävät kampanjan tilastotietokenttiä, jotka päivittyvät automaattisesti
ja sisältävät arvoja kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla kyseisten
tietueiden lukuoikeus. Jos kampanjahierarkiat ovat käytössä, Kampanjahierarkia-luettelo sisältää
koostettuja tilastotietoja pääkampanjasta ja kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevista
kampanjoista.

Note:  Kampanjan tilastojen laskenta suoritetaan kahden minuutin välein ja se käsittelee
yhden kampanjan tilastoja kerrallaan. Jos kampanjoita on paljon tai kampanjoissa on
paljon odottavia kampanjajäseniä, käsittely saattaa viivästyä yli 10 minuuttia.

Yhteyshenkilöiden, liidien, tai henkilötilin linkittäminen kampanjoihin
Valitse jokin vaihtoehdoista Jäsenten hallinta -alasvetopainikkeella kampanjan lisätietosivulta.

Lisämääritykset
Voit mukauttaa kampanjan Jäsenen tila  -arvoja valitsemalla Lisäasetukset. Lisätietoja on kohdassa Kampanjan määritysten
mukauttaminen sivulla 142.

Kampanjaan liittyvät luettelot

• Siirrä hiiren osoitin lisätietosivun ylälaidassa olevien linkkien päälle nähdäksesi kyseisen liittyvän luettelon ja sen tietueet. Jos
Chatter on käytössä, osoitinlinkit näytetään syötteen alla. Interaktiivisen kerrostuksen avulla voit tarkastella ja hallita liittyvien
luetteloiden kohteita nopeasti. Napsauta osoitinlinkkiä siirtyäksesi liittyvän luettelon sisältöön. Jos osoitinlinkit eivät ole käytössä,
ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

• Näytön alalaidassa on kampanjaan liittyviä tietoja, kuten tietoja toiminnoista, liitteistä, kampanjan jäsenistä, kampanjahierarkioista
ja kampanjan seurauksena syntyneistä mahdollisuuksista. Se, minkätyyppisiä mukautettuun objektiin liittyviä luetteloja näet,
riippuu henkilökohtaisista mukautuksista, pääkäyttäjän sivun asetteluihin tekemistä mukautuksista ja sinulle myönnetyist liittyvän
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tiedon tarkasteluoikeuksista. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla kohteita. Jos haluat tarkastella
useampia kohteita, napsauta sivun alalaidassa Enemmän tai Näytä lisää tietueeseen liittyvän luettelon alta.

Kampanjoiden tulostaminen
Voit tarkastella kampanjan kaikkien tietojen tulostusnäkymää valitsemalla kampanjan lisätietosivulta Tulostettava näkymä. Voit
tulostaa näkymän selaimen tulostustoiminnolla.

jakaminen
Jos haluat jakaa kampanjan muiden käyttäjien, ryhmien tai roolien kanssa, valitse Jakaminen. Lisätietoja on kohdassa Kampanjoiden
jakaminen sivulla 164.

Voit palata edelliselle tarkastelemallesi luettelosivulle valitsemalla kampanjan lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon. Jos organisaatiossa
on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

Yksittäisten jäsenten lisääminen kampanjoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen tai
kloonaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Yksittäisten
kampanjajäsenten
muokkaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien tai
yhteyshenkilöiden luku-
tai muokkausoikeus

Valitse yksittäisiä kampanjan jäseniä manuaalisesti yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien
lisätietosivuilta.

1. Napsauta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin lisätietosivulta Lisää kampanjaan.

2. Määritä kampanja.

3. Määritä kampanjan jäsenen tila kampanjan jäsenen muokkaussivulla.

4. Tallenna työsi.

141

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Kampanjan määritysten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Jäsenien tila-arvojen
mukauttaminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Markkinointikäyttäjien täytyy määrittää kullekin kampanjalle Jäsenen tila  -arvot, joita liidillä,
yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on kampanjassa. Voisit esimerkiksi määrittää konferenssille arvot
”Suunniteltu”, ”Kutsu lähetetty”, ”Vastauspyyntö” ja ”Osallistui”. Ei saatavilla Lightning Experiencessa.

Kampanjan määritysten mukauttamisen käyttöoikeudet

• Kuka tahansa voi tarkastella kampanjan lisäasetuksia. Voit muokata lisäasetuksia, jos:

– Markkinointikäyttäjä-valintaruutu on valittuna käyttäjätiedoissa

– Sinulla on kampanjoiden muokkausoikeus

– Sinulla on vähintään luonti-jako-oikeudet kampanjatietueeseen

– Käytät Salesforce Classicia

• Jos muutat jäsenten tila-arvoja, kaikki kampanjatietueet päivitetään riippumatta
yhteyshenkilöiden tai liidien jako-oikeuksistasi.

Jäsenien tila-arvojen määrittäminen
Uusilla kampanjoilla on kaksi oletusarvoista jäsenen tila-arvoa: "Lähetetty" ja "Vastattu". Voit muokata
tai luoda niitä.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Lisämääritykset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Päivitä merkinnät tai lisää uusia arvoja.

4. Napsauta Lisää enemmän lisätäksesi merkintöjä. Voit lisätä enintään 50 merkintää.

5. Valitse yksi merkintä oletusarvoksi.

6. Valitse, minkä arvojen katsotaan olevan ”vastattuja”. Jäsenet, joiden arvo on "Vastattu", näkyvät
kampanjan Vastauksia yhteensä  -kentässä.

Note:  Vastattu-valintaruudun muokkaamisella on laajat vaikutukset. Kun merkitset tai poistat merkinnän
Vastattu-valintaruudusta, kampanjan tilastot ja kampanjan jäsenen tiedot muuttuvat vastaavasti. Erityisesti kentät Vastattu,
Viimeinen vastauspäivämäärä  ja Viimeksi muokattu  muuttuvat kampanjan jäsenen tietueessa. Jos
esimerkiksi työskentelet tilassa ”Osallistui” ja valitset Vastattu-valintaruudun, nykyiset kampanjan jäsenet, joiden tila on
“Osallistui”, lasketaan vastauksena kampanjan tilastoissa ja päivitettyihin päivämääräkentissä.

Jäsenien tila-arvojen korvaaminen
Jäsenen tila  -arvot voidaan korvata kullekin kampanjan jäsenelle. ”Osallistui” voi esimerkiksi olla sinulle sopivampi arvo kuin ”Tuli
paikalle”.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Lisämääritykset.

2. Valitse Korvaa jäsenien tila-arvoihin liittyvästä luettelosta.

3. Syötä muutettava arvo ja valitse uusi arvo.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Kampanjan jäsenen tilan korvaaminen ei laske yhteenvetokenttiä uudelleen tai käynnistä työnkulkuja, käynnistimiä tai
vahvistussääntöjä.
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Kampanjahierarkioiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjahierarkian
luominen:
• Kampanjoiden

luontioikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedot-sivullasi

Kampanjahierarkioiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Analysoi kampanjoidesi suorituskykyä ja laadi siitä raportteja. Liittämällä kampanjoita toisiinsa
hakusuhteiden avulla voit ryhmitellä kampanjoita tietyn markkinointiohjelman tai -keinon sisällä.

Hierarkiat sisältävät enintään viisi tasoa. Jokaisella kampanjalla voi olla vain yksi pääkampanja, mutta
rajattomasti sisarkampanjoita.

Määritä kampanjahierarkiat lisäämällä Pääkampanja-kenttä kampanjan sivuasetteluun ja ottamalla
käyttöön kampanjahierarkian tilastotietokentät.

Käytä kenttätason suojausta tehdäksesi kentistä näkyviä. Kun määrität kentän näkyväksi, Salesforce
näyttää sen arvon Kampanjahierarkia-viiteluettelon Hierarkia yhteensä -osiossa.

Note:  Kampanjahierarkian tilastotietokentät antavat koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista
kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevista kampanjoista riippumatta siitä, onko käyttäjällä
kampanjahierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon organisaation kampanjoiden
jakoasetukset, kun otat kampanjahierarkiakentät käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän
hierarkian koostettuja tietoja, jotka sisältävät kampanjoita, joiden käyttöoikeutta käyttäjillä ei
ole, voit poistaa kampanjahierarkian tilastotietokentät tai osan niistä
Kampanjahierarkia-luettelosta. Jos et lisää kampanjahierarkiakenttiä luetteloon tai sivun
asetteluun, voit silti käyttää niitä raporteissa.

Kun kampanjahierarkiat on määritetty, käyttäjät voivat luoda ja kohdistaa pääkampanjoita
Pääkampanja-kenttää käyttäen ja tarkastella hierarkian tietoja Kampanjahierarkia-sivulla tai
-luettelossa.

Note:  Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen tulee olla sama.

Kampanjatietueen Kampanjan nimi -kohdan vieressä olevasta [näytä hierarkia] -linkistä
avautuvalla Kampanjahierarkia-sivulla näkyvät kaikki hierarkian tasot ja kunkin tason sisältämät
kampanjat. Lisätietoja on kohdassa Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen sivulla 138.
Kampanjahierarkia-luettelo sisältää koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa sen
alapuolella olevista kampanjoista. Lisätietoja on kohdassa Kampanjahierarkian tilastotietojen
tarkasteleminen sivulla 139.

KATSO MYÖS:

Kampanjan määritysten mukauttaminen

Kampanjakentät
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Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nykyiset jäsenet -välilehden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissasi

Kampanjajäsenten päivitys
ja poisto:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjajäsenten muokkaaminen Hallitse jäseniä -sivulta

Note:  Ennen kuin käytät Hallitse jäseniä -sivua, varmista, että käytät tuettua selainta.

Kampanjajäsenen tilan päivitys, yksityiskohtien muokkaus tai kampanjajäsenten poisto Hallitse
jäseniä -sivulla:

1. Valitse Hallitse jäseniä ja sitten Muokkaa jäseniä - Haku alasvetovalikosta kampanjan
lisätietosivulta tai sen Kampanjan jäseniin liittyvästä luettelosta.

2. Nykyisten jäsenien alivälilehdellä, anna tarvittaessa suodatinvalintaehdot löytämään nykyiset
jäsenet ja napsautaSiirry!.

Note:  Sinulla täytyy olla liidien ja yhteyshenkilöiden lukuoikeus nähdäksesi kaikki jäsenet
kampanjasta, jonka jäsenet on luotu liideistä ja yhteyshenkilöistä. Jos sinulla on lukuoikeus
vain liideihin, näet vain liideistä luodut kampanjan jäsenet; jos sinulla on lukuoikeus vain
yhteyshenkilöihin, näet vain yhteyshenkilöistä luodut kampanjan jäsenet.

3. Valitse muokattavien tietueiden viereinen valintaruutu. Valitse kaikki sivulla näkyvät tietueet
valitsemalla sarakeotsikon valintaruutu.

4. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Jos haluat vaihtaa kampanjajäsenen tilaa, valitse tila avattavassa Päivitä tila luettelossa.

• Jos haluat poistaa käyttäjän kampanjasta, valitse Poista.

• Voit muokata kampanjan jäsenen yksityiskohtia valitsemalla Muokkaa.

• Tarkastele, muokkaa, poista, kloonaa kampanjan jäsentä napsauttamalla kampanjan jäsenen
nimeä Nimi-sarakkeesta.

Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu ei ole käytössä helppokäyttötilassa. Voit silti lisätä yhteyshenkilöitä
tai liidejä kampanjaan ja päivittää kampanjan jäseniä helppokäyttötilassa kampanjan jäsenten
ohjattujen toimintojen avulla.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjajäsenten lisääminen

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen
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Kampanjan jäsenten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen tai
kloonaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjan jäsenet
-viiteluettelon
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien tai
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Hallitse jäseniä -painikkeen
tarkasteleminen ja
käyttäminen kampanjan
jäsenten luettelossa:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Hallitse kampanjan jäseniä suoraan kampanjan lisätietosivulta.

Käytä Kampanjan jäsenet -viiteluettelossa ja kampanjan lisätieto-osiossa olevaa Jäsenten hallinta
-vaihtoehtoa hakeaksesi liidejä ja yhteyshenkilöitä ja lisätäksesi niitä kampanjan jäseniksi, päivittääksesi
tai poistaaksesi nykyisiä jäseniä sekä lisätäksesi ja päivittääksesi kampanjan jäseniä tuontitiedostolla.

Voit käyttää Kampanjan jäsenet -viiteluetteloa näihin toimenpiteisiin:

• Lisää yksittäisiä jäseniä hausta

• Lisää useita jäseniä tuontitiedostolla

• Muokkaa jäseniä

• Päivitä jäsenien tiloja tuontitiedostolla

KATSO MYÖS:

Useiden kampanjajäsenten lisääminen

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen

Kampanjan jäsenten tuominen
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Useiden kampanjajäsenten lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjan jäsenten poisto:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjajäsenten lisääminen Hallitse jäseniä -sivulta

Voit lisätä liidejä ja yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi Hallitse jäseniä -sivulta. Kun lisäät
yhteyshenkilöitä kampanjaan, Lisää kampanjaan  -valintaruutu täytyy olla käytössä.

Note:  Ennen kuin käytät Hallitse jäseniä -sivua, varmista, että käytät tuettua selainta.

Kampanjajäsenten lisääminen Hallitse jäseniä -sivulla:

1. Valitse Hallitse jäseniä ja sitten Lisää jäseniä - Haku alasvetovalikosta kampanjan
lisätietosivulta tai Kampanjan jäseniin liittyvästä luettelosta.

2. Lisää jäseniä alivälilehdellä valitse Liidit  tai Yhteyshenkilöt  -painike lisäämään liidejä
tai yhteyshenkilöitä.

3. Liidien tai yhteyshenkilöiden haku:

• Voit määritellä hakusuodattimet ja valita Siirry!

• Vaihtoehtoisesti voit valita olemassaolevan näkymän, esimerkiksi kaikki avoimet liidit
avattavasta Käytä olemassaolevaa näkymää luettelosta. Tuloksesi näytetään automaattisesti.
Jos valitset olemassaolevan näkymän, voit muuttaa sen hakuehtoja lisäämällä tai muuttamalla
suodattimia ja valisemalla Siirry!.

Note:  Et voi muuttaa suodatinvalintaehtoja jos valitsit näkymän, joka käyttää
lisävaihtoehtoja tai joka käyttää yli viittä suodatinta. Suodatinvalintaehdot heijastuvat
hakutuloksiisi näissä näkymissä, vaikka kaikkia suodatinvalintaehtoja ei näytetä.

4. Valitse tarkistuslaatikot lisättävien tietueiden vieressä. Jos haluat valita kaikki tietueet, valitse
otsikkorivin tarkistuslaatikko.

5. Valitse tila avattavasta Lisää tila luettelosta.

Vahvistusviesti näytetään ja näet lisäämäsi jäsenet Nykyiset jäsenet -alivälilehdellä.

Note:  Jos kontaktien lisääminen ei onnistu, ota käyttöön Lisää kampanjaan
-valintaruutu:

1. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.

2. Valitse Muokkaa Yhteyshenkilöiden luettelonäkymien vierestä.

3. Valitse Lisää kampanjaan.

4. Napsauta Tallenna.

Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu ei ole käytössä helppokäyttötilassa. Voit silti lisätä yhteyshenkilöitä tai liidejä kampanjaan ja päivittää
kampanjan jäseniä helppokäyttötilassa kampanjan jäsenten ohjattujen toimintojen avulla.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen
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Kampanjan jäsenten lisääminen vakioraporteista

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen yhteyshenkilöraportista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen liidiraportista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen henkilötiliraporteista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Jäsenten lisääminen kampanjaan on nopeaa ja helppoa, kun lisäät heitä liidien, yhteyshenkilöiden ja henkilötilien taulukko-, yhteenveto-
ja matriisiraporteista.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

1. Napsauta liidi-, yhteyshenkilö- tai henkilötilitietueita palauttavasta raportista Lisää kampanjaan.

Jos Lisää kampanjaan -painike ei ole käytettävissä, muokkaa raporttiasi siten, että se palauttaa alle 50 000 tietuetta.

2. Kirjoita kampanjan nimi.

3. Valitse jäsenen tila uusille jäsenille.

4. Valitse, säilytetäänkö jo kampanjaan liitettyjen jäsenten tila. Voit halutessasi päivittää tilan uusille jäsenille valitsemallasi tilalla.
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5. Valitse Lisää kampanjaan.

6. Tarkista vahvistusnäyttö.

7. Palaa raporttiin valitsemalla Valmis.

Ota seuraavat asiat huomioon, kun lisäät kampanjan jäseniä raportista:

• Jos keskeytät kampanjan jäsenten lisäämisprosessin, jotkin jäsenet lisätään silti mahdollisesti kampanjaan. Tämä johtuu siitä, että
jäsenet lisätään erissä.

• Jos liidi- tai yhteyshenkilötietueita muokataan sen jälkeen, kun aloitat kampanjan jäsenten lisäämisen, mutta ennen kuin heidät on
lisätty, liidejä tai yhteyshenkilöitä ei lisätä kampanjaan.

• Voit lisätä kampanjoihin aktiivisia liidejä — mutta et muunnettuja liidejä. Jos raportissasi näytetään muunnettuja liidejä, älä huoli.
Vain aktiiviset sisällytetään kampanjaan lisäämisprosessiin.

Useiden jäsenien lisääminen kampanjaan luettelonäkymästä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

Yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan:

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Liidien lisääminen kampanjaan:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Henkilötilien lisääminen kampanjaan:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

Säästä aikaa lisäämällä kampanjaan jopa 200 jäsentä kerralla liidien tai yhteyshenkilöiden luettelonäkymistä. Voit myös päivittää kampanjaan
jo liitettyjen jäsenten tilan.

1. Siirry yhteyshenkilöiden tai liidien luettelonäkymään.

2. Valitse enintään 200 kampanjaan lisättävää tietuetta.

3. Valitse Lisää kampanjaan.
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4. Kirjoita kampanjan nimi.

5. Valitse jäsenen tila uusille jäsenille.

6. Valitse, säilytetäänkö jo kampanjaan liitettyjen jäsenten tämänhetkinen tila. Voit halutessasi päivittää tilan uusille jäsenille valitsemallasi
tilalla.

7. Lisää jäsenet.

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan jäsenten
päivitys, muokkaus ja poisto:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Kampanjan jäsenten
lisääminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjan jäsenen lisätietosivulla voi muokata, poistaa tai kloonata kampanjan jäsenen tietuetta.
Lisäksi voit muuntaa liidin, jos kampanjan jäsen perustuu yhteyshenkilöön, voit luoda mahdollisuuden.

Voit tarkastella kampanjan jäsenen lisätietosivua napsauttamalla kampanjan jäsenen nimeä Nimi-,
Etunimi- tai Sukunimi-sarakkeesta kampanjan lisätietosivun Kampanjan jäsenet -viiteluettelosta tai
Olemassa olevat jäsenet -välilehdestä.

Note:  Sinulla täytyy olla kampanjan ja liidin tai yhteyshenkilön käyttöoikeudet, jotta voit
tarkastella kampanjan jäsentä. Jotta voit esimerkiksi tarkastella kampanjan jäsentä, joka luotiin
liidistä, sinun täytyy pystyä tarkastelemaan sekä kampanjaa että liidiä.

Jos haluat muokata kampanjan jäsenten lisätietosivun asettelua, siirry kampanjan jäsenten objektin
hallinta-asetusten Sivuasettelut-alueelle ja napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

Kampanjan jäsenen muokkaaminen
Voit muokata kampanjan jäsentä valitsemalla kampanjan lisätietosivulla Muokkaa ja muuttamalla
sitten kenttiä, jotka haluat päivittää ja napsauttamalla sitten Tallenna. Yhteyshenkilöstä tai
liidistä otettuja kenttiä voi muokata vain liidin tai yhteyshenkilön lisätietosivuilta.

Note:  Jos pääkäyttäjä on ottanut organisaatiollesi käyttöön sisäiset muokkaukset, et voi
käyttää sisäisiä muokkauksia avattavassa Tila  -luettelossa kampanjan jäsenen
lisätietosivulla. Napsauta sen sijaan Muokkaa kampanjan lisätietosivulla muokataksesi
avattavaa Tila  -luetteloa.

Kampanjan jäsenen kloonaaminen
Voit kloonata kampanjan jäsenen napsauttamalla kampanjan jäsenen lisätietosivulla Kloonaa
ja valitsemalla sitten kampanjan ja yhteyshenkilön tai liidin. Muuta kenttiä, jotka haluat kloonata
uudelle kampanjan jäsenelle ja napsauta sitten Tallenna.

Kampanjan jäsenen poistaminen
Voit poistaa kampanjan jäsenen napsauttamalla kampanjan jäsenen lisätietosivulla Poista.

Note:  Kampanjan jäsenen tietueen poistaminen on pysyvää; tietuetta ei voi palauttaa
roskakorista. Alkuperäistä liidiä tai yhteyshenkilötietuetta ei kuitenkaan poisteta.

Liidin muuntaminen
Jos kampanjan jäsen luotiin liidistä, voit napsauttaa Muunna liidi kampanjan jäsenen
lisätietosivulta muuntaaksesi liidin. Kun muunnat liidin, kampanjan jäsen on yhä osa kampanjaa,
mutta sen tyyppi vaihtuu liidistä yhteyshenkilöksi.

Mahdollisuuden luominen
Jos kampanjan jäsen luotiin yhteyshenkilöstä, voit napsauttaa Luo mahdollisuus kampanjan
jäsenen lisätietosivulta luodaksesi mahdollisuuden. Kun luot mahdollisuuden, kampanjan jäsen on yhä osa kampanja.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenkentät
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Kampanjan jäsenkentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Seuraavassa kuvataan kampanjan jäseneen kuuluvat kentät (aakkosjärjestyksessä). Suurin osa
kampanjan jäsenen kentistä otetaan liidistä tai yhteyshenkilön tietueesta, jossa kampanjan jäsen
luotiin ja jossa sitä täytyy muokata vastaavasta liidistä tai yhteyshenkilön tietueesta. Näkyvissä ja
muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivun asettelun ja kenttätason suojauksen mukaan.

KuvausKenttä

Kampanja, johon liidi tai yhteyshenkilö kuuluu.Kampanja

Kampanjan jäsenen valuuttasummakenttien oletusvaluutta. Summat
näytetään kampanjan jäsenen valuutalla, josta ne muunnetaan

Kampanjan
jäsenen valuutta

käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Kampanjan jäsenen tietuetyyppi, joka määrittää kampanjan jäsenelle
käytettävissä olevan sivujen asettelun. (vain luku)

Kampanjan
jäsentyyppi

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen Kaupunki-osa.Kaupunki

Yritys, jos kampanjan jäsen perustuu liidiin, tai tili, jos kampanjan jäsen
perustuu yhteyshenkilöön.

Yritys tili)

Yhteyshenkilön nimi, jos kampanjan jäsen perustuu yhteyshenkilöön.Yhteyshenkilö

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Maa

Käyttäjä, joka loi kampanjan jäsenen. (vain luku)Luoja

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsen luotiin. (vain luku)Luontipäivä

Liidn tai yhteyshenkilön kuvaus.Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö yhteydenottoa puhelimitse. Jos
käytössäsi on Data.com, Puhelin-kentän arvo peitetään

Älä soita

hakutuloksissa ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen
yhteydessä luoduissa .csv-tiedostoissa.

Liidin tai yhteyshenkilön sähköposti.Sähköposti

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa sähköpostia. Jos
käytössäsi on Data.com, Sähköposti-kentän arvo peitetään

Sähköposti
kielletty

hakutuloksissa ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen
yhteydessä luoduissa .csv-tiedostoissa.

Liidin tai yhteyshenkilön faksinumero.Faksi

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa kuulutusfakseja.Faksi kielletty

Liidin tai yhteyshenkilön etunimi.Etunimi

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsen vastasi ensimmäisen kerran. (vain
luku)

Ensimmäinen
vastauspäivämäärä
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KuvausKenttä

Käyttäjä, joka viimeksi muutti kampanjan jäsenen tietuetta. (vain luku)Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsenen tietuetta viimeksi muokattiin. (vain luku)edellisestä
muokkauspäivästä

Liidin tai yhteyshenkilön sukunimi.Sukunimi

Liidin nimi, jos kampanjan jäsen perustuu liidiin.Liidi

Liidin lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Liidin tai yhteyshenkilön matkapuhelinnumero.Matkapuhelin

Liidin tai yhteyshenkilön puhelinnumero.Puhelin

Osoittaa, onko kampanjan jäsen vastannut.Vastannut

Tervehdys henkilöä lähestyttäessä, esim. Hr, Rva, Neiti, Tri tai Prof.Tervehdys

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai
syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi

Kampanjan jäsenen tila, esimerkiksi lähetetty tai vastannut.Tila

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen katuosoite-osa.Katu

Liidin tai yhteyshenkilön nimike, esimerkiksi puheenjohtaja.Otsikko

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen postinumero-osa.Postinumero

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen

Useiden kampanjajäsenten lisääminen

Kampanjan jäsenten tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Lisää yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjoihin tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.

Nimetty markkinointikäyttäjä voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja CSV-tiedostoa (arvot
pilkulla erotettuna) tuodakseen yhteyshenkilöitä, liidejä tai henkilötilejä ja seuratakseen heidän
vastauksiaan kampanjan jokaisessa vaiheessa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat päivittää kampanjan useiden jäsenten tilan kerralla, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Olemassa olevien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.
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Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Olemassa olevien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita henkilötilejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Voit luoda useita yhteyshenkilöitä kerralla ja tehdä heistä kampanjan jäseniä käyttämällä vain yhtä tuontitiedostoa.

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten tilan
päivittäminen tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

yhteyshenkilöiden
lukuoikeus TAI liidien
tuontioikeus

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

Jos haluat päivittää kampanjan useiden jäsenten tilan kerralla, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Kampanjajäsenen Salesforce-tunnus

• Kampanjajäsenen tila

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Päivitä jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Kampanjan jäsenen tila ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

4. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Kampanjajäsenen Salesforce-tunnus

• Kampanjajäsenen tila

5. Napsauta Seuraava.

6. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti
tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen
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Olemassa olevien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden
lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Jos haluat lisätä useita yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville kentille.

• Tili: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin, joita ei luetella tässä. Voit myös
mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse Yhteyshenkilön täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.
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4. Valitse Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Tili: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien liidien
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Liidin Salesforce-tunnus

• Liidin sukunimi

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Liidit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

4. Valitse Kohdista liidejä kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Liidin Salesforce-tunnus

• Liidin sukunimi

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.
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Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Olemassa olevien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omistamiesi henkilötilien
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten
yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Muiden omistamien
henkilötilien lisääminen
kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos haluat lisätä useita henkilötilejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Henkilötiliin liittyvän yhteyshenkilön Salesforce-tunnus

• Sähköposti

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Henkilötilit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

Note: Vaikka Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita -vaihtoehto on näkyvissä,
et voi käyttää sitä uusien henkilötilien lisäämiseksi kampanjaan.

3. Valitse Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

4. Valitse Kohdista henkilötilit kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Henkilötiliin liittyvän yhteyshenkilön Salesforce-tunnus

• Sähköposti

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti
tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

155

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja
lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden
luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Voit luoda useita yhteyshenkilöitä kerralla ja tehdä heistä kampanjan jäseniä käyttämällä vain yhtä tuontitiedostoa.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville kentille.

• Tili: Tilin nimi

• Yhteyshenkilö: Sähköposti

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Yhteyshenkilö: Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

Vihje: Voit hankkia organisaatiossasi olevia arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin, joita ei luetella tässä. Voit myös
mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.
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3. Aseta Yhteyshenkilön täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Sähköposti.

4. Aseta Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Tilin nimi and tilin toimipaikka.

5. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

6. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Tili: Tilin nimi

• Yhteyshenkilö: Sähköposti

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Yhteyshenkilö: Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien luominen ja
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Sähköposti

• Yritys

• Sukunimi

• Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

Vihje: Voit hankkia organisaatiossasi olevia arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin
tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Liidit ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Aseta Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Sähköposti.

4. Valitse Kohdista liidejä kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Sähköposti

• Yritys
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• Sukunimi

• Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Kampanjakentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kampanjassa on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä
tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Valintaruutu, jolla valitaan, onko kampanja
aktiivinen.

Aktiivinen

Kampanjaan käytetty rahasumma.Todelliset kustannukset

Kampanjalle budjetoitu rahamäärä.Budjetoidut kustannukset

Kampanjan valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään kampanjan
valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän

Kampanjan valuutta

henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita
valuuttoja.

Kampanjan jäsenten tietuetyyppi; määrittää
kampanjan jäsenten sivujen asettelun.

Kampanjan jäsentyyppi

Kampanjan yksilöivä nimi.Kampanjan nimi

Kampanjalle kohdistettu omistaja.Kampanjan omistaja

Kampanjan tietuetyyppi; määrittää kampanjassa
käytettävissä olevat valintaluetteloarvot.

Kampanjan tietuetyyppi

Kampanjan myynninedistämistoimien myötä
tileiksi muunnettujen liidien määrä. Salesforce

Muunnetut liidit

laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä,
onko sinulla niiden lukuoikeus. Lisätietoja liidien
muuntamisesta on kohdassa Hyväksyttyjen
liidien muuntaminen sivulla 194. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
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KuvausKenttä

Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo kampanjoiden mukautetuista
linkeistä.

Mukautetut linkit

Kampanjan kuvaus. Tähän kenttään mahtuu enintään 32 kt tietoa.
Vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Kampanjan päättymispäivä. Myös tämän päivän jälkeen
vastaanotetut vastaukset sisällytetään laskentaan.

Päättymispäivä

Kampanjan odotettu vastausprosentti.Odotettu vastaus (%)

Rahasumma, jonka kampanjan odotetaan tuottavan.Odotettu tuotto

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut kampanjakenttiä, sekä
päivämäärä ja aika. Tämä ei seuraa mihinkään kampanjaan liittyvien
luetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien mahdollisuuksien
määrän. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Mahdollisuuksien määrä yhteensä

automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan kohteena olevien henkilöiden määrä. Esimerkiksi
lähetettyjen sähköpostiviestien määrä.

Lähetettyjen määrä

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien määrän. (vain luku)

Voitettujen mahdollisuuksien määrä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjahierarkiassa valitun kampanjan yläpuolella oleva
kampanja.

Pääkampanja

Kampanjan alkamispäivä.Alkamispäivä

Kampanjan tila, esimerkiksi Suunniteltu tai Käynnissä. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tila

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan käytetyn
rahasumman. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Todelliset kustannukset hierarkiassa
yhteensä
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KuvausKenttä

automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan budjetoidun
rahasumman. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Budjetoidut kustannukset hierarkiassa
yhteensä

automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjaan liittyvien tilien henkilöiden määrä. Salesforce laskee
tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä

Yhteyshenkilöitä yhteensä

tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
yhteyshenkilöiden määrän. (vain luku) Salesforce laskee tämän

Yhteyshenkilöitä hierarkiassa yhteensä

summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien tileiksi,
yhteyshenkilöiksi ja mahdollisuuksiksi muutettujen liidien

Muunnettuja liidejä hierarkiassa yhteensä

kokonaismäärän. Salesforce laskee tämän summan automaattisesti
kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko
sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää rahasumman, jonka
kampanjahierarkian odotetaan tuottavan. (vain luku) Salesforce

Odotettu tuotto hierarkiassa yhteensä

laskee tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan
liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.
Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien

160

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



KuvausKenttä

kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjaan liittyvien potentiaalisten mahdollisuuksien (liidien)
määrä. Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista

Liidejä yhteensä

kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien liidien
kokonaismäärän. Luku sisältää myös muunnetut liidit. (vain luku)

Liidejä hierarkiassa yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkian kohteena olevien
henkilöiden kokonaismäärän; esimerkiksi lähetettyjen

Lähetettyjä hierarkiassa yhteensä

sähköpostiviestien määrä. (vain luku) Salesforce laskee tämän
summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
mahdollisuuksien kokonaismäärän. (vain luku) Salesforce laskee

Mahdollisuuksia hierarkiassa yhteensä

tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää niiden yhteyshenkilöiden ja
muuntamattomien liidien kokonaismäärän, joiden Jäsenen

Vastauksia yhteensä

tila  kampanjassa on “Vastattu”. (vain luku) Salesforce laskee
tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.
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Laskettu kenttä, joka sisältää niiden yhteyshenkilöiden ja
muuntamattomien liidien kokonaismäärän, joiden Jäsenen

Vastauksia hierarkiassa yhteensä

tila  kampanjahierarkiassa on “Vastattu”. (vain luku) Salesforce
laskee tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan
liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.
Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien mahdollisuuksien
määrän, mukaan lukien suljetut ja voitetut mahdollisuudet. (vain

Mahdollisuuksien arvo yhteensä

luku) Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi ja näytetään sulkeissa.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
mahdollisuuksien kokonaismäärän, mukaan lukien suljetut ja

Mahdollisuuksien arvo hierarkiassa yhteensä

voitetut mahdollisuudet. (vain luku) Salesforce laskee tämän
summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.

Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen
tulee olla sama.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi ja näytetään sulkeissa.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma

162

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



KuvausKenttä

muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien arvon. (vain luku)

Mahdollisuuksien voittoarvo yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien arvon. (vain luku)

Voitettujen mahdollisuuksien arvo
hierarkiassa yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen
tulee olla sama.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.
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Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärän. Salesforce laskee

Voitettuja mahdollisuuksia hierarkiassa
yhteensä

tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan tyyppi, esimerkiksi suora posti tai viittausohjelma. Arvo
valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tyyppi

Kampanjoiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden jakaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Pääkäyttäjä määrittää organisaation kampanjoiden käyttöoikeuden jakomallin. Voit kuitenkin
laajentaa omien kampanjoidesi jako-oikeuksia yksitellen. Voit lisätä kampanjoiden käytettävyyttä
jakamalla kampanjoita. Et voi kuitenkaan rajoittaa kampanjoiden käyttöoikeuksia organisaation
oletuskäyttöoikeuksia suppeammiksi.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla kampanjan lisätietosivulla Jakaminen.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus
kampanjaan. Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on
käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.

Huomioitavia asioita

• Jotta voit jakaa kampanjan, sinulla on oltava kampanjan Julkinen täydet käyttöoikeudet -oikeus
ja omissa tiedoissa on oltava valittuna Markkinointikäyttäjä-valintaruutu.

• Jakaminen-painikkeen käytettävyys vaihtelee kampanjoiden organisaationlaajuisen
oletusasetuksen mukaan.

• Varmista, että jaat tietueet vain sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on jaettujen tietueiden
lukemiseen tarvittavat objektioikeudet.

• Kampanjan jakaminen ei myönnä lukuoikeutta automaattisesti kaikille kampanjan jäsenille. Varmista, että käyttäjä, jonka kanssa jaat
kampanjan, näkyy liittyville liideille tai yhteyshenkilöille.

• Kampanjahierarkian tilastotietokentät antavat koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa sen alapuolella olevista kampanjoista
riippumatta siitä, onko käyttäjällä hierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon organisaation kampanjoiden jakoasetukset,
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kun otat kampanjahierarkian tilastotiedot käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän hierarkian koostetietoja, poista kampanjahierarkian
tilastokentät tai osa niistä Kampanjahierarkia-viiteluettelosta. Näitä kenttiä voidaan kuitenkin käyttää raportoinnissa.

KATSO MYÖS:

Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen

Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen

Useiden yhteyshenkilöiden ja liidien lisääminen kampanjoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden yhteyshenkilöiden,
liidien ja henkilötilien
lisääminen kampanjoihin:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden,
liidien ja henkilötilien
lukuoikeus

Lisää suuria määriä yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjoidesi jäseniksi kerralla
helppokäyttötilassa.

1. Napsauta kampanjasta Jäsenten hallinta.

2. Valitse Lisää jäsenet - olemassa olevat yhteyshenkilöt tai Lisää jäsenet - olemassa olevat
liidit.

3. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisessä vaiheessa uusille jäsenille määritettävä kampanjan
jäsenen tila-arvo.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse tietueet, jotka haluat lisätä kampanjan jäseniksi.

KATSO MYÖS:

Useiden jäsenien lisääminen kampanjaan luettelonäkymästä
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Kampanjoidesi tuottamien mahdollisuuksien seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Seuraa, miten kampanjasi vaikuttavat mahdollisuuksiisi.

Mukautettava kampanjoiden vaikutus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii sinun päättää, miten tunnustus jaetaan mahdollisuuden
hankkimiseen osallistuvien kampanjoiden kesken.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.
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Vaikuttavien kampanjoiden lisääminen mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutus
-luettelon tarkasteleminen:
• Kampanjoiden ja

mahdollisuuksien
lukuoikeus

Vaikuttavien kampanjoiden
lisääminen tai päivittäminen
manuaalisesti:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien luku-
ja muokkausoikeudet

JA

”Markkinointikäyttäjä”
valittuna
käyttäjätiedoissa

Hallitse mahdollisuuksiisi vaikuttavien kampanjoiden luetteloita suoraan mahdollisuuksien
lisätietosivuilta.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kuin lisäät vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiisi.

• Jos yrityksesi käyttää Salesforcen kampanjan vaikutusmallia, et voi lisätä vaikuttavia kampanjoita
mahdollisuuksiin manuaalisesti. Kampanjat lisätään mahdollisuuksiin automaattisesti pääkäyttäjäsi
määrittämien sääntöjen perusteella.

• Jos yrityksesi käyttää muuta kampanjoiden vaikutusmallia ja pääkäyttäjäsi sallii, voit lisätä
vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiin itse.

1. Avaa mahdollisuuden lisätietosivu.

2. Napsauta Kampanjan vaikutus -viiteluettelosta Uusi.

3. Kirjoita kampanjan nimi Kampanjan nimi -kenttään tai etsi kampanjaa napsauttamalla .

4. Jos käytät Salesforcen kampanjoiden vaikutusmallia ja haluat valita kampanjan ensisijaiseksi
kampanjaksi, valitse Kampanjan ensisijainen lähde.

5. Napsauta Tallenna.
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Kampanjan tulosten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan lisätietojen
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Arvioi kampanjan tuotto sijoitukselle tarkastamalla, mihin mahdollisuuksiin kampanja on vaikuttanut
ja miten paljon ne ovat tuottaneet yhteensä.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Kun tarkastelet kampanjan lisätietosivua, Influenced Opportunities (Vaikutuksen alaiset
mahdollisuudet) (1) -viiteluettelossa näytetään kampanjan luomat mahdollisuudet. Näytetyt
mahdollisuudet perustuvat pääkäyttäjäsi valitsemaan kampanjoiden ensisijaiseen vaikutusmalliin.

Kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastotiedot -osiossa (1) näytetään yhteenveto kampanjan luomista mahdollisuuksista, mukaan
lukien mahdollisuuksien määrän, niiden kokonaistuoton ja voitettujen mahdollisuuksien kokonaistuoton.

168

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Kampanjan tulosten raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ymmärrä kampanjoidesi sijoituksen tuottoa paremmin luomalla mukautettuja raporttityyppejä,
jotka yhdistävät kampanjan vaikutuksen Mahdollisuudet-, Kampanjat-, Yhteyshenkilöt- ja
Tilit-objektien kanssa.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Alla on muutama esimerkki mukautetuista raporttityypeistä, joita voit luoda seurataksesi
kampanjoiden menestymistä.

• Kampanjat, joissa on vaikuttavia mahdollisuuksia — raportoi, mitkä kampanjat loivat eniten
mahdollisuuksia ja joilla oli paras sijoituksen tuotto.

• Mahdollisuudet ja kampanjoiden vaikutus — raportoi, kuinka paljon kampanjasi vaikuttivat
mahdollisuuksiisi. Luo jokaiselle vaikutusmallille erillinen raportti ja lisää ne mittaristoon, jotta
voit vertailla tuloksia jokaisessa mallissa.

• Yhteyshenkilöt tai tilit kampanjoiden vaikutuksella — raportoi, mihin yhteyshenkilöihin tai
tileihin kampanjat vaikuttivat.

Kampanjan vaikutus 1.0

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytä Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota tarkastaaksesi kampanjoiden
sijoituksen tuoton.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.
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Vaikuttavien kampanjoiden lisääminen mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutus
-luettelon tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
lukuoikeus

Vaikuttavien kampanjoiden
lisääminen manuaalisesti:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

mahdollisuuksien luku-
ja muokkausoikeus

Hallitse mahdollisuuksiisi vaikuttavien kampanjoiden luetteloita suoraan mahdollisuuksien
lisätietosivuilta.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kuin lisäät vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiisi.

• Vaikka useat kampanjat voivat olla vaikuttavia, vain yksi kampanja voidaan määrittää
mahdollisuuden ensisijaiseksi kampanjalähteeksi.

• Ensisijaiseksi kampanjalähteeksi valitsemasi kampanja näkyy aina Kampanjan vaikutus
-viiteluettelossa.

• Kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastot -osion mahdollisuuskentät täytetään vain
kampanjalle, joka on valittu ensisijaiseksi kampanjalähteeksi. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla
on sähköpostikampanja ja telemarkkinointikampanja, jotka molemmat vaikuttivat samaan
mahdollisuuteen, ja valitsit sähköpostikampanjan ensisijaiseksi kampanjalähteeksi. Kampanjan
tilastot -osion mahdollisuuskentät täytetään vain sähköpostikampanjan osalta.

• Kun valitset Kampanjan lähde  -valintaruudun, ensisijaisen kampanjan nimi päivitetään
mahdollisuuden lisätietosivun Kampanjan lähde  -kenttään. Tämä muutos voi käynnistää
myös mahdollisuuksien työnkulku- tai Apex-sääntöjä.

• Jos lisäät kampanjoita Kampanjan vaikutus -viiteluettelon Lisää kampanja -painikkeella,
kampanjan jäsenen lisätietoja ei näytetä viiteluettelossa.

Nyt lisäämme vaikuttavia kampanjoita Kampanjan vaikutus -viiteluettelosta:

1. Avaa mahdollisuuden lisätietosivu.

2. Valitse Kampanjan vaikutus -luettelosta Lisää kampanja.

3. Kirjoita kampanjan nimi Kampanjan nimi  -kenttään tai etsi kampanjaa napsauttamalla .

4. Jos haluat valita kampanjan ensisijaiseksi kampanjaksi, valitse Kampanjan lähde.

5. Napsauta Tallenna.

Voit myös määrittää suodatusehdon sellaiseksi, että kun se täyttyy, se lisää automaattisesti vaikuttavat
kampanjat mahdollisuuksiin. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen sellaiseksi, että se lisää vain
sähköposti- ja telemarkkinointikampanjoita.
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Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoiden suunnittelusta, hallinnasta ja seurannasta

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

• Voinko käyttää joukkosähköpostia sähköpostikampanjoissa?

• Miten seuraan kampanjoista seuranneita mahdollisuuksia?

• Miten lasken kampanjoideni ROI:n?

• Miten lisään yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjoihin?

• Miten pääasiallinen kampanjan lähde toimii?

• Miten kampanjan vaikutus ja ROI-raportit eroavat toisistaan?

• Kuka voi käyttää kampanjoita?

KATSO MYÖS:

Kampanjat

Voinko käyttää joukkosähköpostia sähköpostikampanjoissa?
Joukkosähköposti on tarkoitettu pienimuotoisiin myynti- ja tukipostituksiin, ei markkinointikäyttöön. On suositeltavaa, että
markkinointikampanjoiden sähköpostien lähettämiseen käytetään jotakin kolmannen osapuolen sähköpostipalvelua.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten lisään yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjoihin?
Tavallisesti yhtiösi kampanjat kohdistetaan olemassa oleville asiakkaille (yhteyshenkilöille) ja/tai potentiaalisille asiakkaille (liideille). Sekä
yhteyshenkilöitä että liidejä voidaan liittää kampanjoihin kampanjan jäseniksi. Voit lisätä jäseniä helposti kampanjan jäsenen lisätietosivulta
napsauttamalla Jäsenten hallinta -alasvetopainiketta kampanjan lisätieto-osiosta tai Kampanjan jäsenet -viiteluettelosta ja valitsemalla
sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista.

Yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjoihin

Tietueiden enimmäismääräSuositeltu kampanjan jäsen -työkaluYhteyshenkilön lähde

50 000 / raporttiKampanjan jäsenten lisääminen
vakioraporteista

Raportti olemassa olevista yhteyshenkilöistä

50 000 per tuontitiedostoOlemassa olevien yhteyshenkilöiden
lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto olemassa olevista
yhteyshenkilöistä

50 000 per tuontitiedostoYhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto uusista yhteyshenkilöistä

250/luettelosivuUseiden jäsenien lisääminen kampanjaan
luettelonäkymästä

Luettelonäkymä olemassa olevista
yhteyshenkilöistä

171

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Liidien lisääminen kampanjoihin

Tietueiden enimmäismääräSuositeltu kampanjan jäsen -työkaluLiidin lähde

50 000 / raporttiKampanjan jäsenten lisääminen
vakioraporteista

Raportti olemassa olevista liideistä

50 000 per tuontitiedostoOlemassa olevien liidien lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto olemassa olevista liideistä

50 000 per tuontitiedostoLiidien luominen ja lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto uusista liideistä

250/luettelosivuUseiden jäsenien lisääminen kampanjaan
luettelonäkymästä

Luettelonäkymä olemassa olevista liideistä

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten lasken kampanjoideni ROI:n?
Kampanja-ROI-analyysiraportti sijaitsee Kampanjaraportit-kansion Raportit-välilehdellä. Se laskee kampanjan tehokkuuden sijoitetun
pääoman tuottoprosentin (ROI) sekä kampanjan keskimääräisten kustannusten perusteella. Kaikissa raportin kampanjoissa:

• Prosenttilukuna ilmaistu ROI lasketaan nettotuloksena (Voitettujen mahdollisuuksien korkonaisarvo - Todelliset kustannukset), joka
on jaettu todellisilla kustannuksilla.

• Voitettujen mahdollisuuksien korkonaisarvo kaikkien suljettujen tai voitettujen mahdollisuuksien laskettu määrä, jossa kampanja on
mahdollisuuden pääasiallinen kampanjan lähde.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten seuraan kampanjoista seuranneita mahdollisuuksia?
Eräs kampanjoiden tärkeimmistä hyödyistä on se, että voit seurata, kuinka paljon kukin kampanja on vaikuttanut myyntiin. Kun luot
mahdollisuuden, voit merkitä pääasialliseen Kampanjan lähde  -kenttään, että mahdollisuus on kampanjan tulos.

Kun muunnat kampanjaan linkitettyä liidiä, kampanja lisätään automaattisesti mahdollisuuden pääasialliseen Kampanjan lähde
-kenttään.

jos liidi tai yhteyshenkilö on linkitetty useaan kampanjaan, Ensisijainen kampanjan lähde  -kenttään lisätään kampanja,
johon hänet liitettiin viimeisimmäksi.

Kampanjan Mahdollisuudet-luettelossa näkyvät kaikki kyseiseen kampanjaan linkitetyt mahdollisuudet. Suorittamalla kampanjan
tuottoraportin voit seurata, mitä mahdollisuuksia kampanjoihin on linkitetty.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista
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Miten pääasiallinen kampanjan lähde toimii?
Pääasiallinen kampanjan lähde on kampanja joka liittyy liidiin ennen liidin muuntamista. Tämän arvon voi muuttaa manuaalisesti liidin
tiedoista. Lisäksi se antaa määritetyn kampanjan tuottosumman 100 %:na.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten kampanjan vaikutus ja ROI-raportit eroavat toisistaan?
Kampanjan vaikutus seuraa useiden kampanjoiden pipeline-tietoja ja tuottoja ja yhdistää kaikki yhteyshenkilön roolin kampanjat siihen
mahdollisuuteen pipeline-tietoja tai ROI-raportteja varten. Tästä on erityisesti etua pidemmissä sopimusjaksoissa, kun useampi kuin yksi
kampanja vaikuttaa suljettuun sopimukseen tai muunnettuun liidiin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Kuka voi käyttää kampanjoita?
Organisaatiosi käyttäjät voivat tarkastella kampanjoita ja kampanjan lisäasetuksia tai suorittaa kampanjaraportteja jakoasetuksiesi mukaan.
Kuitenkin vain markkinointikäyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luoda, muokata ja poistaa kampanjoita ja muokata
kampanjan lisäasetuksia. Pääkäyttäjän on valittava käyttäjän henkilötiedoista Markkinointikäyttäjä-vaihtoehto osoittamaan,
että kyseessä on markkinointikäyttäjä.

Lisäksi markkinointikäyttäjät, joilla on asiaankuuluvat käyttöoikeudet, voivat käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa lisätäkseen
yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjan jäseniksi. He voivat käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa myös päivittääkseen
kampanjan jäsenten tiloja.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista
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Salesforce-organisaatiosi aluemallin selaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aktiivisen aluemallin
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Aluemalli sisältää ylä- ja alatasojen alueiden hierarkian ja luettelonäkymän. Jos hallitset myyntialuetta
tai kuulut siihen, sinun tulisi selaa aluemallia ymmärtääksesi, miten myyntitoimesi on järjestetty.
Tarkenna hakuasi saadaksesi tärkeitä tietoja yksittäisistä alueista, kuten siihen kohdistut tilit.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.
Luettelonäkymässä näytetään organisaatiosi aktiivinen aluemalli. Napsauta mallin otsikkoa
avataksesi mallin lisätietosivun. Tällä sivulla näytetään muiden tietojen lisäksi tilien
kohdistussääntöjen edellinen suorituskerta.

2. Napsauta luettelonäkymästä mallin Näytä hierarkia -linkkiä.

3. Napsauta Hakemistonäkymä avataksesi hierarkiahakemiston ja selataksesi sitä.

4. Napsauta hierarkiasta alueen otsikkoa avataksesi alueen lisätietosivun, josta voit tunnistaa alueen
tyypin, siihen kohdistetut käyttäjät ja heidän käyttöoikeustasonsa, kohdistussäännöt ja paljon
muuta,

5. Siirry sivun ylälaidasta takaisin mallin aluehierarkiaan ja tarkasta sen muut alueet.

Tilin myyntialueiden tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin myyntialueen
tunnistaminen:
• Tilien lukuoikeus

Tarkasta, mihin myyntialueeseen tili kuuluu.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa tilitietue.

2. Tarkasta tilin alueet sen Aluekohdistukset-luettelosta.

KATSO MYÖS:

Alueidesi tilien luettelon tarkasteleminen
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Alueidesi tilien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaatiosi kaikkien
aluemallien alueiden
tarkasteleminen:
• Alueiden hallintaoikeus

Organisaatiosi
Aktiivinen-tilassa
olevan aluemallin alueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Luo luettelonäkymä, jossa näytetään kattamiisi alueisiin kohdistetut tilit.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Omat alueet  -suodatin näyttää tilit, jotka kuuluvat sinulle kohdistettuihin alueisiin. Omat
aluetiimit  -suodatin näyttää tilit sinulle kohdistetuista alueista ja niiden jälkeläisalueista (jos
sellaisia on).

1. Napsauta Tilit-välilehteä ja napsauta näkymävalikon vierestä Muokkaa.

2. Anna näkymälle nimi ja valitse suodatusehdoksi Omat alueet  tai Omat aluetiimit.
Lisää muita suodattimia tarvittaessa.

3. Valitse muut suodatusehdoissa käytettävät kentät ja valitse sitten Tilin nimi  ja muut
luettelonäkymässä näytettävät kentät.

4. Napsauta Tallenna.

Tilien hallinta alueittain

Aluehallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluehallinta on tilienjakojärjestelmä, joka myöntää tilien käyttöoikeuksia tilien ominaisuuksien
perusteella. Aluehallinnan avulla yrityksesi voi hallita Salesforce-tietojaan ja käyttäjiään samalla
tavalla kuin hallitset myyntialueitasi.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa. Alkuperäinen aluehallintaominaisuus on käytettävissä vain
Mukautettavat ennusteet -ominaisuuden kanssa, eikä Yhteistyöennusteet-ominaisuus tue
sitä. Jos alkuperäinen aluehallinta on käytössä, et voi käyttää Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.
Uutta Enterprise-aluehallintaa ei voi käyttää Mukautettavat ennusteet -ominaisuuden kanssa.
Salesforce-organisaatiosi voi käyttää Enterprise-aluehallintaa ja
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei ole tällä hetkellä suunniteltu
toimimaan yhdessä.
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Jos organisaatiossasi on käytössä yksityinen jakomalli, käyttäjille voi olla tarpeen myöntää tilien käyttöoikeus esimerkiksi postinumeron,
toimialan, tuoton tai yrityskohtaisen mukautetun kentän perusteella. Erilaisia tilien luokkia varten voi lisäksi olla tarpeen luoda ennusteita.
Aluehallinta täyttää nämä yrityksen tarpeet tarjoamalla tehokkaan ratkaisun käyttäjien, tilien sekä niihin liitettyjen yhteyshenkilöiden,
mahdollisuuksien ja tapausten hallintaan.

Note:  Tilin omistus ja omistuksen vaikutukset tietueen jakamiseen säilyvät ennallaan, kun aluehallinta on käytössä.

Aluehallinnan keskeiset edut ovat

• mahdollisuus laajentaa yksityistä jakomallia tileihin liittyvien ehtojen avulla

• tuki mutkikkaille ja usein muuttuville myyntiorganisaatiorakenteille

• mahdollisuus siirtää käyttäjiä alueiden välillä myös menettämättä mahdollisuuksia

• mahdollisuus käyttää useita ennusteita käyttäjää kohti alueen jäsenyyden mukaan

• alueisiin perustuvat myyntiraportit

Note:  Aluehallinta vaikuttaa vain niihin tileihin ja vakio-objekteihin, joilla on päätiedot–lisätiedot-suhde tileihin. Aluehallintaan
kuuluvat esimerkiksi mahdollisuudet, mutta eivät liidit.

Mikä on alue?
Alue on joustava tilien ja käyttäjien ryhmä, jossa käyttäjillä on vähintään lukuoikeus tileihin niiden omistajasta riippumatta. Alueasetusten
avulla käyttäjille voidaan myöntää alueen tilien lukuoikeus, luku- ja kirjoitusoikeus tai omistajan käyttöoikeus (tietueiden tarkastelu-,
muokkaus-, siirto- ja poisto-oikeus). Tilit ja käyttäjät voivat kuulua useisiin alueisiin. Tilejä voidaan lisätä alueisiin manuaalisesti tai tilien
kohdistussääntöjen avulla automaattisesti.

Voit myös hallita käyttäjien käyttöoikeuksia alueen tileihin liittyviin mahdollisuuksiin ja tapauksiin riippumatta niiden tietueiden omistajista.

Mikä on aluehierarkia?
Alueet muodostavat hierarkian, johon voi määrittää niin monta tasoa kuin on tarpeen. Voit esimerkiksi luoda Maailmanlaajuinen myynti
-nimisen ylätason alueen, jonka alialueet ovat Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Lähi-itä, Latinalainen Amerikka, Afrikka sekä Aasia ja Australia.
Pohjois-Amerikka-alueen alialueina voivat olla Kanada ja Yhdysvallat. Yhdysvallat-alueen alialueina voivat olla Länsi-Yhdysvallat,
Keski-Yhdysvallat, Etelä-Yhdysvallat ja Itä-Yhdysvallat. Länsi-Yhdysvallat-alueen alialueina voivat olla Kalifornia, Oregon, Washington,
Nevada, Arizona ja Utah.

Aluehierarkioiden ei tarvitse olla maantieteellisiä, vaan ne voi määrittää eri tarpeiden mukaisiksi.

Miten alueet vaikuttavat ennusteisiin?
Kun otat aluehallinnan käyttöön organisaatiossasi, aluehierarkiasta tulee myös ennustehierarkia. Ennusteidesi tiedot perustuvat alueidesi
tileihin liitettyihin mahdollisuuksiin. Käyttäjillä on erillinen ennuste kutakin aluetta varten, johon heidät on kohdistettu. Jos sinut kohdistetaan
esimerkiksi alueisiin Kalifornia ja Arizona, sinulla on niiden mahdollisuuksille erilliset ennusteet. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden tarkasteleminen sivulla 382.

KATSO MYÖS:

Alueiden hallinta

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta
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Alueiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden hallinta:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Organisaatiosi alueiden hallintaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

• Järjestää alueet hierarkioiksi, jotka kuvaavat organisaatiosi ennustustarpeita ja sitä, miten käyttäjät
työskentelevät organisaatiossasi.

• Määrittää organisaation laajuiset aluehallinta-asetukset.

• Luoda uusia alueita ja muokata luotuja alueita.

• Kohdistaa käyttäjiä alueisiin.

• Määrittää tilien kohdistussäännöt, jotka ohjaavat tilien arviointia ja tilien kohdistusta alueisiin.

• Valita tilejä luetteloista ja kohdistaa tilejä manuaalisesti alueisiin.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Mahdollisuuksien kohdistaminen alueisiin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Mahdollisuus voidaan kohdistaa alueeseen, kun mahdollisuus luodaan—joko manuaalisesti tai
liidin muuntamisen aikana—tai silloin, kun tilin kohdistussäännöt vaikuttavat mahdollisuuksiin.
Tämä aihe sisältää seuraavat osiot:

• Alueen kohdistaminen manuaalisesti luoduille mahdollisuuksille

• Alueiden kohdistaminen muunnetuille liideille

• Huomautuksia alueiden kohdistamisesta mahdollisuuksille

Alueen kohdistaminen manuaalisesti luoduille mahdollisuuksille
Kun mahdollisuus luodaan Mahdollisuudet-välilehden sivupalkin Pikaluonti-alueelta, Salesforce
vertailee mahdollisuuden tiliin liitettyjä alueita niihin alueisiin, joiden jäsen mahdollisuuden omistaja
on:

• Jos on olemassa yksi alue, johon sekä tilin että mahdollisuuden omistaja kuuluvat, mahdollisuus
kohdistetaan tälle alueelle, jos “Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaisesti tallennuksen yhteydessä”
on valittuna.

• Jos tilillä ja mahdollisuuden omistajalla on enemmän kuin yksi yhteinen alue, mahdollisuutta
ei automaattisesti kohdisteta mihinkään alueeseen. Mahdollisuuden omistajan täytyy kohdistaa alue manuaalisesti mahdollisuuteen.
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• Jos tilillä ja mahdollisuuden omistajalla ei ole yhteistä aluetta, mahdollisuuden omistaja ei voi kohdistaa mahdollisuutta alueeseen.

Alueiden kohdistaminen muunnetuille liideille
Kun liidi muunnetaan mahdollisuudeksi, kyseisen mahdollisuuden alueen kohdistaminen riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien:

• onko kyseiseen mahdollisuuteen liitetty tili jo kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle

• onko liidin omistaja saman alueen jäsen kuin tili

• alueelle kohdistettujen käyttäjien määrä

• onko alueelle kohdistettu ennustepäällikkö

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:

TuloksetAlueelle kohdistettu
ennustepäällikkö

Alueelle
kohdistettujen
käyttäjien määrä

Liidin omistaja
kuuluu samaan
alueseen kuin tili

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

N/A1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja mahdollisuuden omistaja on alueen ainoa jäsen.

N/A1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.
Liidin omistaja lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

N/A0Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja ennustepäälliköstä tulee mahdollisuuden omistaja.

Kyllä>1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Ei>1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu alueen
ennustepäällikölle.

Kyllä>1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.
Liidin omistaja lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

Ei>1Ei

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu useammalle kuin yhdelle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:

TuloksetLiidin omistajan alueen jäsenyys

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla on yksi yhteinen alue tilin kanssa

Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa
mahdollisuuden tilin alueeseen.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla on enemmän kuin yksi yhteinen alue tilin kanssa
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TuloksetLiidin omistajan alueen jäsenyys

Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa
mahdollisuuden mihin tahansa alueeseen, jonka
hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla ei ole yhteisiä alueita tilin kanssa

Mahdollisuuden omistaja ei voi kohdistaa
mahdollisuutta mihinkään alueeseen.

Huomautuksia alueiden kohdistamisesta mahdollisuuksille

• Seuraavat toiminnot eivät muuta mahdollisuuden aluetta:

– mahdollisuuden tilin kohdistaminen alueeseen manuaalisesti

– mahdollisuuteen liittyvän tilin muuttaminen

– tilin alueen muuttaminen tilin kohdistussääntöjen seurauksena, jos mahdollisuus ja sen tili ovat eri alueilla

– mahdollisuuden siirtäminen uudelle omistajalle.

• Alueiden kohdistussäännöt eivät päivitä mahdollisuutta, jos mahdollisuuden Sulkemispäivä  on ennen nykyistä päivämäärää
ja mahdollisuuden Vaihe  on Suljettu/voitettu  tai Suljettu/hävitty.

• Kun mahdollisuutta ei automaattisesti kohdisteta alueelle, on suositeltavaa ilmoitta käyttäjille, jos mahdollisuutta ei ohdisteta alueelle
manuaalisesti yhden päivän kuluessa. Voit määrittää aikaan perustuvan työnkulun ilmoittamaan käyttäjille kohdistamattomista
mahdollisuuksista.

• Tilin tai mahdollisuuden palauttaminen roskakorista palauttaa aluekohdistuksen, mutta ei käynnistä tilin kohdistussääntöjen arviointia.
Jos tilin kohdistussääntöjä on muutettu sillä aikaa, kun tietue on ollut roskakorissa, palautetussa tietueessa saattaa olla alueita, jotka
eivät ole yhdenmukaisia uusien sääntöjen kanssa.

• Kun mahdollisuuksia siirretään yhdeltä käyttäjältä toiselle, joko yksitellen tai ryhmänä, tämä ei vaikuta mahdollisuuksien
aluekohdistuksiin. Jos mahdollisuudet kuitenkin kohdistetaan käyttäjälle, joka ei jo ole mahdolliuuden alueen jäsen, kyseinen käyttäjä
lisätään alueelle ei-aktiivisena jäsenenä.

• Kun käyttäjät poistetaan alueelta, voit määritää, kenen tulisi saada avoin mahdollisuus. Kun käyttäjät siirretään yhdeltä alueelta toiselle,
voit myös määrittää, mitä mahdollisuuksia käyttäjien tulisi edelleen omistaa ja valita vastaanottajat kaikille jäljellä oleville
mahdollisuuksille. Jos eit määritä vastaanottajaa:

– Jos pääalueella on ennustepäällikkö, hän saa käyttäjän avoimet mahdollisuudet omistukseensa. Lisäksi ennustepäällikkö
kohdistetaan alueeseen niin, että Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.

– Jos pääalueella ei ole ennustepäällikköä, käyttäjä pysyy alueella ja Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.
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Manuaalisesti kohdistettujen tilien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tililuetteloiden
tarkasteleminen
manuaalisesti:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilien poistaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

TAI

olet ennustepäällikkö,
Ennustepäälliköt
voivat hallita
alueita  -asetus on
valittuna, työskentelet
alueella, joka on
aluehierarkiassa omaa
asemaasi alempana, ja
sinulla on tilien
muokkausoikeus.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Kohdistettujen käyttäjien luettelosivu näyttää luettelon tileistä, jotka on kohdistettu valitulle alueelle.
Tällä sivulla voit tarkastella tilien lisätietoja, poistaa tilejä alueista ja käyttää muita tileihin liittyviä
tietoja.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.

• Voit tarkastella tilin lisätietoja napsauttamalla tilin nimeä.

• Napsauta Poista käyttäjän nimen vierestä, jos haluat poistaa tilin alueesta.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta
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Yleisimpiä kysymyksiä tilien hallinnasta alueittain

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

• Miten Salesforce käsittelee aluehallinnan?

• Siirretäänkö mahdollisuudet eri käyttäjille, kun tilin kohdistussäännöt suoritetaan?

• Ovatko aluehierarkia ja roolihierarkia erilaiset?

• Miten mahdollisuuksia kohdistetaan alueisiin?

• Miten manuaalisesti kohdistetut tilit eroavat tilin kohdistussääntöjen mukaan kohdistetuista
tileistä?

• Miten mahdollisuuden rajoitus toimii?

• Tuleeko minun olla kohdistettu samoihin alueisiin kuin omistamieni mahdollisuuksien?

• Mitä tapahtuu, jos kumoan alueeseen kohdistetun tilin tai mahdollisuuden poiston?

• Minkälaisilla tietueilla on alueita?

• Milloin tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä?

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Miten Salesforce käsittelee aluehallinnan?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Developer Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa, sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa, joissa on Sales
Cloud, voit ottaa käyttöön aluehallinnan organisoidaksesi käyttäjäsi alueittain ja tarjotaksesi pääsyn tileihin ja niihin liittyviin mahdollisuuksiin
ja tapauksiin.

Professional Edition -organisaatioissa Salesforcen roolihierarkia mahdollistaa tietojen keräämiseen hallinnan yrityksen alueiden välillä.
Hierarkiarakenne ei perustu perinteisiin työtehtäviin, vaan roolihierarkiaan. Useille henkilöille eri työtehtävänimikkeillä voidaan määrittää
sama rooli. Käyttäjät voivat aina käyttää ja muokata tietoja, joita heidän alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat
jakaneet. Käyttäjän rooli määrittää myös, mitkä ennusteiden tiedot ovat hänen käytettävissään.

Tyypillisellä organisaatiolla saattaa olla kolme roolitasoa, esimerkiksi:

• Ylin rooli voi sisältää myynnin varapääjohtajan, markkinoinnin ja asiakaspalvelut sekä talousjohtajasi. Nämä käyttäjät voivat katsoa
kaikkia tietoja alemmilla tasoilla ja suorittaa näiden tietojen rullaamisen.

• Keskitasolle voi kulua erilaisia varajohtajia tai alueellisia päälliköitä. Tämän roolin käyttäjät voivat aina tarkastella tietoja, joita heidän
alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Esimerkiksi läntinen varapääjohtaja voi katsoa ja rullata
tietoja, jotka ovat läntisen edustajan roolikäyttäjien omistamia.
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• Koska erilaisten edustajien roolien alapuolista tasoa ei ole, näiden roolien käyttäjät eivät voi suorittaa rullauksia tai katsoa kenenkään
muun tietoja kuin omiaan.

Note:  Roolihierarkiasi vuorovaikuttaa organisaation jakomallin kanssa, jotta määritetään tarkasti, mitä tietoja käyttäjä voi nähdä,
edellyttäen, että jakoasetus on valittu hierarkioiden käyttämiseksi. Ennusteiden ollessa kyseessä käyttäjän rooli määrittää aina
jakomallista riippumatta, mitä tietoja hän voi katsoa. Samoin Yksityinen jako -mallissa käyttäjän rooli määrittää voiko hän käyttää
muiden käyttäjien tietoja. Julkinen luku/kirjoitus- tai Julkinen vain luku -organisaatioissa käyttäjät voivat kuitenkin tarkastella (ja
Julkinen luku/kirjoitus -organisaatiossa muokata) kaikkien muiden käyttäjien tietoja heitä hierarkiassa alapuolellaan olevien käyttäjien
tietojen lisäksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Aluehallinta

Siirretäänkö mahdollisuudet eri käyttäjille, kun tilin kohdistussäännöt suoritetaan?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kun mahdollisuus tilin kohdistussääntöjen vuoksi kohdistetaan uudelleen alueeseen, johon jo kuulut, sinusta tulee automaattisesti
kyseisen mahdollisuuden omistaja, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Olet alueen ainoa jäsen.

• Olet alueen ainoa ennustepäällikkö.

• Olet alueen ainoa jäsen, jonka käyttöön on määritetty ennustetoiminto.

Jos mikään ehdoista ei täyty, alkuperäinen mahdollisuuden omistaja lisätään alueeseen ei-aktiivisena jäsenenä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Ovatko aluehierarkia ja roolihierarkia erilaiset?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kyllä. Aluehierarkia ja roolihierarkia ovat itsenäisiä. Lisätietoja on seuraavassa vertailussa:

RoolihierarkiaAluehierarkia

Käytettävissä oletusarvoisestiKäytettävissä ottamalla yhteyttä Salesforceen

Ei vaikuta ennusteisiin, kun aluehallinta on käytössäMäärittää ennusteet

Tukee käyttäjän kohdistusta vain yhteen rooliinTukee käyttäjän kohdistusta useisiin alueisiin

Vaikuttaa kaikkiin muihin raportteihinVaikuttaa tili- ja mahdollisuusraportteihin
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RoolihierarkiaAluehierarkia

Myöntää käyttöoikeuden tietueisiin omistajuuden mukaan Käyttäjät
saavat molempien hierarkioiden sallivimman käyttöoikeuden.

Myöntää käyttöoikeuden tietueisiin omistajuudesta riippumatta
Käyttäjät saavat molempien hierarkioiden sallivimman
käyttöoikeuden.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten mahdollisuuksia kohdistetaan alueisiin?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti alueisiin seuraavien toimintojen perusteella.

• Uuden mahdollisuuden luominen

• Tilin kohdistussääntöjen suoritus

Kun tilin kohdistussäännöt ovat käytössä, mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti samaan alueeseen kuin tili, kun

– mahdollisudella ei ole aluetta ja sen tili lisätään alueeseen

– tili siirtyy alueesta toiseen. Jos tilin kohdistussääntö kieltää mahdollisuuksien siirtymisen aluehierarkian tietyn osan ulkopuolelle,
mahdollisuudet eivät siirry eivätkä ne enää kuulu mihinkään alueeseen.

Mahdollisuuksia ei automaattisesti kohdisteta samaan alueeseen tilin kanssa, kun

– tili poistetaan alueesta eikä tiliä kohdisteta uuteen alueeseen samassa operaatiossa tilin mahdollisuudet alkuperäisestä alueesta
eivät kuulu enää mihinkään alueeseen

– tili kohdistetaan uudelleen useisiin alueisiin samalla kertaa. Tilin mahdollisuudet alkuperäisestä alueesta eivät kuulu enää mihinkään
alueeseen, ellei Rajoita mahdollisuuden kohdistut  -valintaruutua ole valittu.

Note:  Jos mahdollisuuden omistaja ei kuulu uuteen alueeseen, hänet lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

Seuraavat toiminnot eivät muuta mahdollisuuden aluetta.

• mahdollisuuden tilin kohdistaminen alueeseen manuaalisesti

• mahdollisuuteen liittyvän tilin muuttaminen

• tilin alueen muuttaminen tilin kohdistussääntöjen seurauksena, jos mahdollisuus ja sen tili ovat eri alueilla

• mahdollisuuden siirtäminen uudelle omistajalle.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten manuaalisesti kohdistetut tilit eroavat tilin kohdistussääntöjen mukaan kohdistetuista tileistä?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.
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Manuaalisesti kohdistettuja tilejä ei arvioida, kun tilien kohdistussäännöt suoritetaan. Kun ne on kohdistettu alueeseen manuaalisesti,
ne pysyvät alueessa, kunnes ne poistetaan manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten mahdollisuuden rajoitus toimii?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Jos alueen Rajoita mahdollisuuden kohdistus  -valintaruutu on valittuna, alueen mahdollisuudet pysyvät alueella, kun
suoritat tilin kohdistussäännöt. Huomaa seuraavat poikkeukset:

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy vain alueen alialueeseen, mahdollisuus seuraa tiliä ja kohdistetaan uudelleen tilin uuteen alueeseen.
Tämä pätee myös, jos tili siirtyy useisiin alueisiin ja vain yksi uusista alueista on alkuperäisen alueen alialue.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy alueen useampaan alialueeseen, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy täysin alueen ja sen alialueiden ulkopuolelle, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Tuleeko minun olla kohdistettu samoihin alueisiin kuin omistamieni mahdollisuuksien?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kun sinulle kohdistetaan avoin mahdollisuus etkä kuulu mahdollisuuden alueeseen, sinut kohdistetaan alueeseen, mutta Aktiivinen
alueella  -valintaruutu ei ole valittuna alueeseen liittyvässä Kohdistetut käyttäjät -luettelossa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Mitä tapahtuu, jos kumoan alueeseen kohdistetun tilin tai mahdollisuuden poiston?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Tilin tai mahdollisuuden poiston kumoaminen palauttaa aluekohdistuksen, mutta ei käynnistä tilin kohdistussääntöjen arviointia. Jos
tilin kohdistussääntöjä on muutettu sillä aikaa, kun tietue on ollut roskakorissa, palautetussa tietueessa saattaa olla alueita, jotka eivät
ole yhdenmukaisia uusien sääntöjen kanssa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Minkälaisilla tietueilla on alueita?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.
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Tileillä, mahdollisuuksilla ja käyttäjillä on aluekenttiä. Tilejä ja käyttäjiä voidaan kohdistaa useisiin alueisiin. Mahdollisuus voidaan kohdistaa
vain yhteen alueeseen.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Milloin tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Aktiiviset tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä ja kohdistavat niitä alueisiin automaattisesti, kun

• tili luodaan Salesforce-käyttöliittymällä, Force.com API:lla tai asiakassovelluksella, kuten Connect Offline.

• tili tuodaan ohjatun tuontitoiminnon avulla

• tili luodaan liidin muunnoksen yhteydessä

• tiliä muokataan ja se tallennetaan, jos Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittu vaihtoehdolle “Arvioi
tämä tili aluesäännöillä tallennuksen yhteydessä” -valintaruutu  kohdassa Asettelun
ominaisuudet. Jos tilin kohdistussääntö käynnistää mahdollisuuden omistajuuden muutoksen, sinulla täytyy olla mahdollisuuden
siirto-oikeus.

• tili luodaan ja tallennetaan Force.com API:n kautta

• Suorita säännöt on valittu alueen lisätietosivulla (jos tilin Jätä pois tilin kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei
ole valittuna

• Tallenna ja suorita säännöt on valittu alueen tilin kohdistussääntöjen hallintasivulla (jos tilin Jätä pois tilin
kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei ole valittuna

• Identtiset tilit yhdistetään.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Potentiaalisten mahdollisuuksien seuraaminen liideinä

Liidit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Seuraa potentiaalisia asiakkaita erillään yhteyshenkilöistäsi ja mahdollisuuksistasi käyttämällä
Salesforce-liiditietueita. Kun olet hyväksynyt liiditietueesi, voit muuntaa ne yhteyshenkilöiksi ja luoda
niille tilit (jos niillä ei vielä ole tilejä Salesforcessa). Lopuksi voit toivottavasti luoda mahdollisuuksia
myyntiputkesi jatkoksi.

Käytettävissäsi on liidien luettelo, työskentelitpä sitten Lightning Experiencessa tai Salesforce
Classicissa. Luettelosta käsin voit luoda, etsiä ja työstää nopeasti sinulle tärkeitä liidejä.
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Voit liittää liideihin relevantteja tapahtumia ja tehtäviä. Muunna sitten hyväksymiäsi liidejä yhteyshenkilöiksi ja liitä niihin mahdollisuuksia.
Merkitse liiditietueita hyväksymättömiksi, jos aiot palata niiden pariin myöhemmin uudelleen nähdäksesi, ovatko potentiaalisten asiakkaidesi
tuote- tai palvelutarpeet muuttuneet.

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Ohjeita liidien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Lue ohjeita luodaksesi liidejä manuaalisesti ja seurataksesi potentiaalisia asiakkaita.

• Voit kohdistaa liidejä automaattisesti käyttämällä aktiivista liidien kohdistussääntöä Salesforce
Classicissa. Tee näin valitsemalla Kohdista aktiivisia kohdistussääntöjä
käyttäen. Muussa tapauksessa liidi kuuluu sinulle.

Jos kohdistat uuden liidin automaattisesti, liidin tietuetyyppi saattaa muuttua, riippuen
pääkäyttäjäsi määrittämistä kohdistussääntöjen toimintatavasta.

• Jos myyntitiimisi käyttää divisioonia, uuden liidin divisioonaksi määritetään automaattisesti
oletusarvoinen divisioonasi, ellet valitse manuaalisesti toista.

• Pääkäyttäjäsi määrittää uusien liidien oletusarvoisen tilan.

• Liidi merkitään luetuksi ja sitä ei näytetä Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymässä. Jos
kuitenkin tallennat liidin Salesforce Classicissa napsauttamalla Tallenna ja uusi, se merkitään
lukemattomaksi.
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Liidien aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidit-välilehden
tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien luominen:
• Liidien luontioikeus

Kun napsautat Liidit-välilehteä, näyttöön tulee liidien aloitussivu.

• Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla Liidinäkymä-kohdan avattavasta
valintaluettelosta kyseisen luettelonäkymän, tai voit määrittää oman mukautetun näkymän
valitsemalla Luo uusi näkymä.

Voit tarkastella jonossa olevia liidejä valitsemalla jonoluettelon avattavasta valintaluettelosta.
Salesforce lisää jonon luettelonäkymän kaikille pääkäyttäjän luomille jonoille.

Note:  Organisaation laajuinen objektin jakomalli määrittää käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä
on kyseisen objektin tietueisiin jonoissa:

Julkinen luku/kirjoitus/siirto
Käyttäjät voivat tarkastella tietueiden omistusta kaikista jonoista.

Julkinen luku/kirjoitus taiVain Julkinen luku
Käyttäjät voivat tarkastella jonoja, mutta ottaa tietueiden omistajuuden vain jonoista,
joiden jäseniä he ovat, tai (jakoasetuksista riippuen) jos heillä on jonon jäsentä
korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Yksityinen
Käyttäjät voivat tarkastella ja hyväksyä niiden jonojen tietueita, joiden jäseniä he ovat,
tai (jakoasetuksista riippuen) jos heillä on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai
aluehierarkia.

Jakomallista riippumatta käyttäjillä täytyy olla muokkausoikeudet, jotta he voivat ottaa
omistukseen tietueita jonoista, joiden jäseniä he ovat. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on
“kaikkien tietojen” objektitason tapausten muokkausoikeus ja käyttäjät, joilla on “muuta
kaikki tiedot” muokkausoikeus voivat tarkastella ja ottaa tietueita mistä tahansa jonosta
riippumatta jakomallista tai jonon jäsenyydestä.

• Kun valitset Viimeisimmät liidit -kohdan avattavasta valintaluettelosta tietyn rivin, saat näkyviin lyhyen luettelon kyseistä ehtoa
vastaavista liideistä. Voit siirtyä tästä luettelosta suoraan minkä tahansa liidin lisätietoihin valitsemalla kyseisen liidin nimen. Voit
muuttaa näytettävien kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta -linkkiä. Näkemäsi kentät
määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän "Liidit: Välilehti" -hakuasettelun sekä kenttätason suojausasetuksiesi mukaan (käytettävissä
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Viimeisimmät
liidit -valikon vaihtoehdot:

KuvausViimeisimmät liidit -valikon vaihtoehto

Viimeisimmät 10 tai 25 sinulle kohdistettua liidiä, joita et ole vielä
tarkastellut tai muokannut. Luettelossa näkyy vain omistamasi
tietueet.

Omat lukemattomat liidit

Viimeisimmät 10 tai 25 liidiä, joita olet tarkastellut. Viimeksi
tarkasteltu liidi näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä luettelo

Viimeksi katsotut

on muodostettu viimeisimpien rivien luettelosta, ja se sisältää
sekä sinun että muiden omistamat tietueet.

Viimeisimmät 10 tai 25 liidiä, jotka olet luonut. Viimeksi luotu liidi
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa näkyvät vain
omistamasi tietueet.

Viimeksi luodut
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• Jos pääkäyttäjä on ottanut pikaluontitoiminnon käyttöön, voit lisätä uuden liidin Pikaluonti-alueella liidien aloitussivun sivupalkissa.
Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden liidin napsauttamalla Viimeisimmät liidit -kohdan vieressä olevaa Uusi-painiketta.

• Voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä.

• Valitse Yhteenveto-kohdasta arvot. Saat näkyviin liidien yhteenvetoluettelon valitsemalla Raporttiajo.

• Voit hallita liidejä valitsemalla jonkin Työkalut -kohdan linkeistä.

• Jos liidit on jaettu ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa Salesforce to Salesforce -menetelmän kautta, voit tarkastella
liiketoimintakumppaneiden kanssa jaettuja liidejä valitsemalla Liidit yhteyksistä.

KATSO MYÖS:

Liidit

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Liidien kohdistaminen jonosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien omistajuuden
muuttaminen tai
hyväksyminen jonosta:
• Liidien muokkausoikeus

Liidien hyväksyminen jonosta on helppo tapa kohdistaa liidejä itsellesi.

1. Siirry luettelonäkymään, joka näyttää liidijonon. Jos et näe liidijonoa, pyydä pääkäyttäjääsi
lisäämään sinut jonon jäseneksi.

2. Valitse liidit, jotka haluat omistaa.

3. Napsauta Hyväksy.

Jos haluat kohdistaa jonosta vain yhden liidin, siirry tietueen lisätietosivulle ja muuta tietueen
omistajaa.

KATSO MYÖS:

Tietueen omistajan muuttaminen

Liidit
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Liidikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Liidissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

Jos liiditietue lisättiin Data.com:ista, tietyt tässä kuvatut kentät täytetään Data.com-arvolla tai Dun
& Bradstreet (D&B) -arvolla, jos arvo on käytettävissä. Jotkin Data.com-liidikentät ovat saatavilla vain
organisaatioille, joilla on käytössä tietty Data.com-tuote.

Hyväksyy
Data.com- tai

D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin katuosoite, esimerkiksi Mannerheimintie 30.
Tässä kentässä voi olla enintään 255 merkkiä.

Osoite

 (D&B)Liidin yhtiön vuosituoton määrä.Vuosituotto

Liidin luomisesta vastuussa olevan kampanjan nimi.
Näytetään vain uuden liidin luonnon yhteydessä.

Kampanja

Kenttään syötetyt tiedot tallennetaan liidin
Kampanjahistoria-luetteloon.

 (Data.com)Liidin osoitteen Kaupunki-osa, esimerkiksi Helsinki.
Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Kaupunki

 (Data.com)Osoittaa tietueen päivitystilan verrattaessa
Data.com:iin. Arvot ovat Ei verrattu,

Puhdas-tila

Synkronoitu, Tarkistettu, Erilainen,
Ei löytynyt  ja Ei aktiivinen. Tämä
kenttä on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

 (D&B)Yhtiön nimi, johon liidi liittyy. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Yritys

 (D&B)Data Universal Numbering System (D-U-N-S)
-numero on yksilöllinen, 9-lukuinen numero, joka

Yhtiön
D-U-N-S-numero

annetaan kaikille D&B-tietokannassa oleville
yhtiöiden toimipaikoille, joilla on yksilöllinen,
erillinen ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja
organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät
D-U-N-S-numeroita globaalina standardina
yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen.. Tämä
kenttä on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Note: Jos haluat nähdä koko
D-U-N-S-numeron:

• Lisää liidi Salesforce:en, jos et vielä ole
tehnyt sitä, tai
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

• Puhdista liidi Data.com:in avulla, jos se on jo Salesforce:ssa

Tietueen ensimmäiset viisi lukua merkitään tähdellä (*), kunnes
lisäät tai puhdistat tietueen.

Yhtiön nimi paikallisella kielellä.Yrityksen nimi
(paikallinen)

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta
tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Maa

Liidin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

 (D&B)Linkki vastaavaan D&B-yhtiö-tietueeseen, joka näyttää liidin Dun &
Bradstreet (D&B) -kentät. Käytä hakua, jos sinun täytyy liittää liidiin toinen

D&B-yhtiö

D&B-yhtiö-tietue. Tämä kenttä on käytettävissä vain organisaatioille,
joilla on käytössä Data.com Prospector tai Data.com Clean.

 (Data.com)Yhtiön tunnus Data.com:issa. Kun Salesforce-tietueita verrataan
Data.com-tietueisiin (joko manuaalisella päivityksellä tai automatisoiduilla

Data.com-avain

päivitystöillä) ja Data.com löytää vastaavuuden, kyseiset kaksi tietuetta
linkitetään tämän kentän numeroarvon perusteella.

Liidin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu enintään 32 kt tietoa. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö yhteydenottoa puhelimitse. Jos
käytössäsi on Data.com, Puhelin-kentän arvo peitetään hakutuloksissa

Älä soita

ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen yhteydessä
luoduissa .csv-tiedostoissa.

 (Data.com)Liidin sähköpostiosoite. Tämän on oltava kelvollinen sähköpostiosoite,
joka on muotoa jsmith@acme.com. Kentässä voi olla korkeintaan 80
merkkiä.

Napsauta tässä kentässä olevaa sähköpostiosoitetta lähettääksesi
sähköpostia oletusarvoisella sähköpostisovelluksellasi. Jos

Sähköposti

Gmail-painikkeet ja -linkit -ominaisuus on käytössä, voit napsauttaa
Gmail-linkkiä kentän vierestä lähettääksesi sähköpostia Gmail-tililtäsi.
Lisätietoja on kohdassa Gmail™ Salesforcessa.

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa sähköpostia. Jos käytössäsi
on Data.com, Sähköposti-kentän arvo peitetään hakutuloksissa ja

Sähköposti
kielletty

yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen yhteydessä
luoduissa .csv-tiedostoissa.

Liidin faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Faksi

Liidi ei ole suostunut yhteydenottoon faksilla.Faksi kielletty
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin etunimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Etunimi

Liidin etunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Etunimi
(paikallinen)

 (Data.com)Liidin yhtiön ensisijainen toimiala. Arvo valitaan pääkäyttäjän
määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa olla enintään
40 merkkiä pitkä.

Toimiala

 (Data.com)Liidin sukunimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Sukunimi

Liidin sukunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Sukunimi
(paikallinen)

Päivämäärä, jolloin liidin omistajaa viimeksi muutettiin.Viimeisin
siirtopäivä

Liidin kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta. Summat
näytetään liidin valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän

Liidin valuutta

henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka
käyttävät useita valuuttoja.

Divisioona, johon liidi kuuluu. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka
käyttävät divisioonia tietojen segmentoimiseen.

Liidin divisioona

Liidin kohdistettu omistaja.Liidin omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluettelon arvot ovat
käytettävissä tietueelle. Tietuetyyppi saatetaan yhdistää liidiprosessiin.

Liidin tietuetyyppi

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

 (Data.com)Liidin lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Liidin tila, esimerkiksi Auki, Otettu yhteyttä tai Hyväksytty. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa
olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin tila

Liidin toinen nimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi
olla korkeintaan 40 merkkiä.

Toinen nimi

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

Liidin toinen nimi käännettynä paikalliselle kielelle.Toinen nimi
(paikallinen)

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Matkapuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Matkapuhelin

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut liidin kenttiä, sekä päivämäärä ja
aika. Tämä ei seuraa mihinkään liidiin liittyvien luetteloiden kohteisiin
tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Muokkaaja

 (Data.com)Liidin etunimi, toinen nimi (beta), sukunimi ja jälkiliite (beta) yhdistettynä,
niin kuin ne näytetään liidin lisätietosivulla.

Nimi

 (D&B)Liidin yhtiön työntekijöiden määrä.Työntekijöiden
määrä

 (Data.com)Liidin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40
merkkiä.

Puhelin

Vain luku -kenttä, joka osoittaa, että liidin omistaja on kumppanikäyttäjä.Kumppanitili

Osoittaa liidin arvon tai potentiaalin, esimerkiksi Kuuma, Lämmin, Kylmä.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Luokitus

Lippu, joka osoittaa, että liidin omistaja on tarkastellut tai muokannut
liidiä. Lippua ei näytetä liidin muokkaus- tai lisätietosivulla. Liidit, jotka

Luettu

on merkitty “Luettu”, eivät sisällä valintamerkkiä liidin luettelonäkymän
Ei luettu -sarakkeessa.

Liidin tervehtimiseen käytetty nimike, esimerkiksi Hra, Rva, Tri tai Prof.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tervehdys

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi

Liidin jälkiliite, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Jälkiliite

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin nimike omassa organisaatiossaan. Kentässä voi olla korkeintaan
80 merkkiä.

Nimike

Lippu, joka osoittaa, että liidin omistaja ei ole tarkastellut tai muokannut
liidiä. Lippua ei näytetä liidin muokkaus- tai lisätietosivulla. Liidit, jotka

Ei luettu

on merkitty “Ei luettu”, sisältävät valintamerkin liidin luettelonäkymän
Ei luettu -sarakkeessa.

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo liidien mukautetuista linkeistä.Mukautetut linkit

Liidin web-sivuston URL, esimerkiksi www.acme.com. Tässä kentässä
voi olla enintään 255 merkkiä, mutta vain ensimmäiset 50 merkkiä
näytetään.

Web-sivusto

 (Data.com)Liidin osoitteen Postinumero-osa. Kentässä voi olla korkeintaan 20
merkkiä.

Postinumero

KATSO MYÖS:

Liidimuunnoksen määrittäminen
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Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien muuntaminen:
• Liidien, tilien,

yhteystietojen ja
mahdollisuuksien luonti-
ja muokkausoikeus

JA

Liidien muunto-oikeus

JA

Asiaan liittyvien
kampanjoiden
lukuoikeus

Identtisten tietueiden
luomisen estäminen liidejä
muunnettaessa:
• Vaadi muunnettujen

liidien vahvistus

Pidä myyntiprosessisi liikkeessä hyväksymällä liidejäsi ja muuntamalla niitä yhteyshenkilöiksi. Liitä
yhteyshenkilö sitten olemassa olevaan Salesforce-tiliin tai luo sille tili. Jos tämä liidin muunnos johtaa
lupaavaan diiliin, voit luoda mahdollisuustietueen samalla kertaa.

Muista, ettet voi kumota liidin muunnosta. Liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi tai tileiksi luo
joskus identtisiä tietueita. Jos näin tapahtuu, näytämme varoituksen (pääkäyttäjäsi määrittämiä
mukautettuja varoituksia ei näytetä liidimuunnoksen aikana). Identtisten tietueiden käsittelytapa
riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt liidien Apex-muuntamisen ja identtisten tietueiden
hallintaominaisuuden. Pääkäyttäjäsi saattaa esimerkiksi vaatia, että ratkaiset identtiset tietueet ennen
muuntamisen suorittamista loppuun. Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce
Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on haettavissa.
Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta tietuetta.
Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta.

1. Kun olet päättänyt muuntaa liiditietueen, valitse olemassa oleva tili tai anna luomallesi tilille
nimi.

2. Vain Salesforce Classic: Jos päivität henkilötilin, valitse vaihtoehto korvataksesi henkilötilin liidin
lähde liidin arvolla.

3. Jos haluat luoda mahdollisuustietueen, anna sille nimi.

4. Muunna liidi.

KATSO MYÖS:

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

Liidimuunnoksen määrittäminen

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Katso mitä tapahtuu hyväksytyille liideille, kun muunnat niitä tileiksi, yhteyshenkilöiksi ja
mahdollisuuksiksi.

Kun muunnat hyväksyttyjä liidejä, Salesforce siirtää kaikki kampanjan jäsenet uusiin yhteyshenkilöihin.
Liideistä tulee Vain luku -tietueita, ellei pääkäyttäjäsi myönnä sinulle niiden muokkausoikeutta. Jos
olemassa olevilla tileillä ja yhteyshenkilöillä on samat nimet kuin liideissä, voit päivittää olemassa
olevan tilit ja yhteyshenkilöt. Salesforce lisää liidin tietoja tyhjiin kenttiin. Salesforce ei kuitenkaan
korvaa tilien ja yhteyshenkilöiden nykyisiä tietoja.

Kaikki liidien avoimet ja suljetut toiminnot liitetään tileihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin.
Voit valita tietueiden omistajan ja ajoittaa jatkotehtäviä. Kun valitset uusia omistajia, vain avoimet
toiminnot kohdistetaan uudelle omistajalle. Jos sinulla on mukautettuja liidikenttiä, kyseinen tieto
voidaan lisätä mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin. Et voi tarkastella
muunnettuja liidejä, mutta ne näytetään liidiraporteissa. Salesforce päivittää muunnettujen liidien
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Edellinen muokkauspäivä- ja Edellinen muokkaaja  -järjestelmäkentät, kun muunnettujen liidien valintaluettelon
arvoja muutetaan.

Jos liidiä vastaava yhteyshenkilö on olemassa ja molemmat tietueet on linkitetty samaan kampanjaan,
kampanjajäsenen tila määritetään kampanjan syklissä kauempana olevan tietueen mukaan. Jos liidin jäsenen

Kampanjat

tila on esimerkiksi “lähetetty” ja yhteyshenkilön jäsenen tila on “vastattu”, yhteyshenkilöön sovelletaan
vastattu-arvoa.

Kampanjaan liittyvät tiedot liitetään aina uuteen yhteyshenkilötietueeseen, riippumatta käyttäjän
jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun liidiin liittyy useita kampanjoita, mahdollisuuden Ensisijainen kampanjalähde  -kenttään
lisätään viimeksi liitetty kampanja, riippumatta käyttäjän jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun muunnat liidin olemassa olevaksi tiliksi, et seuraa kyseistä tiliä automaattisesti. Kun muunnat liidin uudeksi
tiliksi, seuraat uutta tiliä kuitenkin automaattisesti, ellet ole poistanut tilien syöteseurantaa käytöstä
Chatter-asetuksissasi.

Chatter

Jos käytät Data.com Premium -tuotetta ja lisäät liidin Data.com:ista, vastaava D&B-yhtiö-tietue (jos Data.com:issa
on sellainen) luodaan Salesforceen ja linkitetään automaattisesti liiditietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän
perusteella. Jos muunnat kyseisen liidin myöhemmin:

Data.com / D&B-yhtiö

• Jos tili luodaan muunnoksesta, liidin Yhtiön D-U-N-S-numero  -kentän arvo siirtyy tilin
D-U-N-S-numero-kenttään ja liidin D&B-yhtiö-kentän arvo siirtyy tilin D&B-yhtiö-kenttään.

• Sen Data.com-avain-kentän arvo siirtyy yhteyshenkilön Data.com-avain-kenttään.

Jos käytössäsi on Data.com Corporate, D&B-yhtiö-tietuetta ei luoda, mutta liidin Data.com-avain-kentän
arvo siirtyy yhteyshenkilön Data.com-avain-kenttään.

Uusi tili, yhteyshenkilö ja mahdollisuus kohdistetaan samaan divisioonaan kuin liidi. Jos päivität olemassa
olevaa tiliä liidimuunnoksen aikana, tilin divisioonaa ei muuteta ja uusi yhteyshenkilö ja mahdollisuus perivät
tilin divisioonan.

Divisioonat

Liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi tai tileiksi luo joskus identtisiä tietueita. Jos näin tapahtuu, näytämme
varoituksen (pääkäyttäjäsi määrittämiä mukautettuja varoituksia ei näytetä liidimuunnoksen aikana). Identtisten

Identtisten tietueiden
hallinta

tietueiden käsittelytapa riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt liidien Apex-muuntamisen ja
identtisten tietueiden hallintaominaisuuden. Pääkäyttäjäsi saattaa esimerkiksi vaatia, että ratkaiset identtiset
tietueet ennen muuntamisen suorittamista loppuun.

Suodattimiin perustuvaa mahdollisuuden alueiden kohdistusta ei käynnistetä, kun mahdollisuus luodaan
liidin muunnoksen tuloksena.

Enterprise-aluehallinta

Kun päivität olemassa olevaa yhteyshenkilöä liidillä, jota olet muuntamassa, monivalintaluettelokentissä
olevat liiditiedot korvaavat olemassa olevan yhteyshenkilön tietoja vain, jos yhteyshenkilön vastaavat kentät
ovat tyhjiä.

Olemassa oleva
yhteyshenkilö

Liidin Yhtiön nimi (paikallinen)  -kenttä kartoitetaan automaattisesti Tilin nimi
(paikallinen)  -kenttään ja niihin liittyviin vakionimikenttiin.

Liidin paikalliset nimet
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Jos henkilötilit ovat käytössä, voit muuntaa liidejä joko henkilötileiksi tai yritystileiksi. Liidit, joiden
Yritys-kentässä ei ole arvoa, muunnetaan henkilötileiksi. Liidit, joiden Yritys-kentässä on arvo,
muunnetaan yritystileiksi.

Suosittelemme, että käytät erilaisia liiditietuetyyppejä ja sivuasetteluita erottaaksesi henkilötileiksi ja yritystileiksi
muunnettavat liidit toisistaan. Tee tämä poistamalla Yhtiö-kenttä henkilötileiksi muunnettavien liidien
sivuasetteluista. Tee sitten Yhtiö-kentästä pakollinen yritystileiksi muunnettavien liidien sivuasetteluissa.

Henkilötilit

Jos muunnat liidin ja liität sen jonkun muun omistamaan henkilötiliin, kyseisestä henkilötilistä tulee
yhteyshenkilön omistaja.

Jos muunnat jonkun muun omistaman liidin ja liität sen omistamaasi henkilötiliin, liidin omistajasta tulee
yhteyshenkilön omistaja.

Jos liidillä on tietuetyyppi, liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi kohdistetaan liidimuunnoksen
yhteydessä luoduille tietueille.

Liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi määrittää muunnoksen aikana käytettävissä olevat liidin
lähdearvot. Jos haluamasi liidin lähdearvot eivät ole käytettävissä, lisää arvot liidiä muuntavan käyttäjän
oletustietuetyyppiin.

Tietuetyypit

Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-,
yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on kuitenkin haettavissa. Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua

Haku

liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta tietuetta. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua
liiditietuetta hakutulosten sivulta.

Järjestelmä kartoittaa vakiomuotoiset liidikentät automaattisesti vakiomuotoisiin tili-, yhteyshenkilö- ja
mahdollisuuskenttiin.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää miten mukautetut liidikentät kartoitetaan mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- ja
mahdollisuuskenttiin.

Vakiomuotoiset ja
mukautetut liidikentät

Järjestelmä kohdistaa tilille, yhteyshenkilölle ja mahdollisuudelle oletusarvoiset valintaluetteloarvot, kun
kartoitetaan vakiomuotoisia liidin valintaluettelokenttiä, jotka ovat tyhjiä. Jos organisaatiosi käyttää
tietuetyyppejä, tyhjät arvot korvataan uuden tietueen omistajan oletusarvoisilla valintaluetteloarvoilla.

Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, uusi tili arvioidaan tilin kohdistussäännöillä ja se saatetaan kohdistaa
yhteen tai useampaan alueeseen. Jos säännöt kohdistavat tilin vain yhteen alueeseen, mahdollisuus

Aluehallinta

kohdistetaan samaan alueeseen. Jos säännöt kohdistavat tilin useisiin alueisiin, mahdollisuutta ei kohdisteta
mihinkään alueeseen.

Liidimuunnoksen aikana Apex-käynnistimiä käynnistetään ja yleisesti pakolliset mukautetut kentät ja
vahvistussäännöt ovat käytössä vain, jos organisaatiosi on ottanut käyttöön liidimuunnoksen vahvistuksen
ja käynnistimet.

Salesforce ei huomioi hakusuodattimia liidimuunnoksissa, jos Vaadi muunnettujen liidien
vahvistus  -valintaruutu ei ole valittuna Liidiasetukset-sivulla.

Käynnistimet

Et voi muuntaa liidiä, joka liittyy aktiiviseen hyväksymisprosessiin tai jolla on odottavia työnkulkutoimintoja.

Liidin muuntaminen henkilötiliksi ei käynnistä työnkulkusääntöjä.

Työnkulku

Kun joku muu kuin liidin omistaja muuntaa liidin, kaikki tälle käyttäjälle kohdistetut ja liidiin liittyvät
työnkulkutehtävät kohdistetaan uudelleen liidin omistajalle, lukuun ottamatta sähköpostihälytyksiä. Muille
kuin liidin omistajalle ja liidin muuntajalle kohdistetut työnkulkutehtävät eivät muutu.
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Jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön, liidin muuntaminen voi käynnistää liidille
työnkulkutoiminnon. Jos sinulla on esimerkiksi aktiivinen työnkulkusääntö, joka joko päivittää liidin kentän
tai muuttaa liidin omistajaa, kyseinen sääntö voi käynnistyä liidin muunnoksen yhteydessä, vaikka liidi ei
näkyisikään muunnoksen seurauksena Liidit-välilehdessä. Anna työnkulkuprosessin päästä loppuun ennen
liidikenttien päivittämistä. Muutoin tallennus tai liidin muunnos epäonnistuu. Jos työnkulkusääntö luo tehtävän
liidimuunnoksen seurauksena, tehtävä kohdistetaan luodulle yhteyshenkilöille ja liitetään siihen liittyvään
tiliin tai mahdollisuuteen.

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Liidimuunnoksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Opettele muutamaan liidikenttiä yhteyshenkilö-, tili-, henkilötili- ja mahdollisuuskentiksi, kun
muunnat liidin.

Kun muunnat liiditietueita, niiden vakiokentät kartoitetaan automaattisesti yhteyshenkilö-, tili-,
henkilötili- ja mahdollisuustietueiden kenttiin. Jos sinulla on mukautettuja kenttiä, pääkäyttäjäsi
määrittää luotujen tietueiden kentät, joihin ne kartoitetaan.

MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite

Henkilötili: Postiosoite  ja Laskutusosoite

Yhteyshenkilö: Postiosoite

Osoite

Tili: Vuosituotto

Henkilötili: Vuosituotto

Vuosituotto

Mahdollisuus: Pääasiallinen kampanjan lähde

Jos liidit liittyy useisiin kampanjoihin, Salesforce lisää mahdollisuuteen viimeksi
liitetyn kampanjan, vaikkei myyntiedustaja voisi käyttää kyseistä kampanjaa.

Kampanja

Tili: Laskutusosoite: kaupunki

Henkilötili: Postiosoite: kaupunki  ja Laskutusosoite:
kaupunki

Kaupunki

Tili: Tilin nimi

Yhteyshenkilö: Tili

Yritys

Mahdollisuus: Mahdollisuuden nimi  ja Tilin nimi

Tili: Tilin nimi (paikallinen)Yrityksen
nimi
(paikallinen)
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MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: maa

Henkilötili: Postiosoite: maa  ja Laskutusosoite: maa

Maa

Tili: Laskutusosoite: maakoodi

Henkilötili: Postiosoite: maakoodi  ja Laskutusosoite: maakoodi

Maakoodi

Yhteyshenkilö: KuvausKuvaus

Yhteyshenkilö: Älä soita

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi.

Älä soita

Henkilötili: Älä soita

Yhteyshenkilö: Sähköposti

Henkilötili: Sähköposti

Sähköposti

Yhteyshenkilö: Sähköposti kielletty

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi.

Sähköposti
kielletty

Henkilötili: Sähköposti kielletty

Tili: Faksi

Henkilötili: Faksi

Faksi

Yhteyshenkilö: Faksi

Yhteyshenkilö: Faksi kielletty

Henkilötili: Faksi kielletty

Faksi kielletty

Yhteyshenkilö: Etunimi

Henkilötili: Etunimi

Etunimi

Yhteyshenkilö: Etunimi (paikallinen)

Henkilötili: Etunimi (paikallinen)

Etunimi
(paikallinen)

Tili: Toimiala

Henkilötili: Toimiala

Toimiala

Henkilötili: LempinimiLempinimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi

Henkilötili: Sukunimi

Sukunimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi (paikallinen)

Henkilötili: Sukunimi (paikallinen)

Sukunimi
(paikallinen)
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MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: leveysaste

Henkilötili: Postiosoite: leveysaste  ja Laskutusosoite: leveysaste

Leveysaste

Tili: Omistaja

Yhteyshenkilö: Omistaja

Liidin omistaja

Mahdollisuus: Omistaja

Yhteyshenkilö: Liidin lähde

Mahdollisuus: Liidin lähde

Liidin lähde

Henkilötili: Liidin lähde

Tili: Laskutusosoite: pituusaste

Henkilötili: Postiosoite: pituusaste  ja Laskutusosoite: pituusaste

Pituusaste

Henkilötili: Toinen nimiToinen nimi

Yhteyshenkilö: Matkapuhelin

Henkilötili: Matkapuhelin

Matkapuhelin

Tili: Työntekijät

Henkilötili: Työntekijät

Työntekijöiden
määrä

Mahdollisuus: Kumppanitili

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi mahdollisuuksiksi.

Kumppanitili

Tili: Puhelin

Henkilötili: Puhelin

Puhelin

Yhteyshenkilö: Puhelin

Tili: Laskutusosoite: postinumero

Henkilötili: Postiosoite: postinumero  ja Laskutusosoite: postinumero

Postinumero

Tili: Luokitus

Henkilötili: Luokitus

Luokitus

Henkilötili: TervehdysTervehdys

Tili: Laskutusosoite: osavaltio

Henkilötili: Postiosoite: osavaltio  ja Laskutusosoite: osavaltio

Osavaltio

Tili: Laskutusosoite: osavaltio

Henkilötili: Postiosoite: osavaltion koodi  ja Laskutusosoite: osavaltion
koodi

Osavaltion koodi
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MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: katu

Henkilötili: Postiosoite: katu

Street

Henkilötili: JälkiliiteJälkiliite

Yhteyshenkilö: Otsikko

Henkilötili: Nimike

Otsikko

Tili: Web-sivusto

Henkilötili: Web-sivusto

Web-sivusto

Mahdollisuuksien sulkemispäivät

Salesforce kohdistaa luomillesi mahdollisuuksille automaattisesti sulkemispäivät liidien muuntamisen yhteydessä, riippuen Salesforcen
tilivuosiasetuksista.

Salesforce kohdistaa mahdollisuuksien sulkemispäiväksiJos tilivuosi Salesforcessa on

Tämänhetkisen tilivuosineljänneksen viimeinen päivä.Vakio

Tämänhetkisen tilijakson viimeinen päivä. Jos kuluvalle päivälle ei ole määritetty tilivuotta,
sulkemispäivä on kuluvan kalenterineljänneksen viimeinen päivä.

Mukautettu

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

Liidien jakaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Laajenna jako-oikeuksia perusjakomallia laajemmaksi omilla tiedoillasi liidikohtaisesti.

Pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi jakomallin. Jos liidien jakomalli on Yksityinen tai Julkinen vain luku,
voit jakaa liidejäsi laajentaaksesi niiden käyttöoikeuksia Et voi kuitenkaan rajoittaa käyttöoikeutta
yhtiösi oletuskäyttöoikeutta suppeammaksi.

Näet jaon lisätiedot, kun napsautat liidin lisätietosivulta Jaa.

KATSO MYÖS:

Liidit
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Identtisten liidien yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightningissa

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

Tunnista useiden tietueiden tärkeimmät eroavaisuudet ja yhdistä enintään kolmen liidin parhaat
tiedot.

Identtisten liidien yhdistäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien yhdistäminen:
• Liidien poisto-oikeus

Yhdistä identtiset tietueet työstääksesi vain potentiaalisia asiakkaita, joilla on merkitystä.

1. Valitse liiditietue.

2. Valitse Etsi kaksoiskappaleet.

3. Valitse enintään kolme yhdistettävää liidiä vastaavien liidien luettelosta.

Voit halutessasi kirjoittaa uuden liidin tai yrityksen nimen ja etsiä yhdistettävän liidin
napsauttamalla Haku. Salesforce suorittaa lausehaun vertailemalla Nimi- ja Yritys-kenttien
tietoja. Haussa otetaan huomioon myös avainsanaan lisätty yleismerkki. Hakutulokset sisältävät
vastaavuuksia kaikista syöttämistäsi kentistä. Kirjoitat esimerkiksi Matti Meikäläinen, jonka
työpaikka on Acme. Hakutulokset sisältävät kaikki Matti Meikäläinen  -nimiset henkilöt kaikista
yhtiöistä sekä kaikki liidit, joiden yhtiö on Acme.

4. Valitse Yhdistä liidit.

5. Valitse yksi liidi päätietueeksi. Salesforce säilyttää kaikki piilotettujen kenttien tai Vain luku
-kenttien tiedot päätietueessa. Jos sinulla on Vain luku -kenttien muokkausoikeus, voit valita
säilytettävät Vain luku -kentät. Piilotettuja kenttiä ei näytetä yhdistämisprosessin aikana.

6. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää.

7. Napsauta Yhdistä.

8. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Identtisten tilien yhdistäminen
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Identtisten liidien yhdistäminen Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Käytettävissä:
Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien yhdistäminen:
• Liidien poisto-oikeus

Yhdistä identtiset tietueet työstääksesi vain potentiaalisia asiakkaita, joilla on merkitystä.

1. Valitse liiditietue.

2. Napsauta Mahdollisesti identtiset.

3. Valitse enintään kolme yhdistettävää liiditietuetta ja napsauta Jatka.

4. Valitse yksi liidi päätietueeksi. Salesforce säilyttää kaikki piilotettujen kenttien tai Vain luku
-kenttien tiedot päätietueessa. Jos sinulla on Vain luku -kenttien muokkausoikeus, voit valita
säilytettävät Vain luku -kentät. Piilotettuja kenttiä ei näytetä yhdistämisprosessin aikana.

5. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää.

6. Napsauta Yhdistä tietueet.

Liidien poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Katso mitä tapahtuu, kun liideihin liittyviä tietueita poistetaan.

Kun poistat liidin, liiditietue siirretään roskakoriin. Liidin mukana poistetaan siihen liittyvät
huomautukset, liitteet ja toiminnot. Jos palautat liidin, myös siihen liittyvät huomautukset, liitteet
ja toiminnot palautetaan.
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Yleisimpiä kysymyksiä potentiaalisten mahdollisuuksien seuraamisesta liideinä

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

• Mikä on liidi?

• Mitä etua on liidien käyttämisestä?

• Voinko muuntaa olemassa olevia tilejä tai yhteyshenkilöitä liideiksi?

• Kuinka monta liidiä voin tallentaa Web-sivustolta?

• Mitäs jo yritykseni saavuttaa Webistä luotujen liidien rajoituksen?

• Miten määritän verkosta tallennettavat tiedot?

• Voinko tallentaa liidejä useilta Web-sivuilta?

• Miten sivustovastaava voi testata Webistä liidiksi -sivun?

• Kuka omistaa Webistä luodut liidit?

• Mikä tila Webistä luoduille liideille määritetään?

• Miten voin olla varma, että liidini eivät häviä?

• Miten erotan uudet liidit?

• Mitä tapahtuu, kun muunnan liidejä?

• Miten liidikentät määritetään muihin kenttiin muunnon aikana?

Mikä on liidi?
Liidit ovat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet tuotteistasi ja palveluistasi. Liidien muuntaminen uskollisiksi asiakkaiksi takaa liiketoiminnan
menestymisen. Hallinnoimalla liidejäsi järjestelmällisellä ja strukturoidulla tavalla voit lisätä sekä muodostamiesi liidien lukumäärää kuin
myös miten monta liidiä muunnat.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitä etua on liidien käyttämisestä?
Liidien avulla yrityksesi voi ylläpitää kahta luetteloa – toista mahdollisista asiakkaista ja toista nykyisistä asiakkaista. Voit tallentaa mahdolliset
asiakkaat liideiksi, ja kun liidi kvalifioidaan, voit muuntaa sen tiliksi, yhteystiedoksi ja valinnaisesti mahdollisuudeksi.

Liidit ovat erityisen hyödyllisiä, jos yritykselläsi on kaksi eri tiimiä – toinen joka käsittelee liidien muodostamisen ja massamarkkinoinnin
ja toinen joka hoitaa myynnin. Liidien muodostustiimi voi keskittää työnsä Liidit-välilehteen ja mahdollisuustiimi voi käyttää Tili-,
Yhteyshenkilö- ja Mahdollisuus-välilehtiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Voinko muuntaa olemassa olevia tilejä tai yhteyshenkilöitä liideiksi?
Ei. Luo vaihtoehtona tilaisuus tilille tai yhteystiedolle. Jos haluat mieluummin käyttää liidiä, muodosta raportti joka sisältää tilit tai
yhteystiedot, jotka halut muuntaa liideiksi, vie ne ja tuo ne sitten liideinä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Kuinka monta liidiä voin tallentaa Web-sivustolta?
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit tallentaa
enintään 500 liidiä vuorokaudessa. Jos organisaatiosi ylittää Webistä liidiksi -rajoituksen jatkuvasti, napsauta minkä tahansa sivun ylälaidasta
Ohje ja koulutus ja valitse Omat tapaukset -välilehti lähettääksesi pyynnön korkeammasta rajoituksesta suoraan Salesforcelle.

Kun organisaatiosi saavuttaa 24 tunnin rajan, Salesforce tallentaa ylimääräiset pyynnöt odottavien pyyntöjen jonoon, joka sisältää sekä
Webistä tapaukseksi- että Webistä liidiksi -pyynnöt. Pyynnöt lähetetään, kun rajoitus nollautuu. Odottavien pyyntöjen jonossa voi olla
enintään 50 000 yhdistettyä pyyntöä. Jos organisaatiosi saavuttaa odottavien pyyntöjen rajoituksen, sen jälkeiset pyynnöt hylätään eikä
niitä lisätä jonoon. Pääkäyttäjäsi saa sähköposti-ilmoituksia viidestä ensimmäisestä hylätystä lähetyksestä. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen muuttaaksesi organisaatiosi odottavien pyyntöjen rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitäs jo yritykseni saavuttaa Webistä luotujen liidien rajoituksen?
Webistä liidiksi -pyyntöjen päivittäinen rajoitus on 500. Jos yrityksen luomien liidien määrä ylittää maksimimäärän, liidin oletusluoja (joka
on määritetty Webistä liidiksi-asetuksissa) saa sähköpostin, joka sisältää kaapatut tiedot. Ota yhteys asiakastukeen, jos yrityksesi haluaa
luoda yli 500 Webistä liidiksi -pyyntä päivässä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten määritän verkosta tallennettavat tiedot?
Kun luot yrityksesi Web-sivun HTML-koodin, voit valita, mistä liidin vakiokentistä ja mukautetuista kentistä haluat kerätä tietoa. Liidin
mukautetut kentät on luotava ennen HTML-koodia. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä liidiksi  ja
valitse Webistä liidiksi määrittääksesi ominaisuuden ja luodaksesi tarvittavan HTML-koodin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Voinko tallentaa liidejä useilta Web-sivuilta?
Kyllä. Lisää luotu HTML-koodi Web-sivuihin, joista haluat tallentaa liidejä. Aina, kun joku lähettää tietoa näille Web-sivuille, luodaan liidi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miten sivustovastaava voi testata Webistä liidiksi -sivun?
Lisää seuraava rivi Webistä liidiksi -sivukoodiin, jos haluat nähdä vianmäärityssivun, kun lähetät lomakkeen. Älä unohda poistaa riviä,
ennen kuin julkaiset Webistä liidiiksi -sivun Web-sivustossa.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Kuka omistaa Webistä luodut liidit?
Pääkäyttäjäsi voi luoda liidin määrityssäännön, jolla määritetään miten web-liidit määritetään automaattisesti eri käyttäjille tai jonoille.
Lisäksi pääkäyttäjän tulee mukauttaa liidiasetukset, ja määrittää liidin oletusomistaja, jolle kaikki web-liidit määritetään, jos määrityssääntö
ei pysty löytämään omistajaa. Jollet käytä määrityssääntöjä, kaikki web-liidit määritetään liidin oletusluojalle (määritetty Webistä liidiksi
-asetuksessa)

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mikä tila Webistä luoduille liideille määritetään?
Kaikkien uusien web-liidien tilaksi määritetään tila, jonka pääkäyttäjä on valinnut oletustilaksi Liidin tila  -valintaluettelon arvoja
muokatessaan. Lisäksi webistä luoduissa liideissä on merkintä “lukematon”, eli liidien luettelonäkymän Lukematon-valintaruutu on
valittuna. Kun käyttäjä tarkastelee tai muokkaa uutta Web-liidiä, liidi merkitään automaattisesti luetuksi. Näin voit kätevästi etsiä kaikki
uudet liidit Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymällä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten voin olla varma, että liidini eivät häviä?
Webistä liidiksi -pyyntöjen päivittäinen rajoitus on 500. Jos organisaatio ylittää päivittäisen Webistä liidiksi -rajoituksen, liidin oletusluoja
(joka on määritetty Webistä liidiksi -määrityssivulla) saa sähköpostin, joka sisältää liidien lisätiedot.

Jos uutta liidiä ei voida luoda Webistä liidiksi -määritysten virheiden vuoksi, ongelmasta ilmoitetaan asiakastukeen, jotta voimme auttaa
sen korjaamisessa.

Salesforce varmistaa, että liidit eivät häviä, jos niitä lähetetään Salesforcen ennalta määritettynä huoltoaikana.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miten erotan uudet liidit?
Kun sinulle on määritetty liidi, joko manuaalisesti siirretty, tuotu tai muodostettu verkosta, liidin merkintä on "Lukematon", eli siinä on
valintamerkki Lukematon-sarakkeessa liidien luettelonäkymissä. Voit tarkastella uusia liidejäsi valitsemalla Omat lukemattomat liidit
-luettelonäkymän. Kun tarkastelet tai muokkaat lukematonta liidiä, liidi merkitään automaattisesti luetuksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitä tapahtuu, kun muunnan liidejä?
Kun muunnat liidejä, Salesforce luo tilejä, yhteyshenkilöitä ja mahdollisuuksia käyttämällä muunnettujen liidien tietoja. Salesforce siirtää
kaikki kampanjan jäsenet uusiin yhteyshenkilöihin ja liideistä tulee Vain luku -tietueita. Jos olemassa olevilla tileillä ja yhteyshenkilöillä
on samat nimet kuin liideissä, voit päivittää olemassa olevan tilit ja yhteyshenkilöt. Salesforce lisää liidin tietoja tyhjiin kenttiin. Salesforce
ei kuitenkaan korvaa tilien ja yhteyshenkilöiden nykyisiä tietoja.

Kaikki liidien avoimet ja suljetut toiminnot liitetään tileihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin. Voit valita tietueiden omistajan ja
ajoittaa jatkotehtäviä. Kun valitset uusia omistajia, vain avoimet toiminnot kohdistetaan uudelle omistajalle. Jos sinulla mukautettu
liidikenttä, kyseinen tieto voidaan lisätä myös mukautetun tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden kenttiin. Et voi tarkastella muunnettuja
liidejä, mutta ne näytetään liidiraporteissa. Salesforce päivittää muunnettujen liidien Edellinen muokkauspäivä- ja Edellinen
muokkaaja  -järjestelmäkentät, kun muunnettujen liidien valintaluettelon arvoja muutetaan.

Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai
mahdollisuustietue on haettavissa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten liidikentät määritetään muihin kenttiin muunnon aikana?
Kun muunnat liidin, liidin vakiokentät muunnetaan automaattisesti tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskentiksi. Mukautetut liidikentät
määritetään mukautetuksi tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskentiksi pääkäyttäjän määrityksen mukaan.

Kaikki vakioliidin valintaluettelokentät, jotka ovat automaattisesti tyhjiä, perivät oletusvalintaluetteloarvon tileille, yhteyshenkilöille ja
mahdollisuuksille. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, kaikki liidien muuntamisen aikana luodut tietueet saavat vasta luodun tilin,
yhteyshenkilön ja mahdollisuuden omistajan oletustietuetyypin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Voinko automaattisesti lähettää sähköpostia liidelle, jotka tulevat sivustostani?
Kyllä. Voit luoda automaattivastaussääntöjä, jotka lähettävät sähköpostia näille mahdollisille asiakkaille käyttäen malleja asettamiesi
ehtojen mukaisesti.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miksi tietueen Jako-painike ei ole näkyvissä?
Jaa-painike sallii käyttäjien myöntää toisille käyttäjille tietueeseen käyttöoikeuden, joka on organisaationlaajuisia oletusasetuksia tai
jakosääntöjä laajempi. Voit kumota tämän käyttöoikeuden, jos sitä ei enää tarvita.

Jaa-painike on käytettävissä, kun jakomallisi on tietuetyypille tai asiaan liittyvälle tietueelle joko Yksityinen tai Julkinen vain luku. Jaa-painike
voi esimerkiksi näkyä tilissä, vaikka organisaationlaajuinen oletusasetuksesi tileille olisi Julkinen kirjoitus/luku, jos organisaationlaajuinen
oletusasetuksesi asiaan liittyville mahdollisuuksille on Julkinen vain luku.

Kun painike on käytettävissä sivuasettelussa, pääkäyttäjät näkevät painikkeen kaikissa tietueissa. Muut kuin pääkäyttäjät näkevät painikkeen
vain omistamissaan tietueissa.

Toimintojen, mahdollisuuksien ja tuotteiden hallinta

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviä

Toiminnot
Tapahtumat ja tehtävät ovat myyntituottavuuden moottori. Salesforcen avulla voit valmistautua kaikenlaisiin kokouksiin ja tietää aina
ajankohtaisesti tärkeät tehtäväsi. Seuraa kokouksia ja tehtäviä yhdessä luetteloissa ja raporteissa pysyäksesi ajan tasalla liideistäsi,
yhteyshenkilöistäsi, mahdollisuuksistasi, tileistäsi ja kampanjoistasi. Salesforce-tapahtumat ja -tehtävät on suunniteltu myös historiaraportteja
ajatellen. Salesforce-toiminnot auttavat sinua selviämään päivästäsi, olitpa sitten tehtäviä delegoiva esimies, myyntitiimin jäsen tai 50
kauppaa kuussa tekevä myyntiedustaja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Toimintojen seuraaminen yhdessä

Salesforce-toiminnot ovat tapahtumiasi, tehtäviäsi, soittamiasi puheluita ja lähettämiäsi sähköposteja. Salesforce tarjoaa sinulle useita
tapoja seurata toimintojasi yhdessä saadaksesi tarkemman kuvan diiliesi ja tiliesi edistymisestä.

2. Seuraavien vaiheidesi ja aiempien toimintojesi seuraaminen

Näet yhdellä vilkaisulla mitä työstämiesi kauppojen ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä täytyy tapahtua seuraavaksi.

3. Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi toimintoja, mukaan luettuna Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönoton ja ensisijaisten
yhteyshenkilöiden nimeämisen vaikutukset, miten toiminnot vaikuttavat tilitietueisiin ja mitä Edellinen toiminto -päivämäärä tarkoittaa.

4. Huomioitavia asioita muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttää määrittää, missä tilissä toiminto näytetään. Tavallisesti tili on yhteyshenkilön
ensisijainen tili, mutta tämä toimintatapa ei ole aina järkevää. Jos käyttäjät voivat esimerkiksi liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin,
yhteyshenkilön ensisijainen tili ei ole aina relevantti toiminnolle. Toiminto kannattaa näyttää jossakin yhteyshenkilön toissijaisessa
tai epäsuorassa tilissä. Voit poistaa tämän toimintatavan käytöstä Toimintojen asetukset -sivulta, mutta ota huomioon sen vaikutukset.

5. Toimintojen raportointi

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit
näyttävät lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.

6. Toimintojen käyttöoikeus

Katso, kuka voi tarkastella, luoda ja poistaa tapahtumia ja tehtäviä ja milloin. Yksittäisten toimintojen käyttöoikeuksia hallitaan erillään
kalenterin jako- ja käyttöoikeuksista.
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7. Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutuksia muistutusikkunassa. Kun käytössäsi on Salesforce Classic, muistutusikkuna
avautuu joka kerta, kun saat muistutuksen. Kun kirjaudut sisään Salesforce Classiciin, kuulet äänimerkin, jos edellisen
sisäänkirjautumiskertasi jälkeen on tullut uusia muistutuksia. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi.

8. Arkistoidut toiminnot

Salesforce arkistoi tapahtumia ja tehtäviä ajoitetusti tiettyjen ehtojen perusteella.

KATSO MYÖS:

Tapahtumat ja kalenterit

Tehtävät

Toimintojen seuraaminen yhdessä
Salesforce-toiminnot ovat tapahtumiasi, tehtäviäsi, soittamiasi puheluita ja lähettämiäsi sähköposteja. Salesforce tarjoaa sinulle useita
tapoja seurata toimintojasi yhdessä saadaksesi tarkemman kuvan diiliesi ja tiliesi edistymisestä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Toimintojen seuraaminen yhdessä Lightning Experiencessa

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat yhdellä vilkaisulla. Seuraa tapahtumia,
tehtäviä, puheluita ja sähköposteja — joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi — Aloitus-sivulta, Kanban-näkymästä, toimintojen
aikajanalta ja raporteista.

2. Toimintojen seuraaminen yhdessä Salesforce Classicissa

Voit seurata tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja – joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi – luetteloissa, kalentereissa ja
raporteissa. Seuraa tilin kaikkia toimintoja saadaksesi kokonaiskuvan kaikista valmisteluista ja jatkotoimista sekä muista tiliin liittyvistä
suunnitelluista ja valmiista töistä. Toiminnoilla on useita yhteisiä kenttiä, kuten aihe, yhteyshenkilön nimi ja niihin liittyvä tietue.
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Toimintojen seuraaminen yhdessä Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat
yhdellä vilkaisulla. Seuraa tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja — joita kutsutaan yhdessä
toiminnoiksi — Aloitus-sivulta, Kanban-näkymästä, toimintojen aikajanalta ja raporteista.

• Käytä Aloitus-sivua.

Aloitus-sivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää kalenterisi viisi seuraavaa tapahtumaa tältä
päivältä, ja Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi seuraavaa tehtävää tältä päivältä.
Menneet tapahtumat katoavat Tulevat tapahtumat -luettelosta päivän edetessä.

• Käytä Kanban-näkymää.

Mahdollisuudessa tai liidissä oleva keltainen kolmio osoittaa, että diilille ei ole ajoitettu kokouksia
tai tehtäviä. Pidä diilisi liikkeessä napsauttamalla kolmiota ja luomalla toiminto.

• Käytä toimintojen aikajanaa.

Toimintojen aikajana näyttää sinulle avoimet tehtäväsi, tulevat kokouksesi ja mahdollisuudelle,
liidille, tilille tai yhteyshenkilöille viimeksi suoritetut toiminnot (mukaan lukien lokiin lisätyt
puhelut ja lähetetyt sähköpostit).

• Käytä toimintojen raportteja.

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja
historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön,
voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit näyttävät
lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä
yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Toimintojen seuraaminen yhdessä Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Voit seurata tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja – joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi
– luetteloissa, kalentereissa ja raporteissa. Seuraa tilin kaikkia toimintoja saadaksesi kokonaiskuvan
kaikista valmisteluista ja jatkotoimista sekä muista tiliin liittyvistä suunnitelluista ja valmiista töistä.
Toiminnoilla on useita yhteisiä kenttiä, kuten aihe, yhteyshenkilön nimi ja niihin liittyvä tietue.

Toimintojen luettelonäkymät

Salesforce tarjoaa useita toimintojen luettelonäkymiä. Voit myös määrittää omiasi.

Kaikki toiminnot
Näyttää tapahtumat ja tehtävät, joita voit tarkastella. Personal Edition -versiossa Kaikki toiminnot
-luettelonäkymässä näytetään kaikki toimintosi.

Omat toiminnot
Näyttää omistamasi tapahtumat ja tehtävät.

Omat delegoidut toiminnot
Näyttää toiminnot, jotka sinä loit, mutta jotka joku muu omistaa.
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Note:  Usean Salesforce-käyttäjän kohdistaminen tapahtumaan tai tehtävään vastaa kyseisen toiminnon delegoimista kyseisille
käyttäjille. Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä näyttää myös kaikkien kohdistettujen käyttäjien toiminnot, jos omistat
yhä kyseisen toiminnon. Kutsuttu käyttäjä näkyy luettelonäkymässä henkilönä, joka on kohdistettu toimintoon, mutta toiminnon
lisätietosivu näyttää sinut vastuuhenkilönä.

Oman tiimin toiminnot
Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omistamat toiminnot. Mukavuuttasi varten tiimisi toiminnot muutetaan
omalle aikavyöhykkeellesi.

Muut toimintojen luettelot

Avoimet toiminnot -viiteluettelo
Tietueen Avoimet toiminnot -viiteluettelossa näytetään kaikki siihen liittyvät tulevat tapahtumat ja avoimet tehtävät.

Toimintohistoria-viiteluettelo
Tietueen Toimintohistoria-viiteluettelossa näytetään kaikki valmiit tehtävät, lokiin kirjatut puhelut, tallennetut vuorovaikutuslokit,
vanhentuneet tapahtumat, lähtevät sähköpostit, joukkosähköpostit, Microsoft Outlook® -ohjelmasta lisätyt sähköpostit sekä tietueen
ja siihen liitettyjen tietueiden yhdistetyt asiakirjat.

Konsoli-välilehti
Konsoli-välilehdestä voit etsiä, tarkastella ja muokata toimintoja ja niihin liittyviä tietueita yhdellä ruudulla.

Toimintojen raportit

Vakiomuotoisen ja mukautetut toimintojen raportit
Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit
näyttävät lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Seuraavien vaiheidesi ja aiempien toimintojesi seuraaminen
Näet yhdellä vilkaisulla mitä työstämiesi kauppojen ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä täytyy tapahtua seuraavaksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat yhdellä vilkaisulla. Avoimet tehtäväsi
ja tulevat kokouksesi näytetään Aloitus-sivulla ja toimintojen aikajanalla. Toimintojen aikajana näyttää lisäksi mahdollisuudelle, liidille,
tilille tai yhteyshenkilöille viimeksi suorittamasi toiminnot.

2. Avoimien toimintojen työstäminen ja toimintohistorian tarkasteleminen Salesforce Classicissa

Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluettelot näyttävät sinulle yhdellä vilkaisulla, mitä työstämiesi diilien ja tilien kanssa on
äskettäin tapahtunut ja mitä tehdä seuraavaksi. Käytä painikkeita ja linkkejä luodaksesi tehtävän, pyytääksesi kokousta tai päivitystä
yhteyshenkilöltä, kirjataksesi puhelun lokiin tai lähettääksesi sähköpostia. Jos käytät henkilötilejä, voit syöttää ne tapahtuman tai
tehtävän Nimi- tai Liittyy tietueeseen  -kenttään.
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Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat
yhdellä vilkaisulla. Avoimet tehtäväsi ja tulevat kokouksesi näytetään Aloitus-sivulla ja toimintojen
aikajanalla. Toimintojen aikajana näyttää lisäksi mahdollisuudelle, liidille, tilille tai yhteyshenkilöille
viimeksi suorittamasi toiminnot.

• Suorita seuraavat vaiheet diilille tai tilille.

Aloitussivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää viisi seuraavaa kokousta kalenteristasi tältä
päivältä. Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään seuraavaksi erääntyvää tehtävääsi.

Käytä toimintojen aikajanan Seuraavat vaiheet -aluetta hallitaksesi avoimia tehtäviäsi ja
esikatsellaksesi tulevia kokouksia. Lisää tehtäviä ja kokouksia toimintojen aikajanan yläpuolella
olevasta kirjoitusikkunasta. Voit keskittyä tietyntyyppiseen toimintoon kerralla valitsemalla
näkymän.

Aikajanalle lisäämäsi toiminnot näytetään automaattisesti työstämässäsi mahdollisuudessa,
liidissä tai muussa tietueessa. Myös muiden tietueiden toimintosi näytetään Seuraavat vaiheet
-osiossa. Jos lisäät mahdollisuuteen tehtävän, se näytetään myös mahdollisuuteen liittyvässä
yhteyshenkilössä.

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen toiminnosta poistamatta koko toimintoa.
Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen
liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän, poista
yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

• Tarkastele aiempia toimintoja.

Aiemmat toiminnot -alue näyttää sinulle menneet kokouksesi, lokiin kirjaamasi puhelut ja
lähettämäsi sähköpostit. Seuraavat vaiheet -osion kohteiden tapaan myös Aiemmat toiminnot
-osion kohteet näytetään tietueisiin liittyvissä tietueissa.
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Avoimien toimintojen työstäminen ja toimintohistorian tarkasteleminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluettelot näyttävät sinulle yhdellä vilkaisulla, mitä
työstämiesi diilien ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä tehdä seuraavaksi. Käytä painikkeita
ja linkkejä luodaksesi tehtävän, pyytääksesi kokousta tai päivitystä yhteyshenkilöltä, kirjataksesi
puhelun lokiin tai lähettääksesi sähköpostia. Jos käytät henkilötilejä, voit syöttää ne tapahtuman tai
tehtävän Nimi- tai Liittyy tietueeseen  -kenttään.

Avoimet toiminnot

Avoimet toiminnot -viiteluettelossa näytetään muihin tietueisiin liittyvät avoimet tehtäväsi, tulevat
tehtäväsi ja pyydetyt kokouksesi. Oletetaan esimerkiksi, että kalenterissasi on tuleva kokous, joka
liittyy yhteyshenkilöön. Kyseinen tapahtuma näytetään sekä yhteyshenkilön että yhteyshenkilöön
liittyvän tilin Avoimet toiminnot -viiteluetteloissa.

Käytä Avoimet toiminnot -luetteloa seuraaviin toimiin:

• Luo tietueeseen automaattisesti liittyviä tapahtumia ja tehtäviä

• Pyydä kokousta yhteyshenkilöltä (  osoittaa, että kokouspyyntö on lähetetty sähköpostitse
yhteyshenkilölle)

• Pyydä yhteyshenkilöltä päivitystä

• Muokkaa, sulje tai poista luettelossa olevia toimintoja

Voit lähettää kokouspyyntöjä ja pyyntöjä päivittää yhteyshenkilö, liidi tai henkilötili.

Toimintohistoria

Toimintohistoria-viiteluettelossa näytetään valmiit tehtäväsi, lokiin kirjaamasi puhelut, tallentamasi vuorovaikutuslokit, vanhentuneet
tapahtumasi, lähtevät sähköpostisi, joukkosähköpostisi, Microsoft Outlookista® lisätyt sähköpostisi sekä tietueen ja siihen liittyvien
tietueiden yhdistetyt asiakirjat. Oletetaan esimerkiksi, että olet suorittanut yhteyshenkilöön liittyvän tehtävän loppuun. Kyseinen tehtävä
näytetään sekä yhteyshenkilön että yhteyshenkilöön liittyvän tilin Toimintohistoria-viiteluetteloissa.

Käytä Toimintohistoria-luetteloa seuraaviin toimiin:

Kirjaa puhelu lokiin
Näe suunnittelemattoman puhelun lopputulokset ja ajoita jatkotoimenpide. Puhelu näytetään valmiina tehtävänä
Toimintohistoria-luettelossa ja tehtävä näytetään Avoimet toiminnot -luettelossa.

Yhdistäminen
Luo mukautettuja asiakirjoja pääkäyttäjäsi antamien tietojen ja Microsoft Word -mallien avulla. Voit valita, näytetäänkö yhdistetty
asiakirja Toimintohistoria-luettelossa. Tämä painike ei ole käytettävissä kaiken tyyppisissä tietueissa.

Lähetä sähköposti
Lähetä sähköpostia yhteyshenkilölle ja liitä sähköposti yhteyshenkilöön sekä sen tiliin, mahdollisuuteen, tapaukseen tai mukautettuun
objektiin. Jos aihe on pidempi kuin 100 merkkiä, se typistetään kolmella pisteellä (...). Tämä painike ei ole käytettävissä kaiken tyyppisissä
tietueissa.

Lähetä Gmail-sähköposti
Lähetä yhteyshenkilölle sähköpostia Gmail-tililtäsi. Jos et näe tätä linkkiä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Gmail-painikkeet
ja -linkit käyttöön. Jos Gmail to Salesforce -ominaisuus on käytössä, lähettämäsi sähköposti näytetään myös yhteyshenkilö- tai
liiditietueen Toimintohistoria-luettelossa.

Pyydä päivitys
Lähetä yhteyshenkilölle sähköpostia pyytääksesi yhteystietojen päivittämistä. Saatuasi vastauksen voit päivittää yhteyshenkilötietueen.
Tämä sähköposti ja päivityspyynnön joukkosähköposti näytetään Toimintohistoria-luettelossa.
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Näytä kaikki
Avaa tietueen toimintohistorian tulostettava näkymä, jos tietueella on toimintohistoriaa.

Valitse näytetäänkö toiminto itsepalveluportaalissa
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt Tapauksen toiminnot -viiteluettelon View Case -sivuasetteluun itsepalveluportaalissa ja olet
määrittänyt toimintojen Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruudun kenttätason suojaukseksi Näkyvissä, voit
käyttää seuraavia vaihtoehtoja kullekin toiminnolle.

• Tee julkiseksi: Valmis toiminto näytetään tapauksen Toimintohistoria-luettelossa itsepalveluportaalissa.

• Tee yksityiseksi: Valmis toiminto piilotetaan tapauksen Toimintohistoria-luettelosta itsepalveluportaalissa.

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi toimintoja, mukaan luettuna Jaetut toiminnot -ominaisuuden
käyttöönoton ja ensisijaisten yhteyshenkilöiden nimeämisen vaikutukset, miten toiminnot vaikuttavat
tilitietueisiin ja mitä Edellinen toiminto -päivämäärä tarkoittaa.

Jaetut toiminnot

• Voit liittää tapahtuman tai tehtävän jopa 50 yhteyshenkilöön (mutta vain yhteen liidiin). Tämän
jälkeen toiminto liitetään yhteyshenkilöihin toimintojen aikajanalla, viiteluetteloissa ja raporteissa.

• Yhteyshenkilön lisätietosivun Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa näytetään
yhteyshenkilöön liittyvät tapahtumat ja tehtävät muiden lisätietojen lisäksi. Tapahtuman tai
tehtävän lisätietosivulla näytetään vastaavasti kaikkien siihen liitettyjen yhteyshenkilöiden nimet
muiden lisätietojen lisäksi. Jos et näe kaikkia toimintoon liittämiäsi yhteyshenkilöitä, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään Nimi-viiteluettelo toimintojen lisätietosivujen asetteluihin.

• Sinun täytyy valita yksi yhteyshenkilö toiminnon ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Jos poistat
ensisijaisen yhteyshenkilön, toiminnon luettelossa seuraavana oleva yhteyshenkilö muutetaan
ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Voit myös muokata toimintoa valitaksesi ensisijaisen
yhteyshenkilön. Luetteloissa ja raporteissa ensisijaiset ja toissijaiset yhteyshenkilöt näytetään
eri tavalla.

• Jos et näe vaihtoehtoa, jolla voisit lisätä toimintoon useamman kuin yhden yhteyshenkilön,
pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus käyttöön.

Toiminnot vaikuttavat tileihin

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä auttaa määrittämään toiminnon suhteen tiliin riippumatta siitä, onko Jaetut toiminnot
-ominaisuus käytössä.

Tietue, johon toiminto vaikuttaaLiittyy tietueeseen  -kentän sisältö

Kyseinen tiliTili

Kyseisen mahdollisuuden tiliMahdollisuus

Kyseisen sopimuksen tiliSopimus

Kyseisen mukautetun objektin tietueen tiliMukautettu objekti, jolla on päätieto–lisätieto-suhde tiliobjektiin

Yhteyshenkilön ensisijainen tiliJokin muu, mukaan lukien tyhjä

Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, toiminto liitetään myös kunkin yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin.
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Note:  Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt organisaatiosi siten, että voit liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin, tämä toimintatapa
saattaa muuttua niin, että toiminnot eivät vaikuta yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin. Lisätietoja on kohdassa Huomioitavia asioita
muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin.

Edellinen toiminto -päivämäärä

Edellisen toiminnon päivämäärä on joko tietueelle viimeksi lokiin lisätyn tapahtuman eräpäivä tai tietueeseen liittyvän, viimeksi suljetun
tehtävän eräpäivä. Edellinen toiminto -päivämäärä voidaan näyttää toimintojen viiteluetteloissa ja raporteissa sekä tietueiden (kuten
tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) lisätietosivuilla.

Tilitietueen edellisen toiminnon päivämäärä perustuu kaikkiin toimintoihin, jotka vaikuttavat tiliin Liittyy tietueeseen  -kentän
kautta riippumatta siitä, onko Jaetut toiminnot -ominaisuus käytössä. Tilin edellisen toiminnon päivämäärä voi edustaa mahdollisuuteen
liittyvää toimintoa. Yhteyshenkilön tai liidin edellisen toiminnon päivämäärä perustuu kaikkiin toimintoihin, jotka liittyvät yhteyshenkilöön
tai liidiin Nimi-kentän kautta.

Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, asiat muuttuvat hieman. Tilitietueiden edellisen toiminnon päivämäärä perustuu toimintoihin,
jotka vaikuttavat tiliin Liittyy tietueeseen  -kentän kautta. Jos Liittyy tietueeseen  -kenttä on kuitenkin tyhjä,
toiminnot perustuvat ensisijaisen yhteyshenkilön tiliin. Yhteyshenkilöiden ja liidien edellisen toiminnon päivämäärä perustuu vain
toimintoihin, joissa yhteyshenkilö tai liidi on ensisijainen yhteyshenkilö.

Esimerkki:  Jaana on yhteyshenkilö, joka liittyy kahteen tehtävään. Jaana ei ole ensisijainen yhteyshenkilö ensimmäisessä tehtävässä,
jonka eräpäivä on 30. marraskuuta. Jaana on ensisijainen yhteyshenkilö toisessa tehtävässä, jonka eräpäivä on 15. marraskuuta.
Jaanan yhteyshenkilötietueen Edellinen toiminto -päivämäärä on 15. marraskuuta.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Huomioitavia asioita muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttää määrittää, missä tilissä toiminto näytetään.
Tavallisesti tili on yhteyshenkilön ensisijainen tili, mutta tämä toimintatapa ei ole aina järkevää. Jos
käyttäjät voivat esimerkiksi liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin, yhteyshenkilön ensisijainen tili ei
ole aina relevantti toiminnolle. Toiminto kannattaa näyttää jossakin yhteyshenkilön toissijaisessa
tai epäsuorassa tilissä. Voit poistaa tämän toimintatavan käytöstä Toimintojen asetukset -sivulta,
mutta ota huomioon sen vaikutukset.

Tutustu vaikutusten oletusarvoisen toimintatapaan kohdasta Toimintojen käyttämisessä huomioitavia
asioita.

Olemassa olevat toiminnot
Vaikutusasetuksen muuttaminen vaikuttaa vain uusiin toimintoihin. Tämänhetkiset toiminnot
muuttuvat vain, jos niiden päivitystapa aiheuttaa vaikutuksen uudelleenlaskemisen, esimerkiksi
kun toiminto suljetaan.

Vaikutus tilitietueisiin
Oletusarvoisen toimintatavan mukaisesti, toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä
määrittää, mihin tiliin toiminto liitetään. Oletusarvoisen toimintatavan vastaisesti, toiminto ei kuitenkaan vaikuta Nimi-kentässä
määritetyn yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin.

Edellinen toiminto -päivämäärä
Oletusarvoisen toimintatavan mukaisesti, Liittyy tietueeseen  -kentän perusteella tiliin vaikuttavat toiminnot määrittävät
edellisen toiminnon päivämäärän. Oletusarvoisen toimintatavan vastaisesti, toimintojen Nimi-kenttä jätetään kuitenkin aina
huomiotta tilin edellisen toiminnon päivämäärää määritettäessä.
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Henkilötilit

Salesforce Classicissa vaikutusten toimintatavan muuttaminen ei vaikuta henkilötileihin. Kun toiminto liitetään henkilötiliin Liittyy
tietueeseen- tai Nimi-kentän perusteella, toiminto näytetään aina henkilötilitietueessa. Tämä johtuu siitä, että henkilötili on
oma ensisijainen tilinsä.

Lightning Experiencessa henkilötilin täytyy olla määritettynä toiminnon Liittyy tietueeseen  -kentässä, jotta se näytettäisiin
henkilötilitietueessa. Tämä sääntö pätee, kun Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä.

Liidien muunnos
Jos luot toiminnon muuntaessasi liidiä, mutta et luo liidistä mahdollisuutta, toiminto ei vaikuta liidin ensisijaiseen tiliin riippumatta
toimintojen vaikutusasetuksesta.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Toimintojen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta.
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa
tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit näyttävät lisätietoja tehtävistä,
tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Toiminnoille suoritettavat raportit

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista
tietueista.

2. Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.
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Toiminnoille suoritettavat raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Käytä tätä raporttiaJos haluat
tarkastella näitä
tietoja

Valitse Raportit-välilehdestä Luo uusi mukautettu raportti ja valitse
raportin tyypiksi Toiminnot.

Toiseen tietuetyyppiin,
kuten mahdollisuuksiin,
liittyviä toimintoja

Toimintoraportteja. Lisää Suhteiden määrä  -sarake raportteihisi.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla viisi yhteyshenkilöä sisältävä tehtävä.
Kun suoritat Tehtävät ja tapahtumat -raportin, se näyttää arvon “5”
osoittaakseen tehtävään liittyvien yhteyshenkilöiden määrän.

Toimintoon liittyvien
yhteyshenkilöiden
määrä

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raporttia. Valitse vähintään yksi kenttä
Yhteyshenkilö-objektista.

Raporttisi saattaa esimerkiksi sisältää tehtävän, jossa on viisi
yhteyshenkilöä. Jos sisällytät Sukunimi-kentän

Yhden rivin per
yhteyshenkilö kullekin
toiminnolle

yhteyshenkilö-objektista tähän raporttiin, näet viisi toimintoon liittyvää
riviä (yksi kutakin yhteyshenkilöä kohti). Jos et lisää yhtään kenttää
yhteyshenkilöobjektista, näet toiminolle vain yhden rivin.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti on ainoa raportti, joka:

• Näyttää kaikki toiminnon yhteyshenkilöt

• Voidaan suodattaa muiden kuin ensisijaisen yhteyshenkilön
määritteiden perusteella

Muut raportit näyttävät toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön ja
yhteyshenkilöiden kokonaismäärän, mutta eivät muiden
yhteyshenkilöiden lisätietoja.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti ei osoita, ketkä yhteyshenkilöistä
ovat ensisijaisia ja ketkä toissijaisia.

Joko Tehtävät ja tapahtumat -raporttia tai Tapaukselliset toiminnot
-raporttia.

Jos ensisijaisen yhteyshenkilön nimi on esimerkiksi Roope Laitela, nämä
raportit näyttävät hänen nimensä Yhteyshenkilö-kentässä.

Toiminnon ensisijainen
yhteyshenkilö kahdessa
raportissa: Tehtävät ja
tapahtumat sekä
Toiminnot, jotka
sisältävät tapauksia Ensisijainen yhteyshenkilö näytetään myös tehtävän tai tapahtuman

lisätietosivun Nimi-kentässä.
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Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käyttäjän ja käyttäjää
alempana roolihiearkiassa
olevien käyttäjien
omistamien toimintojen
tarkasteleminen:
• Ei tarvittavia

käyttöoikeuksia.

Kaikkien toimintojen
tarkasteleminen:
• Kaikkien tietojen

tarkasteluoikeus

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.

1. Luo mukautettu raporttityyppi.

a. Valitse ensisijaiseksi objektiksi Käyttäjät.

b. Täytä muut pakolliset kentät: otsikko, kuvaus ja luokka.

c. Napsauta Seuraava.

2. Määritä toimintojen ja käyttäjien välinen suhde.

a. Liitä Toimintosuhteet-objekti Käyttäjät-objektiin.

b. Napsauta Tallenna.

3. Määritä tässä raporttityypissä näytettävät kentät.

a. Napsauta Raporteissa käytettävät kentät -kohdasta Muokkaa asettelua.

b. Lisää asetteluun seuraavat Aktiviteettisuhteet-kentät: Päiväys, Aihe, Nimi, Liittyy
tietueeseen, Suhdelaskuri.

c. Muuta Nimi-kentän otsikoksi Yhteyshenkilö  ja Liittyy tietueeseen
-kentän otsikoksi Mahdollisuus.

d. Valitse kullekin kentälle vaihtoehto, joka näyttää kentän oletusarvoisesti.

e. Napsauta Tallenna.

4. Luo raportti.

a. Hae ja valitse Raportit-välilehdestä raporttityyppi, jonka loit kohdissa 1-3.

b. Valitse Yhteenvetoformaatti ja luo ryhmitys Koko nimi.

c. Suorita ja tallenna raportti.

Nyt sinulla on raportti, jota voit käyttää auttaaksesi myyntitiimejäsi priorisoimaan ajankäyttönsä
asiakkaiden kanssa.

Note: Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat
mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä tapahtumiin kutsuttujen lomassa,
eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.
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Toimintojen käyttöoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Katso, kuka voi tarkastella, luoda ja poistaa tapahtumia ja tehtäviä ja milloin. Yksittäisten toimintojen
käyttöoikeuksia hallitaan erillään kalenterin jako- ja käyttöoikeuksista.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

Monet asetukset vaikuttavat Salesforce-organisaatiosi muiden käyttäjien omistamien tapahtumien
ja tehtävien käyttöoikeuksiisi.

Rooli
Voit tarkastella ja muokata omia toimintojasi sekä Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa
alapuolellasi oleville ihmisille kohdistettuja toimintoja.

Käyttöoikeudet
Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat tarkastella kaikkia toimintoja.

Jakomalli
Kun toiminnon jakomalli on "Ylätason ohjaama", siihen liittyvän tietueen objektin kaikkien
tietojen käyttöoikeudet omistavat ihmiset voivat tarkastella toimintoa.

Tärkeää:

• Oletetaan esimerkiksi, että liität yhden tai useamman yhteyshenkilön toimintoon, jota
muut voivat tarkastella. Nämä ihmiset voivat tarkastella toimintoa sekä siihen liittämiesi
yhteyshenkilöiden nimiä, heidän tiliensä nimiä ja työnimikkeitä – vaikka heillä ei muutoin
olisikaan näiden tietojen tarkasteluoikeutta.

• Tapahtumat, joiden Yksityinen-valintaruutu on valittuna, ovat vain tapahtumaan
kohdistetun henkilön käytettävissä.

Esimerkki:  Voit tarkastella toimintoa, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Sinut on kohdistettu toimintoon

• Olet toimintoon kohdistetun käyttäjän yläpuolella roolihierarkiassa

• Sinulla on vähintään lukuoikeus tietueeseen, johon toiminto on liitetty

• Sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

• Sinulla on kaikkien tietojen objektitason tarkasteluoikeus vähintään yhteen yhteyshenkilöön ja siihen liittyvään mahdollisuuteen,
tiliin tai tapaukseen ja Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä

• Sinulla on objektitason kaikkien tietojen tarkasteluoikeus liitettyyn mahdollisuuteen tai tiliin, jossa tietueen jakomalli on "Ylätason
ohjaama", eikä Jaetut toiminnot -ominaisuus ole käytössä

Voit muokata toimintoa tai poistaa sen (vain Salesforce Classicissa), kun seuraavat ehdot täyttyvät:

• Sinulla on tehtävien ja tapahtumien muokkausoikeudet

JA

• Sinut on kohdistettu toimintoon, tai

• Olet toimintoon kohdistetun käyttäjän yläpuolella roolihierarkiassa, tai

• Sinulla on objektitason kaikkien tietojen muokkausoikeus liitettyyn tietueeseen, jossa tietueen jakomalli on "Ylätason ohjaama"
(jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, tarvitset objektitason kaikkien tietojen muokkausoikeuden vähintään yhteen
yhteyshenkilötietueeseen ja siihen liittyvään tietueeseen), tai
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• Sinulla on kaikkien tietojen muokkausoikeus

KATSO MYÖS:

Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutuksia muistutusikkunassa. Kun käytössäsi on
Salesforce Classic, muistutusikkuna avautuu joka kerta, kun saat muistutuksen. Kun kirjaudut sisään
Salesforce Classiciin, kuulet äänimerkin, jos edellisen sisäänkirjautumiskertasi jälkeen on tullut uusia
muistutuksia. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi.

Muistutusikkunassa näytettävät tiedot

• Enintään 100 vanhinta muistutusta, joita et ole hylännyt

• Toiminnon tyyppi: tapahtuma tai tehtävä

• Toiminnon aihe (napsauta nähdäksesi toiminnon lisätiedot)

• Tapahtuman ajoitettu alkamisaika tai tehtävän eräpäivä

• Milloin muistutus on ajoitettu tai että se on myöhässä

Muistutusten järjestys

Tapahtumien muistutukset on järjestetty alkamispäivän ja -ajan mukaan ja tehtävien muistutukset on järjestetty eräpäivän mukaan. Jos
Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan  -vaihtoehto ei ole valittuna, muistutukset näytetään ikkunassa
seuraavassa järjestyksessä:

1. Tehtävän ja tapahtuman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.

2. Tehtävän eräpäivä tai tapahtuman alkamispäivä ja -aika.

3. Nousevassa aakkosjärjestyksessä aiheittain.

Jos Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan  -vaihtoehto on valittuna, muistutukset näytetään seuraavassa
järjestyksessä:

1. Tehtävän eräpäivä tai tapahtuman alkamispäivä ja -aika. Jos tehtävällä ei ole eräpäivää, se näytetään muistutusikkunassa ensimmäisenä.

2. Tehtävän ja tapahtuman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika

3. Nousevassa aakkosjärjestyksessä aiheittain

Päivämäärien ja kellonaikojen näyttäminen

Taulukko osoittaa, miten tapahtuman alkamisaika tai tehtävän eräpäivä näytetään muistutuksissa.

Muistutuksessa näytettävä eräpäivä tai määräaikaMäärittämäsi eräpäivä tai
määräaika

Toiminnon tyyppi

Päivämäärä ja kellonaika, jotka valitsit luodessasi tai muokatessasi
tapahtumaa

Tapahtuman aikaTapahtuma

Valitsemasi päivämäärä ja Henkilökohtaisten tietojen asetukset -sivun
Päivä alkaa  -kentässä määritetty aika

Koko päivän tapahtuma
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Muistutuksessa näytettävä eräpäivä tai määräaikaMäärittämäsi eräpäivä tai
määräaika

Toiminnon tyyppi

Päivämäärä, jotka valitsit luodessasi tai muokatessasi tehtävääEräpäiväTehtävä

Arvo Ei mitäänEi eräpäivää

Mukautettavat muistutusasetukset

Noudata näitä ohjeita mukauttaaksesi muistutusasetuksesi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Muistutukset  ja valitse Muistutukset ja hälytykset.

2. Muuta asetuksia haluamallasi tavalla.

Taulukko 1: Muistutusten asetukset

Jos käytössäAsetus

Muistutusikkuna avautuu muistutuksen määräaikana.Anna hälytys muistutuksen määräaikana

Salesforce soittaa muistutusäänen muistutuksen määräaikana.Soita muistutusääni

Salesforce asettaa muistutuksen kaikista uusista tapahtumista.
Valitset itse, kuinka kauan ennen tapahtuman aloitusaikaa muistutus

Aseta tapahtumien oletusarvoiseksi
muistutukseksi:

näytetään. Oletusarvo on 15 minuuttia. Voit poistaa muistutuksen
käytöstä tai muuttaa muistutuksen aikaa, kun muokkaat
tapahtumaa.

Salesforce asettaa muistutuksen kaikista uusista tehtävistä. Valitset
itse tehtävien muistutusten päivämäärän ja ajan. Oletusarvo on klo

Aseta tehtävien oletusarvoiseksi
muistutukseksi:

08.00 tehtävän eräpäivänä. Voit poistaa muistutuksen käytöstä tai
muuttaa muistutuksen aikaa, kun muokkaat tehtävää.

Salesforce lajittelee muistutukset ensin eräpäivän ja sitten
muistutuksen päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan

Jos Salesforce ei näytä määrittämiäsi muistutuksia, varmista, ettei selaimesi estä ponnahdusikkunoita. Testaa asetuksesi napsauttamalla
Estääkö selaimesi muistutukset?.

Muistutusten torkuttaminen

Voit laittaa yhden tai useamman muistutuksen torkulle samanaikaisesti. Torkutus muistuttaa sinua oletusarvoisesti uudelleen 5 minuutin
kuluttua.

Jos napsautat Torkku  eikä Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan -vaihtoehto ei ole valittuna, erääntymisaika määrittyy
torkkuajan perusteella, kun muistutus avautuu uudelleen. Jos suljet muistutusikkunan, se avataan uudelleen, kun saat ilmoituksen
seuraavasta muistutuksesta.

Muistutusten hylkääminen

Voit hylätä yhden tai useita muistutuksia kerralla. Jos haluat hylätä kaikki ikkunassa olevat muistutukset, napsauta Hylkää kaikki. Jos
muistutuksia oli yli 100 ennen kuin napsautit Hylkää kaikki, ikkunassa näytetään lisää muistutuksia, kun napsautat Hylkää kaikki.
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Arkistoidut toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce arkistoi tapahtumia ja tehtäviä ajoitetusti tiettyjen ehtojen perusteella.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Toimintojen arkistoimisen ehdot

Salesforce arkistoi tietyt yli vuoden vanhat tapahtumat ja tehtävät joka lauantai noin klo 05.00
Greenwich Mean Time (GMT) -aikaa.

2. Missä arkistoidut toiminnot näytetään?

Kun Salesforce arkistoi toimintoja, voit tarkastella niitä viedyissä tiedoissa ja tietyissä Salesforce
Classicin sijainneissa. Toiminnot arkistoidaan riippumatta siitä, käytätkö Salesforce Classicia,
Lightning Experiencea vai Salesforce1-sovellusta. Vaikka voit tarkastella arkistoituja toimintoja
viedyissä tiedoissa ja Salesforce Classicissa, et voi tarkastella niitä Lightning Experiencessa tai
Salesforce1-sovelluksessa.

3. Toimintojen arkistoimisessa huomioitavia asioita

Salesforce ei poista arkistoituja toimintoja, mutta voit poistaa niitä manuaalisesti. Kun luot tai
päivität sandboxin, arkistoituja toimintoja ei kopioida.

Toimintojen arkistoimisen ehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Salesforce arkistoi tietyt yli vuoden vanhat tapahtumat ja tehtävät joka lauantai noin klo 05.00
Greenwich Mean Time (GMT) -aikaa.

Salesforce arkistoi seuraavat toiminnot.

• Tapahtumat, jotka päättyivät yli 365 päivää sitten

• Suljetut tehtävät, joiden eräpäivä oli yli 365 päivää sitten

• Suljetut tehtävät, jotka luotiin yli 365 päivää sitten, jos niillä ei ole eräpäivää
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Missä arkistoidut toiminnot näytetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Kun Salesforce arkistoi toimintoja, voit tarkastella niitä viedyissä tiedoissa ja tietyissä Salesforce
Classicin sijainneissa. Toiminnot arkistoidaan riippumatta siitä, käytätkö Salesforce Classicia, Lightning
Experiencea vai Salesforce1-sovellusta. Vaikka voit tarkastella arkistoituja toimintoja viedyissä tiedoissa
ja Salesforce Classicissa, et voi tarkastella niitä Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

Voit tarkastella arkistoituja toimintoja näistä sijainneista.

• Salesforce Classicissa napsauttamalla Toimintohistoria-viiteluettelosta Näytä kaikki.

• Salesforce Classicissa, tietueen tulostettavan näkymän Nimi- tai Liittyy tietueeseen
-kentässä

• Käyttämällä toiminnon URL-osoitetta, jos tiedät sen

• Tietojen viikoittaisten vientien tiedostoista

Toimintojen arkistoimisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Salesforce ei poista arkistoituja toimintoja, mutta voit poistaa niitä manuaalisesti. Kun luot tai päivität
sandboxin, arkistoituja toimintoja ei kopioida.

Tapahtumat ja kalenterit
Käytä Salesforcea seurataksesi asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja työtoveriesi kanssa käytyjä
kokouksia. Siirry tapahtumista niihin liittyviin tietueihin, syötteisiin, tiedostoihin, sopimuksiin ja
moniin muihin kohteisiin. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tapahtumien hallinta

Salesforcessa tapahtumat ovat tehokas työkalu asiakassuhteiden pitämiseksi ajan tasalla ja diilien
sulkemiseen. Voit liittää tapahtumia mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja yhteyshenkilöihin.
Seuraa niitä näissä tietueissa, kalenterissasi ja raporteissasi.

2. Kalenterien käyttäminen Salesforce-objektien päivämäärien seuraamiseksi ja visualisoimiseksi

Haluatko helpon ja visuaalisen tavan seurata tulevia tai käynnissä olevia kampanjoita?
Tukitapauksia? Jälleenmyyjien tapahtumia? Pian erääntyviä mahdollisuuksia? Luo kalenteri
vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista: Valitse päivämääräkenttä, joka edustaa tietoja, joita haluat seurata. Kalenteri näyttää
kentän sisältämät tiedot kalenterikohteina. Voit mukauttaa useimpia kalentereita soveltamalla niihin luettelonäkymää. Tarjoamme
muutaman suositun esimerkin. Voit piilottaa, näyttää, muokata ja poistaa kalentereita. Kalenterien luomiseen liittyy joitakin huomioitavia
asioita.

3. Kalenterin jakaminen Salesforce Classicissa

Salli muiden tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa tai tarkastele kalenteria, jonka työtoveri on jakanut kanssasi.

4. Kalenterinäkymät

Kalenterinäkymät näyttävät Salesforce-tapahtumasi.
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5. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Salesforce näyttää tapahtuman alkamispäivän ja -ajan aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Kokoukset
ja niiden ajoittaminen toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa.

6. Kutsut ja ajoittaminen Salesforce Classicissa

Salesforce Classicissa voit kutsua ihmisiä kokouksiin, hyväksyä kokouskutsuja ja ehdottaa kokousaikoja pilviajastimella. Voit myös
luoda Microsoft® Outlook® -tapaamisen Salesforce-tapahtumalle.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Tehtävät

Tapahtumien hallinta
Salesforcessa tapahtumat ovat tehokas työkalu asiakassuhteiden pitämiseksi ajan tasalla ja diilien sulkemiseen. Voit liittää tapahtumia
mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja yhteyshenkilöihin. Seuraa niitä näissä tietueissa, kalenterissasi ja raporteissasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tapahtumien hallinta Lightning Experiencessa

Luo, päivitä ja seuraa kokouksia aloitussivulta, kalenteristasi tai luomistasi kalentereista, Kanban-laudalta tai toimintojen aikajanasta.

2. Tapahtumien hallinta Salesforce Classicissa

Salesforce-kalenterisi avulla kaikki – kuten myyntitiimisi ja myyntipäällikkösi – pysyvät ajan tasalla ja kokoukseen valmistautuminen
on helppoa: Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden kokouksia ja vastauksia kutsuihin eri sijainneista Salesforcessa. Salesforce
näyttää tapahtumat toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tapahtumiin liittyvissä tietueissa, kuten
yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

Tapahtumien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Luo, päivitä ja seuraa kokouksia aloitussivulta, kalenteristasi tai luomistasi kalentereista,
Kanban-laudalta tai toimintojen aikajanasta.

• Aloitussivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää viisi seuraavaa kokousta kalenteristasi tältä
päivältä. Menneet tapahtumat katoavat luettelosta päivän edetessä.

• Valitse navigointivalikosta Kalenteri työstääksesi kaikkia tapahtumiasi ja luodaksesi tapahtumia.
Voit myös luoda muita kalentereita vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista: Valitse
päivämääräkenttä, jota haluat seurata, jolloin kalenteri näyttää kentän sisältämät tiedot
kalenterikohteina.

Et voi jakaa tapahtumakalenteriasi muiden kanssa tai kutsua muita tapahtumaan, eivätkä
työtoverisi voi tilata luomiasi kalentereita.

• Mahdollisuudet näyttävät Kanban-laudalla hälytyksiä, kun avoimia toimintoja ei ole. Luo
tapahtuma napsauttamalla keltaista kolmiota.

• Käytä toimintojen aikajanaa valvoaksesi tai päivittääksesi mahdollisuuden, liidin, tilin tai
yhteyshenkilön tulevia ja menneitä tapahtumia.

• Käytä toimintoraportteja tarkastellaksesi Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua
alapuolella olevien henkilöiden omistamia tapahtumia.
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Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tapahtumasta poistamatta koko tapahtumaa. Oletetaan esimerkiksi, että
tapahtuma on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko
tapahtuman, poista yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

Tapahtumien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Kutsuvieraita sisältävät
tapahtumat eivät ole
käytettävissä: Personal
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Salesforce-kalenterisi avulla kaikki – kuten myyntitiimisi ja myyntipäällikkösi – pysyvät ajan tasalla
ja kokoukseen valmistautuminen on helppoa: Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden
kokouksia ja vastauksia kutsuihin eri sijainneista Salesforcessa. Salesforce näyttää tapahtumat
toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tapahtumiin liittyvissä tietueissa,
kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

Tapahtumien seuraaminen

Katso esittely: Miten seurata puheluita, sähköposteja ja kokouksia

Voit seurata sinulle ja muille kuuluvia tapahtumia seuraavista sijainneista. Jos haluat nähdä

toimintojen luettelonäkymän, napsauta  Aloitus-välilehdestä tai mistä tahansa
kalenterinäkymästä, tai siirry kalenterin päivä- tai viikkonäkymään.

Omistamasi tapahtumat

• Aloitus-välilehti, Kalenteri-osiossa

• Toimintojen luettelonäkymä: Valitse olemassa oleva luettelonäkymä tai mukauta sellaista

• Chatter-syötteesi: Seuraa tapahtumaa nähdäksesi siihen liittyviä viestejä, kommentteja ja
päivityksiä

Tapahtumat, joiden omistajat ovat jakaneet kalenterinsa sinun kanssasi
Usean käyttäjän kalenterinäkymä

Muille kohdistamasi tapahtumat

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tapahtumat, joiden omistajat ovat organisaatiosi hierarkiassa sinun alapuolellasi

• Oman tiimin toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tulevat tapahtumat

• Kalenterinäkymä

• Tulevat tapahtumat -luettelonäkymä

• Tapahtumaan liittyvän tietueen Avoimet toiminnot -viiteluettelo

Menneet tapahtumat

• Kalenterinäkymä

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Tapahtumaan liittyvän tietueen Toimintohistoria-viiteluettelo

Toiseen tietueeseen, kuten yhteyshenkilöön tai tiliin, liittyvät tapahtumat

• Toisen tietueen lisätietosivu, Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa

• Chatter-syötteesi ja toisen tietueen Chatter-syötteessä
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• Toiminnot-raportit

Tapahtuman lisätietojen tarkasteleminen

Kalenterinäkymässä, toimintojen luettelonäkymässä, viiteluettelossa tai Aloitus-välilehdessä on kaksi tapaa nähdä tapahtuman lisätiedot:

• Siirrä hiiren kursori tapahtuman aiheen ylle.

• Napsauta aihetta.

Jos haluat tarkastella tapahtuman lisätietosivulta toistuvan sarjan ( ) yksittäisen tapahtuman lisätietoja, valitse Näytä tapahtuma
-alavälilehti. Jos haluat tarkastella sarjan lisätietoja, valitse Näytä sarja -alavälilehti.

 osoittaa tapahtumat, joihin on kutsuttu ihmisiä.

Luo tapahtuma

Aloitus-välilehdeltä
Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Uusi tapahtuma tai Uusi kokouspyyntö.

Chatter-syötteessä
Jos luot syötteestä tapahtuman tietueelle, kuten yhteyshenkilöille, Salesforce liittää tapahtuman automaattisesti tietueeseen.

Sivupalkista
Valitse Salesforce-sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Tapahtuma.

Toisen tietueen lisätietosivulta
Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tapahtuma tai Uusi kokouspyyntö. Salesforce liittää tapahtuman tai
kokouspyynnön automaattisesti tietueeseen.

Kutsuvieraita sisältävän tapahtuman lisätietosivulta
Napsauta Kloonaa sellaisen tapahtuman lisätietosivulta, johon olet kutsunut yhden tai useamman henkilön. Voit kloonata tapahtuman,
jos siihen on kutsuttu vähintään yksi henkilö eikä se ole toistuva tapahtuma.

Kalenterinäkymästä

• Napsauta Uusi tapahtuma.

• Napsauta päivänäkymästä kellonaikaa, esimerkiksi klo 09.00.

• Kaksoisnapsauta päivä- tai viikkonäkymästä ajankohtaa. Et voi kaksoisnapsauttaa luodaksesi toistuvan tapahtuman tai tapahtuman,
johon kutsut ihmisiä. Jos kaksoisnapsautus ei avaa uutta tapahtumaa, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Napsauta ja luo -tapahtumat
käyttöön.

• Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä .

Toimintojen luettelonäkymässä ( )
Napsauta luettelonäkymästä Uusi tapahtuma.

Yhteyshenkilöiden, liidien tai muiden tietueiden luettelonäkymästä
Napsauta yhteyshenkilöiden, liidien tai muiden tietueiden luettelonäkymästä  sivun alalaidasta lisätäksesi kalenterin viikkonäkymän
sivulle. Luo tietueeseen liittyvä tapahtuma vetämällä tietue luettelonäkymästä kalenterissa olevaan ajankohtaan alempana. Jos et
näe -kuvaketta, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Vedä ja pudota -ajoitus käyttöön.

Note:  Jos ajoitat kokouksia eri aikavyöhykkeellä olevien ihmisten kanssa, kalenterissa näytetyt vapaat ja kiireiset ajat muutetaan
omalle aikavyöhykkeellesi. Yksittäisen käyttäjän Aikavyöhyke-asetus (määritetty henkilökohtaisten tietojen sivulla) korvaa
Salesforce-organisaation Oletusaikavyöhyke-asetuksen.
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Tapahtumien päivittäminen

Voit muokata mitä tahansa tapahtumaa, jonka muokkausoikeudet sinulla on, mistä tahansa sijainnista, josta näet tapahtuman lisätiedot
(paitsi raporteista).

Voit muokata tapahtumaa useilla eri tavoilla:

• Jos haluat muuttaa tapahtuman ajoitusta, vedä tapahtuma kalenterinäkymässä toiseen ajankohtaan. Paras tapa on asettaa kursori
tapahtuman aiheriville ennen sen vetämistä. Jos tapahtuma on toistuva tapahtuma ( ), vain vetämäsi yksittäisen esiintymän
ajankohta muuttuu, ei koko sarjan.

• Napsauta tapahtuman vierestä Muokkaa toimintojen luettelonäkymässä tai Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloissa.
Tapahtuman lisätietosivu avautuu.

• Siirry kalenterinäkymään, toimintojen luettelonäkymään, viiteluetteloon tai Aloitus-välilehteen: Siirrä kursorisi tapahtuman aiheen
ylle. Näytölle ilmestyy pieni ikkuna, jossa on muokkausvaihtoehtoja.

• Käytä Cloud-ajoitustoimintoa sopiaksenne kokouksen päivämäärän ja kellonajan yhdessä muiden kanssa. Kun vahvistat kokouksen
päivämäärän ja kellonajan, muunnat kokouksen Salesforce-tapahtumaksi, jota voit muokata tai jonka voit poistaa muiden tapahtumien
tapaisesti.

Kalenterien käyttäminen Salesforce-objektien päivämäärien seuraamiseksi ja visualisoimiseksi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Haluatko helpon ja visuaalisen tavan seurata tulevia tai käynnissä olevia kampanjoita? Tukitapauksia?
Jälleenmyyjien tapahtumia? Pian erääntyviä mahdollisuuksia? Luo kalenteri vakiomuotoisesta tai
mukautetusta objektista: Valitse päivämääräkenttä, joka edustaa tietoja, joita haluat seurata. Kalenteri
näyttää kentän sisältämät tiedot kalenterikohteina. Voit mukauttaa useimpia kalentereita soveltamalla
niihin luettelonäkymää. Tarjoamme muutaman suositun esimerkin. Voit piilottaa, näyttää, muokata
ja poistaa kalentereita. Kalenterien luomiseen liittyy joitakin huomioitavia asioita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Kalenterin luominen

Alla on ohjeet kalenterin luomiseksi vakiomuotoisen tai mukautetun Salesforce-objektin perusteella.

2. Kalenterin luominen mahdollisuuksien sulkemispäiville

Tarkasta kaikkien mahdollisuuksiesi ajoitetut sulkeutumispäivät yhdellä vilkaisulla.

3. Kalenterin luominen tehtävien eräpäiville

Tee kalenteri, joka näyttää sinulle tehtäviesi eräpäivät.

4. Kalenterin luominen suoramainoskampanjalle

Luo visuaalinen yleiskatsaus kaikista suoramainoskampanjoistasi.

5. Kalenterin luominen avoimien tapausten tarkastelemiseksi palvelusopimuksen perusteella

Valvo avoimia tapauksia ja varmista, että palvelutasosopimustasi noudatetaan.

6. Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

Kun käytät Salesforce-objektista luotuja kalentereita, sinun tulisi huomioida luettelonäkymäsuodattimien tuki, näytettävien kohteiden
enimmäismäärä, tuen puute kalenterien tilaamiselle ja vakio-objektien tuki.
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Kalenterin luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Alla on ohjeet kalenterin luomiseksi vakiomuotoisen tai mukautetun Salesforce-objektin perusteella.

1. Aloita kalenterin luominen.

2. Valitse objekti, johon kalenteri perustuu.

3. Valitse kentät, jotka määrittävät, mitä kalenterissa näytetään (1, 2, 3).

Voit halutessasi suodattaa kalenterikohteita valitsemalla luettelonäkymän (4).
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Kalenteri näyttää kohteet eri tavoin, riippuen valitsemistasi päivämääräkentistä.

(Päivämäärä)-kentät

Joidenkin päivämääräkenttien nimissä on merkintä (Päivämäärä). Jos valitset (Päivämäärä)-kentän, kalenteri näyttää kohteet
ylälaidassa (koko päivän kestävinä kohteina).

(Päiväys/aika)-kentät

Joidenkin päivämääräkenttien nimissä on merkintä (Päiväys/aika). Jos valitset (Päiväys/aika)-kentän Aloittava kenttä
-vaihtoehdoksi, kalenteri näyttää kohteet aikaruuduissa. Jos valitset kentän Lopettava kenttä -vaihtoehtoon (valinnaista) ja
kohde kestää yli 24 tuntia, kalenteri näyttää kohteet ylälaidassa (koko päivän kestävinä kohteina).

Aloittavan ja lopettavan kentän valitseminen

Lopettava kenttä on valinnainen. Jos käytät sitä, sinun täytyy valita samantyyppinen kenttä kuin Aloittava kenttä. Jos esimerkiksi
valitset (Päivämäärä)-kentän toiseen, et voi valita (Päiväys/aika)-kenttää toiseen. Jos valitsemasi kentät luovat päivämäärät väärässä
järjestyksessä (päättymispäivä ennen alkamispäivää), Salesforce näyttää virheviestin, kun tallennat kalenterin.
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Kunkin kalenterin väri on sen perustana olevan objektin väri. (Jos mukautetulla objektilla on teema, se määrittää kalenterin värin). Voit
piilottaa tai näyttää yksittäisiä kalentereita. (Voit piilottaa myös Salesforce-tapahtumien kalenterin, mutta et voi mukauta sitä muilla
tavoin).

Oletetaan, että näytät kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu (150 kohdetta). Salesforce näyttää hälytyksen
ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

KATSO MYÖS:

Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

Kalenterin luominen mahdollisuuksien sulkemispäiville

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Tarkasta kaikkien mahdollisuuksiesi ajoitetut sulkeutumispäivät yhdellä vilkaisulla.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Mahdollisuus

Kalenterin nimi
Sulkeutuvat mahdollisuudet

Aloittava kenttä
Päättymispäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Ei mitään

Käytä suodatinta (valinnainen)
Omat mahdollisuudet, tai muu luettelonäkymä

Näytettävä kentän nimi
Nimi

Nyt sinulla on kalenteri, joka muistuttaa sinua kaikkien mahdollisuuksiesi sulkeutumispäivistä.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen
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Kalenterin luominen tehtävien eräpäiville

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Tee kalenteri, joka näyttää sinulle tehtäviesi eräpäivät.

Pyydä ensin Salesforce-pääkäyttäjääsi korvaamaan tehtävien sivuasettelun Eräpäivä-kenttä
mukautetulla Päiväys/aika-kentällä. Käytä sitten seuraavia valintoja.

Objekti
Tehtävä

Kalenterin nimi
Erääntyvät tehtävät

Aloittava kenttä
Eräpäivä ja -aika (Päiväys/aika)

Lopettava kenttä
Ei mitään

Käytä suodatinta (valinnainen)
Omat tehtävät

Näytettävä kentän nimi
Aihe

Nyt näet tehtäviesi eräpäivät Salesforce-tapahtumiesi rinnalla.

Kalenterin luominen suoramainoskampanjalle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Luo visuaalinen yleiskatsaus kaikista suoramainoskampanjoistasi.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Kampanja

Kalenterin nimi
Suoramainonta

Aloittava kenttä
Alkamispäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Päättymispäivä (Päivämäärä)

Käytä suodatinta (valinnainen)
Kaikki aktiiviset suoramainoskampanjat

Näytettävä kentän nimi
Jos haluat näyttää kalenterissa jokaisen kampanjan nimen: Nimi

Jos haluat näyttää kalenterissa kunkin kampanjan omistajan: Omistaja

Nyt voit seurata suoramainoskampanjoita visuaalisesti niiden nimen tai omistajan perusteella.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen
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Kalenterin luominen avoimien tapausten tarkastelemiseksi palvelusopimuksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Valvo avoimia tapauksia ja varmista, että palvelutasosopimustasi noudatetaan.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Tapaus

Kalenterin nimi
Palvelutasosopimuksen jäljellä oleva aika

Aloittava kenttä
Avauspäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Mukautettu kaava kenttä, Avattu (Päivämäärä) + 36 tuntia: Palvelutasosopimuksen päättyminen

Käytä suodatinta (valinnainen)
Kaikki avoimet tapaukset, tai muu luettelonäkymä

Näytettävä kentän nimi
Asiakkaan nimi

Nyt näet yhdellä vilkaisulla, noudatetaanko palvelutasosopimustasi.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen

Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Kun käytät Salesforce-objektista luotuja kalentereita, sinun tulisi huomioida
luettelonäkymäsuodattimien tuki, näytettävien kohteiden enimmäismäärä, tuen puute kalenterien
tilaamiselle ja vakio-objektien tuki.

Suodatus luettelonäkymän perusteella
Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymä
suodatusta varten. Jos kalenteri on luotu muusta objektista, Omat- ja Kaikki-luettelonäkymiä
tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus
Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi
kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience
näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien tilaaminen
Et voi tilata muiden luomia kalentereita. Vain kalenterin luonut henkilö voi käyttää sitä.

Tuetut vakio-objektit

TehtäväHintakirjaSuositusTili

AiheTuoteTapahtumaOmaisuus

käyttäjäRaporttiLomaVastaanotettu kunniamerkki

Käyttäjien provisiointipyyntöTaitoIdeaKampanja

Work.com-kunniamerkkiTaidon käyttäjäLiidiTapaus
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TyötilausSosiaalinen henkilökuvaMahdollisuusYhteyshenkilö

Work.com-kiitoksetSosiaalinen viesti

Ratkaisu

Tilaus

Kumppani

Sopimus

Sähköposti

Lisätietoja on kohdassa Toiminnot: Tapahtumat ja kalenterit, Mitä Lightning Experience ei tarjoa? -osiossa.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen

Kalenterin jakaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Salli muiden tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa tai tarkastele kalenteria, jonka
työtoveri on jakanut kanssasi.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

Voit sallia työtoveriesi, henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien, roolien tai roolien ja alaroolien
tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa.

2. Työtoverin kalenterin tarkasteleminen Salesforce Classicissa

Kun työtoverisi jakavat kalenterinsa kanssasi, voit tarkastella niitä Salesforce Classicissa.

KATSO MYÖS:

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Toimintojen käyttöoikeus

Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Voit sallia työtoveriesi, henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien, roolien tai roolien ja alaroolien
tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

Kalenterisi jakamiseen käytettävissäsi olevat vaihtoehdot vaihtelevat Salesforce-pääkäyttäjäsi
kalentereille määrittämän organisaationlaajuisen jakotason mukaan. Nämä vaihtoehdot voivat
laajentaa kalenterisi käyttöoikeuksia muille, mutta eivät rajoittaa niitä. Kalenterin jakoasetukset
vaikuttavat kalenterissa olevien kohteiden näkyvyyteen, mutta ne eivät myönnä työtovereille
tapahtumien lisätietosivujen käyttöoikeutta.

Omistamaasi tietueeseen liittyvät tapahtumat näytetään kaikille sinua roolihierarkiassa ylempänä
oleville.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Kalenterin jakaminen  ja
valitse Kalenterin jakaminen.

2. Jos haluat jakaa kalenterisi muiden kanssa, napsauta Lisää. Valitse käyttäjät, roolit tai ryhmät, joiden toiminnot haluat näyttää
kalenterissasi.
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3. Määritä kalenterisi jakotapa. Valitse jokin seuraavista:

Piilota lisätiedot
Työtoverisi voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät voi nähdä tietoja kalenterissasi olevien tapahtumien luonteesta.

Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia
Työtoverisi voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät näe tapahtumien lisätietoja. He voivat lisätä tapahtumia kalenteriisi.

Näytä lisätiedot
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterissasi olevien tapahtumien lisätietoja.

Näytä lisätiedot ja lisää tapahtumia
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterissasi olevien tapahtumien lisätietoja ja lisätä tapahtumia kalenteriisi.

Täydet käyttöoikeudet
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterisi tapahtumien lisätietoja, lisätä tapahtumia kalenteriisi ja muokata kalenterissasi olevia
tapahtumia.

KATSO MYÖS:

Toimintojen käyttöoikeus

Työtoverin kalenterin tarkasteleminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Kun työtoverisi jakavat kalenterinsa kanssasi, voit tarkastella niitä Salesforce Classicissa.

Oikeutesi tarkastella tapahtumien lisätietoja, muokata tapahtumia tai luoda tapahtumia vaihtelevat
kalenterin mukaan. Yksittäisen kalenterin käyttöoikeutesi riippuvat Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä
organisaation määrityksistä ja työtoverisi valitsemista kalenterin jakovaihtoehdoista.

Näet kaikki tapahtumat, joiden omistaja on sinua roolihierarkiassa alempana.

• Valitse päivä-, viikko- tai kuukausinäkymässä kalenterin yläosassa näkyvän nimen vierestä Muuta
ja valitse kalenteri, jota haluat tarkastella.

Kalenterinäkymät
Kalenterinäkymät näyttävät Salesforce-tapahtumasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Kalenterinäkymät Lightning Experiencessa

Kalenterisi näyttää kaikki Salesforcessa omistamasi tapahtumat, mukaan lukien toimistoaikojesi ulkopuoliset tapahtumat.
Salesforce-objektista luomasi kalenterit näyttävät päivämääräkentissä olevat tiedot kalenterikohteina. Tarkastele, luo ja muokkaa
tapahtumiasi päivä- tai viikkonäkymässä.

2. Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

Kalenterinäkymissä näet oma kalenterisi, työtoveriesi kalentereita ja avoimien tehtävien luettelonäkymiä. Aloitusvälilehden
Kalenteri-osiossa näytetään tulevat tapahtumat, kuukauden päivämäärävalitsin ja linkkejä muihin kalenteri- ja toimintonäkymiin.
Voit jakaa kalenterisi työtoveriesi kanssa sekä tulostaa kalentereita ja tehtäväluetteloita.

233

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviäMyynti asiakkaillesi



Kalenterinäkymät Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Kalenterisi näyttää kaikki Salesforcessa omistamasi tapahtumat, mukaan lukien toimistoaikojesi
ulkopuoliset tapahtumat. Salesforce-objektista luomasi kalenterit näyttävät päivämääräkentissä
olevat tiedot kalenterikohteina. Tarkastele, luo ja muokkaa tapahtumiasi päivä- tai viikkonäkymässä.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kalenterinäkymissä näet oma kalenterisi, työtoveriesi kalentereita ja avoimien tehtävien
luettelonäkymiä. Aloitusvälilehden Kalenteri-osiossa näytetään tulevat tapahtumat, kuukauden
päivämäärävalitsin ja linkkejä muihin kalenteri- ja toimintonäkymiin. Voit jakaa kalenterisi työtoveriesi
kanssa sekä tulostaa kalentereita ja tehtäväluetteloita.

Näkymien valitseminen tai vaihtaminen

Voit siirtyä kalenterinäkymiin seuraavista sijainneista.

• Aloitus-välilehden alalaidassa oleva Kalenteri-osio (jos kalenteriosiota ei näytetä aloitusvälilehdessäsi, pyydä Salesforcepääkäyttäjääsi
mukauttamaan aloitussivusi asettelua).

• Sivupalkissa oleva Kalenteri-oikopolku, joka avaa viimeksi käyttämäsi kalenterinäkymän (jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut
oikopolun käyttöön).

• Tapahtuman tai tehtävän lisätietosivu

• Toimintojen luettelonäkymä

Kun siirrät kursorisi missä tahansa näkymässä tapahtumaan, jonka tarkastelu- ja muokkausoikeudet sinulla on, erillisessä ikkunassa
näytetään tapahtuman lisätiedot sekä toiminnot, joita voit suorittaa. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää näiden ikkunoiden sisällön.

Päivä-, viikko-, kuukausi- ja toimintonäkymät

Kalenterinäkymät näyttävät tapahtumia seuraavin tavoin:

• Päivä kerrallaan:  tai Tänään

• Päivänä, jonka valitset -kuvakkeella

• Viikko kerrallaan:  tai Tämä viikko

• Viikkonäkymä, viikonlopuilla tai ilman

• Kuukausi kerrallaan:  tai Tämä kuukausi

• Valitsemasi päivä: Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä

• Toimintojen (tapahtumien ja tehtävien) luettelossa: 

Voit vaihtaa näkymää mistä tahansa kalenterinäkymästä napsauttamalla eri näkymien kuvakkeita. Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä
päivää nähdäksesi sen päivänäkymässä.
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Yhden käyttäjän näkymä ja muiden kalenterien näkymät

Yhden käyttäjän näkymä ( ) näyttää jopa 1 000 tapahtumaa yhdeltä kuukaudelta seuraavista sijainneista:

• Oma kalenterisi

• Toisen käyttäjän kalenteri (ei käytettävissä Personal Edition -versiossa)

• Julkinen kalenteri

• Resurssikalenteri

Napsauta Vaihda vaihtaaksesi käyttäjiä tai kalentereita. Napsauta Jaa oma kalenteri salliaksesi muiden käyttäjien tarkastella kalenteriasi.
Jos haluat palata omaan kalenterinäkymääsi, napsauta Palaa omaan kalenteriin.

Note:  Toiseen tietueeseen liittyvät toiminnot näytetään käyttäjille, jotka ovat toiminnon omistajan yläpuolella roolihierarkiassa,
riippumatta siitä, käyttävätkö organisaatiosi jakoasetukset hierarkioita.

Kaikissa käyttäjän kalenterissa olevissa yhden käyttäjän päivä- ja viikkonäkymissä näytetään luettelo käyttäjän avoimista tehtävistä
kalenterin vieressä. Voit valita alasvetoluettelosta muita näkymiä, esimerkiksi myöhässä olevat tehtävät tai tänään erääntyvät tehtävät.

Kalenterisi päivä- ja viikkonäkymissä näytetään oletusarvoisesti Henkilökohtaiset tiedot -sivullasi olevien Päivä alkaa- ja Päivä
päättyy-arvojen väliset kellonajat.

Jos synkronoit tapahtumia Outlookista Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla, saatat nähdä kalenterisi ylälaidassa bannerin, joka toimii
linkkinä ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon. Ne ovat synkronoituja Outlook-tapahtumia, joita ei ole kohdistettu Salesforce-tietueisiin.

Usean käyttäjän näkymä

Usean käyttäjän näkymä ( ) näyttää useiden käyttäjien kalentereita ja toimintoja yhdessä. Valitse Näytä-alasvetoluettelosta olemassa
oleva käyttäjien luettelonäkymä tai napsauta Luo uusi näkymä.

Näkymässä näytetään kunkin henkilön saatavuus. Näkymässä oleva selite näyttää ajat, jolloin henkilö on ollut kiireellinen tai poissa. Jos
tapahtuma on määritetty näyttämään aika vapaana, sitä ei näytetä usean käyttäjän näkymissä.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset käyttäessäsi useiden käyttäjien näkymiä:

• Vedä ja pudota -muokkaus ei ole käytettävissä usean käyttäjän näkymässä.

• Usean käyttäjän kalenteri toimii eri tavalla kumppaniportaalissa. Kumppanit voivat esimerkiksi tarkastella tapahtumia vain oman
yhtiönsä henkilöiden ja kanavapäällikkönsä kalentereista.

Tulostettava näkymä

Kun valitset näkymän ja napsautat Tulostettava näkymä, voit säätää valitsemaasi näkymää ennen sen tulostamista.

• Lähetä tulostettava näkymä tulostimelle napsauttamalla Tulosta tämä sivu.

• Jos haluat muuttaa päivämääriä ennen tulostamista, napsauta , , Tänään, Tämä viikko tai Tämä kuukausi.

• Valitse päivä- tai viikkonäkymästä halutessasi toinen tehtävien luettelonäkymä.

• Valitse usean käyttäjän näkymästä Lajitteluperuste-alasvetoluettelosta Aika  sisällyttääksesi kaikkien käyttäjien tapahtumat yhteen
kalenteriin. Voit myös valita Käyttäjä  nähdäksesi kunkin käyttäjän erillisen kalenterin.

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita
Salesforce näyttää tapahtuman alkamispäivän ja -ajan aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Kokoukset
ja niiden ajoittaminen toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Pidä mielessäsi nämä tapahtumien ja muiden kalenterikohteiden luomista, päivittämistä ja omistamista koskevat huomautukset,
kun käytät tapahtumia ja kalentereita Lightning Experiencessa.

2. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot, päivität tai omistat tapahtumia tai kutsut niihin ihmisiä Salesforce Classicissa.

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Pidä mielessäsi nämä tapahtumien ja muiden kalenterikohteiden luomista, päivittämistä ja
omistamista koskevat huomautukset, kun käytät tapahtumia ja kalentereita Lightning Experiencessa.

Toimistoaika
Kalenterisi ei näytä toimistoaikoja, jotka olet valinnut henkilökohtaisissa asetuksissasi.

Ei toistuvia tapahtumia
Et voi luoda tai muokata toistuvia tapahtumia. Jos työtoveri luo sarjan toistuvia tapahtumia
Salesforce Classicissa, voit kuitenkin tarkastella ja muokata sarjan tapahtumia Lightning
Experiencessa.

Outlook-tapaamiset
Et voi luoda Microsoft® Outlook® -tapaamista Salesforce-tapahtumasta.

Tapahtumien kutsut
Et voi kutsua ihmisiä tapahtumiin, päivittää tapahtumia, hyväksyä tapahtumia, kieltäytyä tapahtumista tai tarkastella tapahtumaan
kutsuttujen luetteloa. Jos joku kuitenkin luo kokouksen Salesforce Classicissa ja kutsuu sinut siihen, se näytetään kalenterissasi.

Kalenterinäkymät
Lightning Experience -kalentereilla ei ole kuukausinäkymää tai tulostettavaa näkymää. Et voi piilottaa viikonloppuja.

Suodatus luettelonäkymän perusteella
Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymää suodatusta varten. Jos kalenteri on
luotu muusta objektista, Omat- ja Kaikki-luettelonäkymiä tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus
Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi
kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience
näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien jakaminen ja omistaminen
Et voi jakaa kalenteriasi esimiehesi tai muiden työtovereidesi kanssa. Roolihierarkian esimiehet voivat käyttää raportteja tarkastellakseen
alaistensa tapahtumia, mutta he eivät voi muokata niitä. Vain yksi henkilö voi omistaa kokouksen. Jos kohdistat kokouksen toiselle
henkilölle, sitä ei näytetä enää kalenterissasi.

Julkiset kalenterit ja resurssikalenterit
Et voi luoda julkisia kalentereita tai resurssikalentereita, etkä voi tarkastella Salesforce Classicissa luotuja julkisia kalentereita ja
resurssikalentereita.

Cloud-ajoitustoiminto
Lightning Experience ei tue pilviajastimella tehtyjä kokouspyyntöjä.

KATSO MYÖS:

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita
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Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kutsuvieraita sisältävät
tapahtumat eivät ole
käytettävissä: Personal
Edition -versiossa.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot, päivität tai omistat tapahtumia tai kutsut niihin ihmisiä
Salesforce Classicissa.

Tapahtuman muokkaaminen

Muiden henkilöiden tapahtumien muokkausoikeus
Organisaatiosi kalenterien jakomalli ja henkilökohtaisen kalenterisi jakotapa määrittävät oikeuden
muokata muiden ihmisten tapahtumia. Roolihierarkian päälliköt voivat kuitenkin aina muokata
heille raportoivien henkilöiden omistamia tapahtumia näistä asetuksista riippumatta.

Julkisten kalenterien ja resurssikalenterien muokkausoikeus
Kalenterin jakomalli määrittää oikeuden muokata julkisten kalenterien ja resurssikalenterien
tapahtumia.

Yksittäisten tapahtumien ja niiden sarjojen kenttiin tehdyt muutokset
Jos muutat yksittäisen tapahtuman kenttää ja muutat sitten samaa kenttää sarjassa, sarjassa tehty muutos korvaa yksittäisessä
tapahtumassa tehdyn muutoksen.

Tapahtuman poistaminen

Tapahtumien kutsujen hylkääminen
Jos hylkäät tapahtumaan saamasi kutsun, Salesforce poistaa tapahtuman kalenteristasi. Vain tapauksen omistaja voi poistaa kutsuvieraita
sisältävän tapahtuman.

Poistetun tapahtumasarjan ilmoitus
Jos tapahtuman omistaja poistaa toistuvien tapahtumien sarjan, kaikki siihen kutsutut käyttäjät saavat sähköpostiviestin, jossa
ilmoitetaan tapahtumasarjan peruuntumisesta.

Poistetun sarjan menneiden ja tulevien tapahtumien käsittely
Jos poistat tapahtumasarjan, vain tulevat tapahtumat poistetaan. Tämä ei vaikuta menneisiin tapahtumiin.

Jos sarja poistetaan ja jotkin sen tapahtumista ovat jo tapahtuneet, sarjaa ei siirretä roskakoriin. Tästä syystä sarjaa ei voi palauttaa
roskakorista.

Jos sarja poistetaan ja se ei sisällä menneitä tapahtumia, Salesforce siirtää sen roskakoriin. Sarjaan kuuluvia yksittäisiä tapahtumia ei
siirretä roskakoriin.

Miten sarja palautetaan roskakorista
Jos sarja palautetaan roskakorista, luodaan yksittäisiä tapahtumia. Nämä yksittäiset tapahtumat sisältävät sarjan määrittämät lisätiedot
sekä kaikki muutokset ja lisäykset, jotka tehtiin tapahtumiin yksittäin ennen kuin sarja poistettiin.

Poistetut julkiset kalenterit
Jos poistat julkisen kalenterin, Salesforce ei siirrä sitä roskakoriin.

Toistuvat tapahtumat ( )

Tapahtumasarjaan ja sarjan yksittäisiin tapahtumiin tehtyjen muutosten vaikutukset

Varoitus:  Tapahtumasarjan kenttiin tehty muutos korvaa yksittäisiin tapahtumiin aiemmin tehdyt muutokset.

Jos muutat seuraavia asetuksia, tuleviin tapahtumiin kutsutuiden tilaksi palautetaan Ei vastannut. Menetät kutsuvastauksien
mukana lähetetyt viestit ja muut yksittäisiin tuleviin tapahtumiin tehdyt muutokset. Myös käynnistimet ja työnkulut nollataan,
ja tuleviin tapahtumiin osoittavat linkit lakkaavat toimimasta.

• Kokopäiväisen tapahtuman valintalaatikko
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• Aloitus- tai päättymisaika

• Sijainti

• Esiintymien tapahtumatiheys

• Esiintymän aloitus- tai päättymispäivä, jos lähetät päivityksiä kutsutuille

Jos et lähetä päivityksiä ja ainoastaan siirrät esiintymän päättymispäivää myöhemmäksi, tuleviin tapahtumiin ei tehdä muutoksia.

Muutetun sarjan alkuperäisen ja uuden aloitus- tai päättymisajan näyttäminen
Jos järjestäjä muuttaa toistuvassa sarjassa olevan tapahtuman ajoitettua aikaa, päivitetty aika näytetään kalenterinäkymissä ja
Aloitussivu-välilehden Kalenteri-osiossa. Yksittäisen tapahtuman lisätietosivu näyttää kuitenkin edelleen alkuperäisen ajan, kunnes
hyväksyt tai hylkäät sarjan.

Yksittäisen tapahtumien enimmäismäärä sarjassa

• Päivittäin: 100

• Viikoittain: 53

• Kuukausittain: 60

• Vuosittain: 10

Napsauta Laske viimeinen mahdollinen päättymispäivä asettaaksesi viimeisen mahdollisen päättymispäivän automaattisesti
valitsemallesi toistumisvälille.

Tapahtumien kesto
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut monipäiväiset tapahtumat käyttöön, voit luoda jopa 14 päivää kestäviä tapahtumia, pois
lukien toistuvat tapahtumat. Kun luot toistuvaa tapahtumaa, sarjan yksittäiset tapahtumat voivat kestää enintään 24 tuntia. Jos
Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut monipäiväiset tapahtumat käyttöön, voit pidentää niiden kestoa jopa 14 päivään sarjan luomisen
jälkeen.

Tapahtumien muistutukset
Jos luot toistuvaa tapahtumaa ja jätät muistutusten valintaruudun valituksi, saat muistutuksen sarjan kustakin yksittäisestä tapahtumasta.

Tapahtumien liitteet
Voit liittää tiedostoja toistuvien tapahtumien sarjaan. Kun olet luonut sarjan, voit lisätä liitteitä sen yksittäisiin tapahtumiin ja poistaa
niitä.

Liitteet näytetään ainoastaan tapahtuman lisätietosivulla eikä muiden tapahtumaan liittyvien tietueiden lisätietosivuilla. Jos et näe
Liitteet-viiteluetteloa tapahtuman lisätietosivulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se tapahtumien sivuasetteluun.

Ihmisten kutsuminen ja resurssien ajoittaminen

Käyttöoikeusvaatimukset ihmisten kutsumiselle ja resurssien ajoittamiselle
Sinulla on oltava vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin ja liideihin, joita kutsut tapahtumaan. Sinulla on oltava vähintään tapahtumien
lisäysoikeus resurssille, jotta voit kutsua sen tapahtumaan.

Kutsuvieraita sisältävien tapahtumien muokkausoikeus
 osoittaa tapahtumat, johon on kutsuttu vähintään yksi henkilö. Voit muokata tapahtumaa, johon olet kutsunut ihmisiä, vain, jos

omistat tapahtuman. Jos tapahtuma ei ole toistuva tapahtuma, voit kohdistaa sen toiselle henkilölle.

Jos haluat lähettää sähköpostipäivityksen, voit lähettää sen kaikille kutsutuille tai ainoastaan ihmisille, jotka lisäsit tai poistit muokatessasi
tapahtumaa.

Tapahtumaan osallistuminen
Tapahtuman hylkääminen poistaa sen kalenteristasi. Tapahtuman omistaja ei saa sähköposti-ilmoitusta, kun kutsuttu käyttäjä hyväksyy
tai hylkää kutsun.
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Kutsuttavien enimmäismäärä
Tavallisiin tapahtumaan voi kutsua enintään 1 000 henkilöä. Toistuvilla tapahtumilla enimmäismäärä on 100.

Tapahtumien liittäminen useisiin yhteyshenkilöihin (Jaetut toiminnot)

Liitettävien yhteyshenkilöiden enimmäismäärä
Voit liittää tapahtumaan jopa 50 yhteyshenkilöä (mutta vain yhden liidin) Nimi-kentästä, yksi ensisijainen yhteyshenkilö mukaan

lukien. Jos et näe -hakukuvaketta Nimi-kentän vierestä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus käyttöön.

Toistuvia tapahtumia tai useiden omistajien tapahtumia ei tueta
Et voi liittää useita yhteyshenkilöitä toistuvaan tapahtumasarjaan tai useiden henkilöiden omistamaan tapahtumaan.

Tapahtumien kohdistaminen työtovereille

Tapahtuman oletusomistaja
Tapahtuma kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle käyttäjälle. Jos haluat kohdistaa uuden tapahtuman itsenäisiä kopioita useille

henkilöille, napsauta -kuvaketta Vastuuhenkilö-kentän vierestä. Napsauta sitten avautuvasta ikkunasta Useita käyttäjiä
-välilehteä. Vastuuhenkilö-kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Tapahtumat Chatter-sovelluksessa

Uudet tapahtumat Chatter-syötteissä
Jos uusi tapahtuma liitetään tietueeseen, kuten liidiin, tiliin tai mukautettuun objektiin, tapahtuma näytetään kyseisen tietueen
syötteessä. Näet kaikkien seuraamiesi tietueiden tapahtumien syötekohteet riippumatta siitä, kuka ne loi.

Tapahtumien luominen syötteistä
Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, voitko luoda erityyppisille tietueille tapahtumia käyttämällä Chatter-sovellusta. Jotkut henkilöt
voivat esimerkiksi tarkastella, mutta eivät luoda, käytettävissään olevien tilien tapahtumia syötteestä.

Ei toistuvia tapahtumia Chatter-sovelluksessa
Chatter-syötteessäsi ei näytetä toistuvia tapahtumia, sarjoina tai yksittäin, etkä voi seurata toistuvia tapahtumia Chatter-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

Kutsut ja ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Salesforce Classicissa voit kutsua ihmisiä kokouksiin, hyväksyä kokouskutsuja ja ehdottaa kokousaikoja
pilviajastimella. Voit myös luoda Microsoft® Outlook® -tapaamisen Salesforce-tapahtumalle.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Ihmisten kutsuminen tapahtumaan ja resurssien ajoittaminen Salesforce Classicissa

Kutsu käyttäjiä, yhteyshenkilöitä ja liidejä kokoukseen ja ajoita kokouksen resurssit.

2. Kokouksen ajoittaminen tilille, yhteyshenkilöille tai liidille nopeasti Salesforce Classicissa

Vedä ja pudota -ajoitus sallii sinun ajoittaa tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin liittyviä tapahtumia poistumatta luettelonäkymän
sivulta. Vedä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja syötä tapahtuman tiedot erilliseen ikkunaan.

3. Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

Luo tapahtuman lisätiedoista tapaaminen Microsoft® Outlookissa®.
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4. Tapahtuman luominen julkisessa kalenterissa Salesforce Classicissa

Julkinen kalenteri sisältää tapahtumien aikataulun, joka on tietyn käyttäjäryhmän käytettävissä. Se voi olla esimerkiksi
myyntitapahtumien kalenteri myyntiosastolle. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt julkaisen kalenterin ja sinut on kohdistettu
sen ryhmään, voit tarkastella kalenteria. Voit myös lisätä tapahtumia aivan kuin omaan kalenteriisi.

5. Kokousten pyytäminen pilviajastimella Salesforce Classicissa

Pilviajastin sallii sinun pyytää kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

6. Tapahtumakutsuihin vastaaminen Salesforce Classicissa

Hyväksy tai hylkää tapahtuman kutsu. Kun hyväksyt kutsun, voit lisätä tapahtuman Outlookiin.

Ihmisten kutsuminen tapahtumaan ja resurssien ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ihmisten kutsuminen
tapahtumaan:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Kutsu käyttäjiä, yhteyshenkilöitä ja liidejä kokoukseen ja ajoita kokouksen resurssit.

.

1. Napsauta tapahtuman lisätietosivun Valitse kutsuttavia -osiosta Valitse.

2. Hae kutsun saajan tyyppi Valitse kutsuttavat -valintaikkunasta: käyttäjä, liidi, yhteyshenkilö tai
resurssi.

3. Kirjoita nimi tai sen osa tai jätä kenttä tyhjäksi laajentaaksesi hakua. Valitse Etsi.

4.
Käytä  ja  valitaksesi ja poistaaksesi ihmisiä tai resursseja. Jos haluat kutsua lisää
ihmisiä tai resursseja, hae uudelleen ja valitse haluamasi kutsun saajat.

5. Napsauta Valmis.

6. Voit tarkastella kutsun saajien kalentereita ja muuttaa tarvittaessa tapahtuman päivämäärää ja
aikaa.
Kutsun saajien tavoitettavuus on merkitty kalentereihin väreillä: varatut ajat on merkitty sinisellä
ja poissaoloajat punaisella. Jos kutsun saajalla on samaan aikaan useita tapahtumia, kaikki tapahtumat näkyvät kalenterissa. Jos haluat
nähdä tapahtuman lisätiedot, siirrä kursorisi tapahtuman ylle kalenterissa.

7. Jos haluat poistaa kutsun saajan tapahtumasta, valitse kutsun saajan nimen vierestä Poista.

8. Napsauta Tallenna ja lähetä päivitys.
Kutsu liidejä, yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä vastaanottamaan sähköposti, joka sisältää linkin verkkosivulle. He voivat hyväksyä tai
hylätä tapahtuman tai tapahtumasarjan kutsun. Saat myös tapahtuman yhteenvedon sähköpostitse. Jos kutsuttu resurssi on
tavoitettavissa valittuna ajankohtana, se hyväksyy kutsun automaattisesti.
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Kokouksen ajoittaminen tilille, yhteyshenkilöille tai liidille nopeasti Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vedä ja pudota -ajoituksen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Vedä ja pudota -ajoitus sallii sinun ajoittaa tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin liittyviä tapahtumia
poistumatta luettelonäkymän sivulta. Vedä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja
syötä tapahtuman tiedot erilliseen ikkunaan.

Jos et näe Avaa kalenteri -linkkiä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan vedä ja pudota -ajoitus
käyttöön.

1. Napsauta Avaa kalenteri -linkkiä luettelonäkymän alalaidasta.
Kalenterin viikkonäkymä avautuu näkymän alle.

2. Vedä tietue luettelosta kalenterissa olevaan ajankohtaan.
Tapahtuman luomiseen käytettävä ponnahdusikkuna avautuu. Tapahtuma liittyy jo
luettelonäkymästä vetämääsi tietueeseen.

• Avaa kalenteri -linkki näytetään vain tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luettelonäkymien
alalaidassa.

• Vedä ja pudota -ajoitus ei ole käytettävissä Konsoli-välilehdessä, kutsuvieraita sisältävissä
tapahtumissa, toistuvissa tapahtumissa, helppokäyttötilassa eikä Connect Offlinessa.

• Vedä ja pudota -ajoitusta käyttävät luettelonäkymät saattavat latautua hieman normaalia
pidempään.

• Jos muutat luettelo- tai kalenterinäkymän kokoa siirtämällä niiden välistä palkkia, uusi koko
tallennetaan kaikkiin näkymiin, joissa käytät vedä ja pudota -ajoitusta. Luettelon ja kalenterin
kokoa voi muuttaa milloin tahansa.

Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Luo tapahtuman lisätiedoista tapaaminen Microsoft® Outlookissa®.

1. Napsauta tapahtuman lisätietosivulta Lisää Outlookiin.

2. Napsauta Avaa lisätäksesi tapahtuman välittömästi Outlookiin tai tallentaaksesi sen
tietokoneellesi .vcs-tiedostona. Jos tallennat sen .vcs-tiedostona, vie tiedosto Outlookiin.

Outlook-tapaaminen lisätään "salesforce.com"-kansioon ja se on merkitty
"salesforce.com"-kategoriaan, jotta synkronoinnin yhteydessä ei luotaisi identtisiä tietueita.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät tapahtuman Outlookiin.

• Kun tarkastelet tapahtumaa Outlookissa, kuvauksessa ei näytetä rivinvaihtoja, jotka mahdollisesti syötit tapahtuman Kuvaus-kenttään.
Rivinvaihdot on korvattu kahdella välilyönnillä .vcs-tiedostossa.

• Voit myös synkronoida Salesforce-tapahtumiasi Outlookiin Lightning Syncin tai Salesforce for Outlookin avulla.

Note:  Voit myös käyttää Lightning for Outlookia ja Salesforce for Outlookia lisätäksesi Microsoft® Outlook® -sähköpostejasi
Salesforceen. Näillä sähköpostien integrointisovelluksilla voit kirjata lähtevän tai lähetetyn sähköpostin Salesforceen tehtävänä.
Tämän jälkeen voit liittää tehtävän yhteyshenkilöön, liidiin tai muuhun tietueeseen.
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Tapahtuman luominen julkisessa kalenterissa Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition, Group Edition ja
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtuman luominen
julkisessa kalenterissa:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Julkinen kalenteri sisältää tapahtumien aikataulun, joka on tietyn käyttäjäryhmän käytettävissä. Se
voi olla esimerkiksi myyntitapahtumien kalenteri myyntiosastolle. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
määrittänyt julkaisen kalenterin ja sinut on kohdistettu sen ryhmään, voit tarkastella kalenteria. Voit
myös lisätä tapahtumia aivan kuin omaan kalenteriisi.

1. Napsauta kalenterinäkymästä [Muuta] siirtyäksesi julkiseen kalenteriin.

2. Valitse tapahtuman päivämäärä ja aika:

• Lisää tapahtuma napsauttamalla päivänäkymästä kellonaikaa, kuten 9:00 AM.

• Napsauta viikko- tai kuukausinäkymässä -kuvaketta lisätäksesi tapahtuman tietylle päivälle.

3. Syötä tapahtuman tiedot.

4. Valitse Tallenna. Voit halutessasi tallentaa tapahtuman ja luoda uuden tehtävän napsauttamalla
Tallenna ja uusi tehtävä. Voit myös tallentaa tapahtumasi ja luoda toisen tapahtuman
napsauttamalla Tallenna ja uusi tapahtuma.

Kokousten pyytäminen pilviajastimella Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Pilviajastin sallii sinun pyytää kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Miten Cloud-ajoitustoiminto toimii Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa, Salesforce luo kokouksellesi oman verkkosivun, jossa näytetään ehdotetut kokousajat.
Sivulla vierailevat kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat ja lähettävät sinulle vastauksen.
Salesforce seuraa kaikkia vastauksia, jotta voit valita parhaan kokousajan vahvistaaksesi kokousta.

2. Kokouksen pyytäminen Salesforce Classicissa

Käytä Cloud-ajoitustoimintoa pyytääksesi kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

3. Vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit joko ehdottaa kokousaikoja tai antaa Salesforcen ehdottaa aikoja puolestasi. Yksi
Salesforcen kokousaikojen ehdottamisen eduista ilmenee silloin, kun kutsuttu henkilö tarkastelee lähettämääsi kutsua pitkän ajan
jälkeen. Jos esimerkiksi pyysit kokousta yhteyshenkilön kanssa maanantaille ja kyseinen yhteyshenkilö ei tarkastele pyyntöä ennen
torstaita, Salesforce ehdottaa aikoja torstaista eteenpäin kokouspyynnön lähetysajan sijaan.

4. Pyydetyn kokouksen kutsuvieraiden muuttaminen Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit lisätä ja poistaa siihen kutsuttuja henkilöitä koska tahansa.

5. Pyydetyn kokouksen ajoituksen muuttaminen Salesforce Classicissa

Jos pyysit Cloud-ajoitustoiminnolla kokousta, jota ei ole vahvistettu, voit ajoittaa sen uudelleen ja ehdottaa uusia aikoja. Kun vahvistat
kokouksen, se muutetaan kuitenkin tapahtumaksi, joten et voi ehdottaa uusia aikoja. Jos haluat ajoittaa tapahtuman uudelleen,
muokkaa sen päivämäärää ja lähetä kutsuvieraille päivitys.

6. Pyydetyn kokouksen vahvistaminen Salesforce Classicissa

Kun olet pyytänyt kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, odota, että kutsuvieraat ilmoittavat vastauksellaan heille sopivat kokousajat.
Kun näin tapahtuu, saat sähköposti-ilmoituksen ja Salesforcessa oleva kokous päivitetään automaattisesti kutsuvieraiden valitsemilla
ajoilla. Voit sitten valita parhaan ajan tapaamiselle ja vahvistaa kokouksen.
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7. Pyydetyn kokouksen peruuttaminen Salesforce Classicissa

Jos pyysit kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla eikä sitä ole vahvistettu, voit peruuttaa sen, jolloin Salesforce lähettää kutsuvieraille
automaattisesti peruutusilmoituksen. Kun vahvistat kokouksen, se muutetaan tapahtumaksi, jonka voit poistaa muiden tapahtumien
tavoin.

Miten Cloud-ajoitustoiminto toimii Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa, Salesforce luo kokouksellesi oman verkkosivun, jossa näytetään ehdotetut kokousajat. Sivulla
vierailevat kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat ja lähettävät sinulle vastauksen. Salesforce seuraa
kaikkia vastauksia, jotta voit valita parhaan kokousajan vahvistaaksesi kokousta.

Vaihe 1: Pyydä kokousta ja ehdota kokousaikoja

Siirry Aloitus-välilehden Kalenteri-osioon tai kokoukseen kutsuttavan yhteyshenkilön, liidin tai
henkilötilin lisätietosivun Avoimet toiminnot -luetteloon. Napsauta Uusi kokouspyyntö
avataksesi Kokouspyyntö-sivun.

1. Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä kokoukseen.

2. Valitse kalenterista enintään viisi ehdotettavaa kokousaikaa tai anna Salesforcen ehdottaa aikoja puolestasi.

Vaihe 2: Kutsuvieraat valitsevat heille sopivat kokousajat

Salesforce lähettää kaikille kutsuvieraille sähköpostitse kokouspyynnön, jotta he voivat valita heille sopivat kokousajat.
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1. Kutsuvieraat voivat napsauttaa kokouspyynnöstä Vastaa pyyntöön avatakseen kokouksesi verkkosivun.

2. Kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat kokouksen verkkosivulla ja lähettävät vastauksen sinulle.

Vaihe 3: Kokouksen vahvistaminen

Salesforce seuraa kaikkia vastauksia, jotta näet kutsuvieraille sopivat ajat. Valitse sitten paras kokousika ja vahvista kokous.
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Kokouksen pyytäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Käytä Cloud-ajoitustoimintoa pyytääksesi kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa.

Ota huomioon seuraavat vihjeet ennen kuin käytät Cloud-ajoitustoimintoa:

• Sinulla täytyy olla vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin, liideihin ja henkilötileihin, joita pyydät
kokoukseen.

• Kaikkien kutsuvieraiden tietueissa tulee olla sähköpostiosoite määritettynä, jotta Salesforce voi
lähettää heille kokouspyynnön.

• Voit kutsua enintään 50 ihmistä kokoukseen. Kutsuvieraat voivat koostua ainoastaan
yhteyshenkilöistä, liideistä, henkilötileistä tai muista Salesforce-työtovereista tai näiden
yhdistelmistä.

• Suosittelemme asentamaan Salesforce for Outlook -sovelluksen, jotta voit synkronoida
kalenteritapahtumiasi Salesforcen ja Microsoft® Outlook® -ohjelman välillä.

Pidä Salesforce-kalenterisi ajankohtaisena ehdottaessasi kokousaikoja, jotta voit nähdä vapaat
ja kiireiset ajanjaksot.

Kokouksen pyytäminen

1. Siirry Aloitus-välilehden Kalenteri-osioon tai kokoukseen kutsuttavan yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin lisätietosivun Avoimet
toiminnot -viiteluetteloon.

2. Napsauta Uusi kokouspyyntö.

Jos tämä painike ei ole näkyvissä Aloitus-välilehden Kalenteri-osiossa tai Avoimet toiminnot -luettelossa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
lisäämään se.

3. Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä kokoukseen.

a. Valitse kutsun saajan tyyppi alasvetoluettelosta. Yhteyshenkilöhaut palauttavat henkilötilejä, joita voidaan lisätä kutsun saajiksi.

b. Kirjoita nimi tai osa siitä tekstikenttään tai jätä kenttä tyhjäksi laajentaaksesi hakua.

c. Valitse Siirry.

d. Valitse Hakutulokset-alueelta kutsuttavien henkilöiden valintaruudut ja valitse Lisää valitut. Jos haluat lisätä useita kutsun saajia,
suorita uusi haku ja valitse haluamasi henkilöt. Jos henkilön nimen vieressä on varoituskuvake ( ), et voi kutsua heitä kokoukseen,
koska heidän tietueessaan ei ole sähköpostiosoitetta määritettynä. Kun olet lisännyt sähköpostiosoitteen hänen tietueeseensa,
voit kutsua hänet kokouksiin.

e. Valitse Valmis.

f. Poista kutsumasi henkilö napsauttamalla rastia hänen Vastaanottaja-kentässä olevan nimen vierestä. Voit poistaa kaikki
kutsutut henkilöt, ellet olet pyytänyt kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta. Tässä tapauksessa et voi poistaa yhteyshenkilöä,
liidiä tai henkilötiliä Vastaanottaja-kentästä.

4. Anna aihe ja paikka.

Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, oletusarvoinen aihe on liidin tai yhteyshenkilön nimen ja henkilökohtaisissa
tiedoissasi määritetyn yrityksen nimen yhdistelmä. Jos sinulla on esimerkiksi kokous Sterling-yhtiön yhteyshenkilön kanssa ja teet
töitä ACME:lle, oletusaihe on Sterling ja ACME. Oletuspaikka on aina Määritettävä.

5. Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

• Ehdotan kokousaikoja — Ehdota enintään viittä kokousaikaa valitsemalla ajat kalenterista.
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• Anna Salesforcen ehdottaa kokousaikoja — Valitse kokouksen kesto ja aikahaarukka ja anna Salesforcen ehdottaa sinulle
enintään viittä kokousaikaa.

6. Napsauta Seuraava.

7. Kirjoita kutsuvieraille viesti ja valitse Lähetä.

Huomaa:

• Sähköpostiallekirjoituksesi lisätään automaattisesti viestisi loppuun.

• Kun napsautat Lähetä, Salesforce lähettää kokouspyynnön kutsuvieraille sähköpostitse.

• Kokouksesi verkkosivu näyttää kaikki sinun ja kutsuvieraiden väliset viestit. Tämä sisältää viestit, jotka kutsuvieraat lähettävät
sinulle vastatessaan pyyntöön.

• Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, kokous näytetään ainoastaan yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulla. Sitä ei
näytetä muiden kutsuvieraiden Avoimet toiminnot -luettelossa. Jos esimerkiksi pyysit kokousta Jane Smithin kanssa hänen
yhteyshenkilösivultaan ja käytit sitten Vastaanottaja-kenttää kutsuaksesi John Doen, pyydetty kokous näytetään ainoastaan
Jane Smithin Avoimet tapahtumat -luettelossa, mutta ei John Doen. Jos pyysit kokousta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta,
kokousta ei näytetä Jane Smithin eikä John Doen Avoimet toiminnot -luettelossa.

Odota kokouspyynnön lähettämisen jälkeen, että kutsuvieraat ilmoittavat vastauksellaan heille sopivat kokousajat. Vahvista kokous
valitsemalla lopullinen kokousaika.

Vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit joko ehdottaa kokousaikoja tai antaa Salesforcen
ehdottaa aikoja puolestasi. Yksi Salesforcen kokousaikojen ehdottamisen eduista ilmenee silloin,
kun kutsuttu henkilö tarkastelee lähettämääsi kutsua pitkän ajan jälkeen. Jos esimerkiksi pyysit
kokousta yhteyshenkilön kanssa maanantaille ja kyseinen yhteyshenkilö ei tarkastele pyyntöä ennen
torstaita, Salesforce ehdottaa aikoja torstaista eteenpäin kokouspyynnön lähetysajan sijaan.

Kokousaikojen ehdottaminen

Kun ehdotat kokousaikoja:

• Ehdotettuja aikoja ei tallenneta Salesforce-kalenteriisi. Kokous näkyy kalenterissasi vasta sen
jälkeen, kun vahvistat kokouksen.

• Kun kutsuvieraat tarkastelevat kokouspyyntöäsi, ehdotetut ajat esitetään oman aikavyöhykkeesi
mukaisina. Ehdotettuja aikoja ei näytetä kutsuvieraiden aikavyöhykkeiden mukaan.

• Et voi ehdottaa aikaa, joka on menneisyydessä (ennen mustaa viivaa kalenterissa).

• Kalenterisi varjostetut alueet osoittavat aikoja, jolloin sinä ja muut kutsutut työtoverit ovat
kiireisiä Salesforce-kalenterien mukaan. Tummemmat varjoalueet osoittavat aikoja, jolloin useat
työtoverit ovat kiireisiä samaan aikaan.

• Muuta kokouksesi kestoa käyttämällä Kesto-kenttää.

• Voit poistaa ehdottamasi ajan rullaamalla ehdotetun ajan yli ja napsauttamalla “x”.

Anna Salesforcen ehdottaa kokousaikoja

Kun Salesforce ehdottaa kokousaikoja:

• Et tiedä ehdotettuja aikoja, ennen kuin lähetät kokouspyynnön. Kun ensimmäinen kutsuvieraasi tarkastelee pyyntöäsi, Salesforce
tarkistaa kaikkien kokoukseen kutsuttujen työtoverien kalenterit ja ehdottaa kokousaikoja niiden mukaisesti.
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Salesforce pyrkii olemaan ehdottamatta aikoja, jolloin kutsuvieraat ovat valinneet muita vahvistamattomia kokouksia. Jos esimerkiksi
pyysit kokousta seuraavan viiden arkipäivän kuluessa ja kutsuvieraasi vastaavat, että he voivat tavata tiistaina ja keskiviikkona klo
14.00 ja 15.00 välillä, ja pyydät sitten toista kokousta samalta aikaväliltä, Salesforce ei ehdota ajoiksi tiistain ja keskiviikon klo 14.00 ja
15.00 välisiä aikoja, ellei kalenterisi ole muuten täynnä vahvistettuja kokouksia ja muita tapauksia.

• Salesforce ehdottaa oletusarvoisesti kokousajoiksi aikavyöhykkeesi klo 9.00 - 17.00 välisiä aikoja. Jos olet kuitenkin muuttanut Päivä
alkaa- ja Päivä päättyy  -kenttiä Henkilökohtaisten tietojen asetukset -sivullasi, Salesforce käyttää kyseisiä asetuksia.

Note:  Jos et halua tavata tiettynä aikana päivästä (kuten lounastunnilla), ajoita toistuva tapahtuma Salesforce-kalenteriisi estääksesi
kyseisen ajan.

Seuraava taulukko kuvaa asetuksia, jotka ohjaavat miten Salesforce ehdottaa kokousaikoja.

KuvausKenttä

Kokouksesi kesto.Kesto

Miten pitkälle Salesforce ehdottaa kokousaikoja:Aikaväli

• Seuraavat 5 arkipäivää/Seuraavat 10 arkipäivää — Salesforce
yrittää levittää ehdotetut ajat määritetylle aikavälille. Jos
aikavälisi on esimerkiksi Seuraavat 5 arkipäivää ja ensimmäinen
kutsuvieras tarkastelee pyyntöä maanantaina, Salesforce pyrkii
ehdottamaan kokousaikaa viikon jokaiselle päivälle. Jos jotkin
päiväsi ovat täysin varattuja, Salesforce tiivistää ehdotetut ajat
harvemmille päiville.

Lauantait ja sunnuntait eivät kuulu arkipäiviin.

• Koska tahansa — Salesforce yrittää ehdottaa viittä kokousaikaa
seuraavan viiden päivän ajalle, mutta jos se ei löydä niille
vapaita aikoja, se laajentaa aluetta seuraavalle 10 arkipäivälle.
Jos Salesforce ei siltikään löydä viittä ehdotettavaa aikaa, se
etsii vapaita aikoja neljän viikon sisältä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, jotkin Salesforcen ehdottamat
ajat voivat olla seitsemän viikon päässä (5 arkipäivää + 10
arkipäivää + 20 arkipäivää = 7 viikkoa).
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Pyydetyn kokouksen kutsuvieraiden muuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kutsuvieraiden lisääminen
ja poistaminen pyydetystä
kokouksesta:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit lisätä ja poistaa siihen kutsuttuja henkilöitä
koska tahansa.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Tee jokin seuraavista:

• Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä
kokoukseen.

• Napsauta kutsuvieraan nimen vieressä olevaa rastia poistaaksesi kutsuvieraan kokouksesta.

Voit poistaa kaikki kutsutut henkilöt, ellet olet pyytänyt kokousta Avoimet toiminnot
-luettelosta. Tässä tapauksessa et voi poistaa yhteyshenkilöä, liidiä tai henkilötiliä
Vastaanottaja-kentästä.

Kalenteri päivitetään automaattisesti lisäämiesi ja poistamiesi ihmisten perusteella.

Note:  Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä kokousta. Pyydä esimiestäsi muuttamaan
tietoja puolestasi tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi vaadittuja käyttöoikeuksia.

3. Valitse Lähetä päivitys.

4. Kirjoita viesti. Voit esimerkiksi haluta lähettää ilmoituksen kokoukseen lisätyille tai kokouksesta poistetuille kutsuvieraille.

5. Valitse jokin seuraavista:

• Lähetä kaikille kutsuvieraille — Lähettää päivityksen kaikille olemassa oleville ja lisätyille kutsuvieraille sekä peruutusilmoituksen
poistetuille kutsuvieraille.

• Lähetä vain muutetuille kutsuvieraille — Lähettää päivityksen lisätyille kutsuvieraille sekä peruutusilmoituksen poistetuille
kutsuvieraille.
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Pyydetyn kokouksen ajoituksen muuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen ajoittaminen
uudelleen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Jos pyysit Cloud-ajoitustoiminnolla kokousta, jota ei ole vahvistettu, voit ajoittaa sen uudelleen ja
ehdottaa uusia aikoja. Kun vahvistat kokouksen, se muutetaan kuitenkin tapahtumaksi, joten et voi
ehdottaa uusia aikoja. Jos haluat ajoittaa tapahtuman uudelleen, muokkaa sen päivämäärää ja lähetä
kutsuvieraille päivitys.

Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä kokousta. Pyydä
esimiestäsi muuttamaan tietoja puolestasi tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi
vaadittuja käyttöoikeuksia.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Valitse Ajoita uudelleen ja ehdota uusia aikoja.

Kun kutsuvieraat ovat vastanneet päivityspyyntöösi, voit vahvistaa kokouksen.

Pyydetyn kokouksen vahvistaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen vahvistaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun olet pyytänyt kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, odota, että kutsuvieraat ilmoittavat
vastauksellaan heille sopivat kokousajat. Kun näin tapahtuu, saat sähköposti-ilmoituksen ja
Salesforcessa oleva kokous päivitetään automaattisesti kutsuvieraiden valitsemilla ajoilla. Voit sitten
valita parhaan ajan tapaamiselle ja vahvistaa kokouksen.

Kokouksen vahvistussivu näkyy Vain luku -muotoisena työtovereille, joilla ei ole tapahtumien
muokkausoikeutta, sekä työtovereille, joilla ei ole ehdotettuun kokoukseen liitetyn
yhteyshenkilötietueen tai liiditietueen muokkausoikeutta.

Jos pääkäyttäjäsi lisäsi vaaditun kentän tapahtumiin, saat kehotuksen päivittää kyseiset kentät ennen
kuin kokous muunnetaan tapahtumaksi.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Valitse aika ja valitse sitten Vahvista.

Vahvista-painike näkyy sen jälkeen, kun olet valinnut kokousajan. Jos et valitse aikaa, näkyy sen sijaan Lähetä päivitys -painike,
jotta voit lähettää kutsuvieraille viestin vahvistamatta kokousaikaa.

Seuraavat työkalut auttavat sinua valitsemaan ajan:

• Kutsuvieraille sopivat ajat on merkitty vihreällä rastilla.
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• Vapaa  näyttää, milloin sinä olet saatavilla Salesforce-kalenterisi perusteella.

• Jos mikään ajoista ei sovi kutsuvieraille, ehdota uusia aikoja ja ajoita kokous uudelleen.

3. Voit myös kirjoittaa viestin kutsuvieraille.

4. Vahvista kokous valitsemalla Lähetä.

Tämän jälkeen Salesforce:

• lähettää sähköpostitse kutsuvieraille kokouksen lopullisen päivämäärän ja ajan.

• muuntaa pyydetyn kokouksen monihenkiseksi tapahtumaksi. Kutsuvieraalle lähettämäsi viimeinen viesti näkyy tapahtuman
Kuvaus-kentässä, mutta muita sinun ja kutsuvieraiden välisiä viestejä ei tallenneta.

Tämä tapahtuma näytetään Aloitus-välilehden Kalenteri-osiossa. Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, tapahtuma
näytetään myös yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -luettelossa.

Pyydetyn kokouksen peruuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen peruuttaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Jos pyysit kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla eikä sitä ole vahvistettu, voit peruuttaa sen, jolloin
Salesforce lähettää kutsuvieraille automaattisesti peruutusilmoituksen. Kun vahvistat kokouksen,
se muutetaan tapahtumaksi, jonka voit poistaa muiden tapahtumien tavoin.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Napsauta Tarkastele vastausta ja ajoita kokous sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Napsauta Peruuta kokous.

Voit myös napsauttaa Avoimet tapahtumat -luettelosta Poista kokouksen vierestä.

Note:  Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä
kokousta. Pyydä esimiestäsi muuttamaan tietoja puolestasi tai ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi vaadittuja käyttöoikeuksia.

3. Vahvista peruutus napsauttamalla OK.

Salesforce lähettää kokouksen peruutussähköpostin kaikille kutsuvieraille. Peruutetut kokoukset poistetaan pysyvästi eikä niitä siirretä
roskakoriin.

Tapahtumakutsuihin vastaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Hyväksy tai hylkää tapahtuman kutsu. Kun hyväksyt kutsun, voit lisätä tapahtuman Outlookiin.

Kun työtoveri kutsuu sinut tapahtumaan, sinulle lähetetään sähköpostitse tapahtuman linkki.
Tapahtuma näytetään myös Aloitus-välilehdessä. Tapahtuman hyväksyminen tai hylkääminen:

1. Napsauta tapahtuman kuvausta.

2. Kirjoita halutessasi vastaus.
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3. Jos tapahtuma on yksittäinen tapahtuma, napsauta Hyväksy kokous tai Hylkää kokous. Jos sinut on kutsuttu tapahtumasarjaan,
napsauta Hyväksy sarja tai Hylkää sarja.

Note:  Jos haluat osallistua tapahtumasarjan tiettyyn tapahtumaan, mutta kieltäytyä muista, hyväksy sarja ja hylkää sitten sen
muut tapahtumat.

KATSO MYÖS:

Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

Tehtävät
Pidä kirjaa työtehtävistäsi Salesforcessa ja pysy ajan tasalla diileistäsi ja tileistäsi. Voit liittää jokaisen tehtävän liidien, yhteyshenkilöiden,
kampanjoiden, sopimusten ja muiden tarvitsemiesi tietojen tietueisiin. Salesforce tarjoaa useita eri työkaluja tuottavuutesi maksimointiin
– nopeita tapoja luoda ja päivittää tehtäviä, tehtävien esisuodatettu luettelo ja tehtävien ilmoitusvaihtoehdot.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tehtävien hallinta

Salesforcessa tehtävät ovat tehokas työkalu töidesi seuraamiseen ja diilien sulkemiseen. Liitä niitä mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin
ja yhteyshenkilöihin ja hallitse niitä kyseisistä tietueista, luetteloista ja raporteista.

2. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Salesforce näyttää tehtävän eräpäivän aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Salesforce-pääkäyttäjäsi
voi lisätä ehtoja tehtävän sulkemiselle, esimerkiksi vaatia sinua kirjoittamaan kommentin. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt
tehtäville useamman kuin yhden Suljettu- tai Avoin-tilan, valitse tila jatkaaksesi. Tehtävät toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa
ja Salesforce Classicissa.

3. Tehtävän toistaminen

Säädä toistuvan tehtävän eräpäivää tai leikkaa toistuvien tehtävien sarjoja osiin tulevien tehtäviesi luettelossa helposti. Käytä toistuvia
tehtäviä tehtävän toistamiseen määritellyn ajanjakson välein valitsemallasi käynnistimellä. Sarjan seuraava tehtävä luodaan vain kun
nykyinen tehtävä vanhenee tai merkitään valmiiksi. Tehtävien toistaminen on virtaviivainen vaihtoehto säännöllisesti toistuville
tehtäville, joita sinun ei tarvitse tehdä jonakin tiettynä päivänä.

4. Tehtävien kohdistaminen useille henkilöille Salesforce Classicissa

Kohdista jopa 100 työntekijälle itsenäinen kopio samasta tehtävästä. Voit esimerkiksi luoda tehtävän "Lähettäkää kustannusraporttinne",
valita sille sopivan eräpäivän ja kohdistaa sen asiakaspäällikkötiimille.

5. Tehtävien ilmoitukset

Määritä miten sähköposti-ilmoituksia lähetetään ja vastaanotetaan, kun tehtävä kohdistetaan.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Tapahtumat ja kalenterit

Tehtävien hallinta
Salesforcessa tehtävät ovat tehokas työkalu töidesi seuraamiseen ja diilien sulkemiseen. Liitä niitä mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja
yhteyshenkilöihin ja hallitse niitä kyseisistä tietueista, luetteloista ja raporteista.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tehtävien hallinta Lightning Experiencessa

Luo, päivitä ja valvo omia tehtäviäsi, muille annettuja tehtäviä sekä mahdollisuuteen, liidiin, tiliin tai yhteyshenkilöön liitettyjä tehtäviä.
Käytä aloitussivua, tehtäväluetteloa tai toimintojen aikajanaa. Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

2. Tehtävien hallinta Salesforce Classicissa

Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden tehtäviä eri sijainneista Salesforcessa. Tehtävät näytetään toimintojen luettelo- ja
kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tehtäviin liittyvissä tietueissa, kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit myös seurata tehtäviä
raporteissa.

Tehtävien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Luo, päivitä ja valvo omia tehtäviäsi, muille annettuja tehtäviä sekä mahdollisuuteen, liidiin, tiliin
tai yhteyshenkilöön liitettyjä tehtäviä. Käytä aloitussivua, tehtäväluetteloa tai toimintojen aikajanaa.
Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

Käytä tehtäviä Lightning Experiencessa parantaaksesi myyntisi tuottavuutta

• Aloitussivun Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään seuraavaksi erääntyvää tehtävää.

• Mahdollisuuksien Kanban-näkymässä kortit näyttävät hälytyksiä, kun tehtävä on erääntynyt tai
kun avoimia toimintoja ei ole. Luo tai päivitä tehtävä napsauttamalla keltaista kolmiota.

• Käytä yksittäisessä mahdollisuudessa, liidissä, tilissä tai yhteyshenkilössä laatijaa ja toimintojen
aikajanaa luodaksesi ja työstääksesi tehtäviä, kokouksia, puheluita ja sähköposteja.

• Käytä tehtäväluetteloa työstääksesi tänään erääntyviä tehtäviä sekä kaikkia avoimia, erääntyneitä
ja edellisen viikon aikana suoritettuja tehtäviäsi. Siirry navigointivalikosta Tehtävät-osioon ja
valitse näkymä.

Äskettäin (edellisen 30 päivän aikana) erääntyneet tehtävät pysyvät lähettyvilläsi, mutta pois
tieltäsi, sillä Omat tehtävät -luettelo piilotetaan, kun tehtäviä on vähintään 10. Kaikki
erääntyneet -luettelo sisältää kaikki erääntyneet tehtäväsi. Delegoidut-luettelo näyttää
tehtävät, jotka olet luonut ja kohdistanut Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua
alempana oleville henkilöille.

Voit myös käyttää toimintoraportteja tarkastellaksesi Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua alapuolella oleville henkilöille
kohdistettuja tehtäviä.

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tehtävästä poistamatta koko tehtävää. Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä on liitetty
yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän, poista
yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

KATSO MYÖS:

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa
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Tehtävien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden tehtäviä eri sijainneista Salesforcessa. Tehtävät
näytetään toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tehtäviin liittyvissä
tietueissa, kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

Tehtävien seuraaminen

Voit seurata sinulle ja muille kuuluvia tehtäviä seuraavista sijainneista. Jos haluat nähdä toimintojen

luettelonäkymän, napsauta  Aloitus-välilehdestä tai mistä tahansa kalenterinäkymästä, tai siirry
kalenterin päivä- tai viikkonäkymään.

Sinulle kohdistetut tehtävät

• Aloitus-välilehti, Omat tehtävät -osiossa

• Toimintojen luettelonäkymä: Valitse olemassa oleva luettelonäkymä tai mukauta sellaista

• Chatter-syötteesi: Seuraa tehtävää nähdäksesi siihen liittyviä viestejä, kommentteja ja
päivityksiä

Pian erääntyvät tehtävät

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Today iOS- tai Android-laitteiden Salesforce1-sovelluksessa

• Salesforce1-sovelluksen Omat tehtävät -luettelo

Toiseen tietueeseen, kuten yhteyshenkilöön tai tiliin, liittyvät tehtävät

• Toisen tietueen lisätietosivu, Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa

• Chatter-syötteesi ja toisen tietueen Chatter-syötteessä

• Toiminnot-raportit

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tehtävästä poistamatta koko tehtävää. Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä
on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän,
poista yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

Delegoidut tehtävät (kohdistettu organisaation hierarkiassa sinun alapuolellasi oleville henkilöille)

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

• Salesforce1-sovelluksen Delegoidut tehtävät -luettelo

Erääntyneet tehtävät

• Toimintojen Erääntyneet-luettelonäkymä.

• Salesforce1-sovelluksen Erääntyneet tehtävät -luettelo

Valmiit tehtävät

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Salesforce1-sovelluksen Valmiit tehtävät -luettelo.

Muille kohdistamasi tehtävät

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit
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Tehtävät, jotka on kohdistettu organisaation hierarkiassa sinun alapuolellasi oleville henkilöille

• Oman tiimin toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tehtävän lisätietojen tarkasteleminen

Kalenterissa, toimintojen luettelonäkymässä, viiteluettelossa tai Aloitus-välilehdessä on kaksi tapaa nähdä tehtävän lisätiedot:

• Siirrä hiiren kursori tehtävän aiheen ylle.

• Napsauta aihetta.

Jos haluat tarkastella tehtävän lisätietosivulta toistuvan sarjan yksittäisen tehtävän ( ) lisätietoja, valitse Näytä tehtävä -alavälilehti. Jos
haluat tarkastella sarjan lisätietoja, valitse Näytä sarja -alavälilehti.

Luo tehtävä

Aloitus-välilehdeltä
Napsauta Aloitus-välilehden Omat tehtävät -osiosta Uusi.

Chatter-syötteessä
Jos luot syötteestä tehtävän tietueelle, kuten yhteyshenkilöille, Salesforce liittää tehtävän automaattisesti tietueeseen.

Sivupalkista
Valitse Salesforce-sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Tehtävä.

Toisen tietueen lisätietosivulta

• Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tehtävä.

• Napsauta Toimintohistoria-viiteluettelosta Kirjaa puhelu lokiin lisätäksesi tehtävätietueen, jonka tila on Valmis.

Salesforce liittää tehtävän automaattisesti tietueeseen.

Kalenterin päivä- tai viikkonäkymästä
Napsauta Omat tehtävät -osiosta Uusi.

Toimintojen luettelonäkymässä ( )
Napsauta luettelonäkymästä Uusi tehtävä.

Tehtävien päivittäminen

Voit muokata mitä tahansa tehtävää, jonka muokkausoikeudet sinulla on, mistä tahansa sijainnista (paitsi raporteista), josta näet tehtävän
lisätiedot.

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita
Salesforce näyttää tehtävän eräpäivän aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
lisätä ehtoja tehtävän sulkemiselle, esimerkiksi vaatia sinua kirjoittamaan kommentin. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt tehtäville
useamman kuin yhden Suljettu- tai Avoin-tilan, valitse tila jatkaaksesi. Tehtävät toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce
Classicissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin asioihin.

254

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviäMyynti asiakkaillesi



2. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin asioihin.

KATSO MYÖS:

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin
asioihin.

Tehtävillä voi olla vain yksi omistaja kerralla
Vain yksi henkilö voi omistaa tehtävän. Jos kohdistat tehtävän toiselle henkilölle, sitä ei näytetä
enää tehtäväluettelossasi, ellei kyseinen henkilö ole sinua alempana roolihierarkiassa. Tällöin
näet tehtävän tehtäväluettelosi Delegoidut-näkymässä.

Esimiehet eivät voi muokata muiden tehtäviä
Kuka tahansa voi kohdistaa tehtävän uudelleen työtoverilleen. Roolihierarkian esimiehet voivat
tarkastella tehtäviä, joita he ovat kohdistaneet heitä roolihierarkiassa alempana oleville henkilöille.
Lisäksi he voivat käyttää raportteja tarkastellakseen heitä roolihierarkiassa alempana olevien
henkilöiden tehtäviä, mutta he eivät voi muokata niitä.

Ei toistuvia tehtäviä
Et voi luoda toistuvia tehtäviä. Tehtäväluettelossasi ja toimintojen aikajanallasi näytetään kuitenkin kaikki tehtävät, jotka on luotu
osana sarjaa Salesforce Classicissa. Jos sinulle on kohdistettu yksittäinen tehtävä, voit muokata sitä.

Tehtävien kohdistusten sähköposti-ilmoitusten rajoitukset
Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän. Se ei myöskään näytä asetusta,
jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän. Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin,
toinen näistä vaihtoehdoista saattaa olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista
tehtävistä.

Ei tehtävien muistutuksia
Lightning Experience ei näytä tehtävien muistutuksia.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin
asioihin.

Toistuvat tehtävät ( )

Vain oletusarvoinen tietuetyyppi sallitaan
Jos valitset muut kuin oletusarvoisen tietuetyypin, Salesforce käyttää toistuvalle tehtävällesi silti
oletusarvoista tietuetyyppiä. Salesforce ei näytä oletusarvoiseen tietuetyyppiin liittyviä
valintaluettelokenttiä.
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Ei Eräpäivä-arvoa toistuvissa tehtävissä
Eräpäivä-kenttä ei ole käytössä toistuvissa tehtävissä, koska sarjan tehtävillä on eri eräpäivät.

Tehtäväsarjaan ja sarjan yksittäisiin tehtäviin tehtyjen muutosten vaikutukset

Varoitus:  Toistuvien tehtävien sarjaan tehdyt muutokset korvaavat yksittäisiin tuleviin tehtäviin tehdyt muutokset. (Sarjaan
tehdyt muutokset eivät vaikuta tehtäviin, joiden eräpäivä on ennen tämänhetkistä päivää). Jos muutat sarjan jompaa kumpaa
seuraavista asetuksista, tuleviin tehtäviin viittaavat linkit eivät toimi. Myös käynnistimet ja työnkulut nollataan.

• Yleisyys

• Toistumisen aloitus- tai päättymispäivä

Tehtävän tila
Et voi muuttaa tehtäväsarjan tilaa. Voit muuttaa vain sarjan yksittäisten tehtävien tilaa.

Tehtävien muistutukset
Jos luot toistuvaa tehtävää ja jätät muistutusten valintaruudun valituksi, saat muistutuksen sarjan kustakin yksittäisestä tehtävästä.

Tehtävien liitteet
Voit liittää tiedostoja toistuvien tehtävien sarjaan. Kun olet luonut sarjan, voit lisätä liitteitä sen yksittäisiin tehtäviin ja poistaa niitä.

Liitteet näytetään ainoastaan tehtävän lisätietosivulla eikä muiden tehtävään liittyvien tietueiden lisätietosivuilla. Jos et näe
Liitteet-viiteluetteloa tehtävän lisätietosivulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se tehtävien sivuasetteluun.

Tehtävien liittäminen useisiin yhteyshenkilöihin (Jaetut toiminnot)

Liitettävien yhteyshenkilöiden enimmäismäärä
Voit liittää tehtävään jopa 50 yhteyshenkilöä (mutta vain yhden liidin) Nimi-kentästä, yksi ensisijainen yhteyshenkilö mukaan lukien.

Jos et näe -hakukuvaketta Nimi-kentän vierestä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus
käyttöön.

Toistuvien tehtävien tai useiden tehtävien vastuuhenkilöitä ei tueta
Et voi liittää useita yhteyshenkilöitä toistuvaan tehtäväsarjaan tai useille käyttäjille kohdistettuun tehtävään.

Tehtävien kohdistaminen

Tehtävä kohdistetaan sen luoneelle käyttäjälle
Tehtävä kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle henkilölle. Jos haluat kohdistaa uuden tehtävän itsenäisiä kopioita useille

henkilöille, napsauta -kuvaketta Vastuuhenkilö-kentän vierestä. Napsauta sitten avautuvasta ikkunasta Useita käyttäjiä -välilehti.
Vastuuhenkilö-kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Tehtävien ilmoitukset

Sähköposti-ilmoitukset
Riippuen siitä, kuinka Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, jokin seuraavista saattaa tapahtua:

• Saat automaattisesti ilmoituksen kustakin sinulle kohdistetusta tehtävästä. Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä siirtymällä
Omat asetukset -valikon Muistutukset ja hälytykset -sivulle ja poistamalla Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa
minulle tehtävän -valintaruudun valinnan.

• Et saa automaattisesti ilmoitusta kustakin sinulle kohdistetusta tehtävästä. Jos haluat lähettää sähköpostin kaikille, joille kohdistat
tehtävän, itsesi mukaan lukien, valitse tehtävää luodessasi Lähetä sähköposti-ilmoitus -vaihtoehto. (Tämä valintaruutu ei ole
välttämättä käytettävissä, riippuen siitä, kuinka Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi).
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Tehtävien mobiili-ilmoitukset
Salesforce1-sovelluksessa on erilliset asetukset tehtävien kohdistusilmoituksille, jotka lähetetään mobiililaitteisiin.

Tehtävät Chatter-sovelluksessa

Uudet tehtävät näytetään Chatter-syötteissä
Jos uusi tehtävä liitetään tietueeseen, kuten liidiin, tiliin tai mukautettuun objektiin, tehtävä näytetään tietueen syötteessä. Näet
kaikkien seuraamiesi tietueiden tehtävien syötekohteet riippumatta siitä, kuka ne loi.

Tehtävien luominen syötteistä
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää, voitko luoda erityyppisille tietueille tehtäviä käyttämällä Chatter-sovellusta. Jotkut henkilöt
voivat esimerkiksi tarkastella, mutta eivät luoda, käytettävissään olevien tilien tehtäviä syötteestä.

Ei toistuvia tehtäviä Chatter-sovelluksessa
Chatter-syötteessäsi ei näytetä toistuvia tehtäviä, sarjoina tai yksittäin, etkä voi seurata toistuvia tehtäviä Chatter-sovelluksessa.

Ei sähköpostitehtäviä tai puheluiden kirjaustehtäviä tapausten syötteissä
Tapausten syötteet eivät sisällä sähköpostitehtäviä tai puheluiden kirjaustehtäviä.

Sähköpostista tapaukseksi

Asiaan liittyvien sähköpostien tarkasteleminen
Jos organisaatiossasi on käytössä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto, jotkin tehtävät
saattavat liittyä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon sähköposteihin. Tarkastele tehtävään
liittyvää sähköpostia napsauttamalla sen ylälaidassa olevaa linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Tapauksen sähköpostien käyttäminen.

Salesforce for Outlook

Ratkaisemattomat kohteet
Tehtävät, jotka ovat Sähköposti Salesforceen -toiminnolla tai Salesforce for Outlookilla vastaanotettuja sähköposteja, näytetään joskus
bannerissa, jossa on linkki Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle. Käytä tätä sivua kohdistaaksesi kohdistamattomia sähköposteja
niihin liittyviin Salesforce-tietueisiin.
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Tehtävän toistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Säädä toistuvan tehtävän eräpäivää tai leikkaa toistuvien tehtävien sarjoja osiin tulevien tehtäviesi
luettelossa helposti. Käytä toistuvia tehtäviä tehtävän toistamiseen määritellyn ajanjakson välein
valitsemallasi käynnistimellä. Sarjan seuraava tehtävä luodaan vain kun nykyinen tehtävä vanhenee
tai merkitään valmiiksi. Tehtävien toistaminen on virtaviivainen vaihtoehto säännöllisesti toistuville
tehtäville, joita sinun ei tarvitse tehdä jonakin tiettynä päivänä.

Jos et näe toistuvien tehtävien vaihtoehtoa luodessasi tehtävää, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
lisäämään toistuvat tehtävät sivuasetteluun.

1. Toista tämä tehtävä  onnistuu valitsemalla Eräpäivän jälkeen tai Suorituspäivän
jälkeen.

2. Toistovälin  voit määritellä syöttämällä päiviä merkitsevän numeroarvon tehtävän
määräajan tai suorituspäivän jälkeen.

Jos olemassa olevan tehtävän Toista tämä tehtävä  -asetuksesi on määritetty (Tehtävä
suljettu), tehtävä suljettiin osana toistuvaa sarjaa. Voit käyttää tätä tietoa erottamaan toistuvia
tehtäviä muista tehtävistä raportointikäytössä.

Jos käytät Salesforcea Outlookissa tehtävien synkronointiin, yksittäiset tehtävät toistuvissa sarjoissa
synkronoidaan samalla kun ne luodaan.

Note:  Kun sarjan tehtävät on määritetty toistumaan niiden eräpäivien jälkeen, Salesforce ei luo toistumia, joiden eräpäivä olisi
mennyt. Sen sijaan Salesforce pidentää aikaväliä, kunnes toistuneen tehtävän eräpäivä on tulevaisuudessa. Oletetaan esimerkiksi,
että joku määrittää tehtävän toistumaan kolme päivää sen eräpäivän jälkeen, mutta suorittaa tehtävän vasta viisi päivää eräpäivän
jälkeen. Sen sijaan, että Salesforce loisi jo erääntyneen tehtävän, tehtävän eräpäiväksi määritetään huominen.

Tehtävien kohdistaminen useille henkilöille Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Kohdista jopa 100 työntekijälle itsenäinen kopio samasta tehtävästä. Voit esimerkiksi luoda tehtävän
"Lähettäkää kustannusraporttinne", valita sille sopivan eräpäivän ja kohdistaa sen
asiakaspäällikkötiimille.

1. Napsauta Uusi tehtävä -sivulla hakukuvaketta ( ) Vastuuhenkilö-kentän vieressä.

2. Valitse hakuikkunasta Useita käyttäjiä -välilehti.

3. Lisää enintään 100 ihmistä (ryhmien jäsenet mukaan lukien) Valitut jäsenet -luetteloon.

Vihje:  Henkilökohtaiset ryhmät ovat kätevä tapa järjestää käyttäjiä mielekkäisiin ryhmiin.
Lisätietoja on kohdassa Ryhmien luominen ja muokkaaminen.

4. Napsauta Valmis.
Uusi tehtävä -sivulla näytetään valintasi ja tehtävien kokonaismäärä Vastuuhenkilö-kentän
vieressä.

5. Tallenna tehtävä.
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Nyt olet kohdistanut tehtävän kopiot valitsemillesi työtovereille. Työtoverit voivat muokata, kohdistaa uudelleen tai poistaa omia
tehtäviään.

Tehtävien ilmoitukset
Määritä miten sähköposti-ilmoituksia lähetetään ja vastaanotetaan, kun tehtävä kohdistetaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Tehtävien ilmoitukset Lightning Experiencessa

Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän. Se ei myöskään näytä asetusta,
jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän. Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin,
toinen näistä vaihtoehdoista saattaa olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista
tehtävistä. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

2. Tehtävien ilmoitukset Salesforce Classicissa

Salesforce voi lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun joku luo tai kohdistaa tehtävän, riippuen Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä
organisaation määrityksistä.

Tehtävien ilmoitukset Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän.
Se ei myöskään näytä asetusta, jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän.
Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin, toinen näistä vaihtoehdoista saattaa
olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi
kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista tehtävistä. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Tehtävien ilmoitukset Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Salesforce voi lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun joku luo tai kohdistaa tehtävän, riippuen
Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä organisaation määrityksistä.

Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, miten tehtävien ilmoitukset toimivat organisaatiossasi:

• Voit määrittää omat valintasi sähköposti-ilmoituksille, jotka lähetetään, kun joku kohdistaa sinulle
tehtävän.

• Sinulle tehtävän kohdistava henkilö voi valita, lähettääkö hän sinulle tehtävästä
sähköposti-ilmoituksen.

• Et voi vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän.

Jos voit määrittää omat valintasi sähköposti-ilmoituksille, jotka lähetetään, kun joku kohdistaa sinulle
tehtävän, saat sähköposti-ilmoituksia oletusarvoisesti. Jos et halua vastaanottaa
sähköpostia-ilmoituksia, muuta asetusta:

• Siirry henkilökohtaisten asetustesi osioon Muistutukset ja hälytykset > Tapahtumat ja
tehtävät ja poista Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa minulle tehtävän -valintaruudun valinta.
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Tuotteiden, hintojen ja maksuaikataulujen seuraaminen

Tuotteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Salesforcessa tuotteet edustavat tuotteita ja palveluita, joita yhtiösi tarjoaa asiakkailleen.

Tuotteiden käsitteet

Varmista ennen tuotteiden käyttämistä Salesforcessa, että ymmärrät niiden perusteet.

Ohjeita tuotteiden luomiseen

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, luot Salesforceen tuotteita seurataksesi yhtiösi
myymiä tuotteita ja palveluita. Kun olet luonut tuotteen, myyntiedustajasi voivat lisätä sen
tarjouksiinsa, mahdollisuuksiinsa ja tilauksiinsa. Tutustu muutamaan tärkeään ohjeeseen ennen
aloittamista.

Tuotteiden käsitteet

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Varmista ennen tuotteiden käyttämistä Salesforcessa, että ymmärrät niiden perusteet.

Tuotteet ovat esineitä ja palveluita, joita myyt asiakkaillesi. Kukin tuote voi olla useassa eri
hintakirjassa eri hinnoilla.

Kun tarkastelet mahdollisuuden, tarjouksen, tilauksen tai palvelusopimuksen lisätietosivua,
Tuotteet- tai Tarjousrivit-viiteluettelo näyttää sinulle tietueeseen liittyvät tuotteet. Käytä näitä
viiteluetteloita valitaksesi tietueelle hintakirjan, lisätäksesi tai muokataksesi tuotteita ja
määrittääksesi tai muokataksesi tuoteaikatauluja mahdollisuuksille. Käytä tietueen lisätietosivua
liittääksesi tuotteen tietueeseen. Napsauta tarjouksen lisätietosivun Tarjousrivit-luettelosta
Lisää rivikohde valitaksesi tarjoukseen sisällytettävän tuotteen.

Jos tuotteet on jaettu ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa Salesforce to Salesforcen kautta,
voit tarkastella liiketoimintakumppaneiden kanssasi jakamia tuotteita Tuotteet yhteyksistä
-luettelossa.

KATSO MYÖS:

Tuotteet

Ohjeita tuotteiden luomiseen
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Ohjeita tuotteiden luomiseen

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, luot Salesforceen tuotteita seurataksesi yhtiösi
myymiä tuotteita ja palveluita. Kun olet luonut tuotteen, myyntiedustajasi voivat lisätä sen
tarjouksiinsa, mahdollisuuksiinsa ja tilauksiinsa. Tutustu muutamaan tärkeään ohjeeseen
ennen aloittamista.

• Tarvitset tuotteiden luku- ja luontioikeudet tarkastellaksesi ja luodaksesi tuotteita.

• Aloita tuotteiden luominen napsauttamalla Tuotteet-aloitussivulta Uusi.

• Voit luoda tuotteen kloonaamalla olemassa olevan.

• Pidä tuotteiden määrä alle 2 000 000:n hintakirjojen korkean suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

• Tuotteet tarvitsevat aktiivisen vakiohinnan ennen kuin niitä voi lisätä hintakirjaan.

• Napsauta tuotteen lisätietojen yläpuolelta Muokkaa määrittääksesi maksu- ja
toimitusjakson tuoteaikataululla.

Hinnat ja hintakirjat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Hintakirjat seuraavat yhtiösi asiakkaille tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Hintakirjojen käsitteet

Tutustu hintakirjoihin ja hintakirjamerkintöihin.

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

Määritä ja muokkaa yhtiösi tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Hintakirjojen luominen

Luo mukautettuja hintakirjoja kaikille markkinasegmenteille, joissa myyntiedustajasi toimivat.
Lisää sitten tuotteita hintakirjoihin kullekin markkinasegmentille määrittämilläsi hinnoilla. Jos
esimerkiksi myyt kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille eri hinnoilla, voit luoda kaksi
mukautettua hintakirjaa: kotimainen ja kansainvälinen.

Ohjeita hintakirjojen jakamiseen

Laajenna hintakirjojen käyttöoikeuksia useammille myyntitiimisi jäsenille jakamalla niitä Salesforce Classicissa.
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Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

Jos haluat poistaa hintakirjoja viiteluetteloista, voit arkistoida, deaktivoida tai poistaa hintakirjat. Jokaisella poistovaihtoehdolla on
eri tulos. Ennen kuin poistat hintakirjan viiteluetteloistasi, määritä parhaiten liiketoimintatarpeisiisi sopiva vaihtoehto.

Tuotteen poistamisessa hintakirjasta huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tuotteen poistamista hintakirjasta.

Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tuotteen tai hintakirjan poistamista.

Hintakirjojen käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tutustu hintakirjoihin ja hintakirjamerkintöihin.

Hintakirja on luettelo tuotteista ja niiden hinnoista.

• Vakiohintakirja on kaikkien tuotteidesi ja niiden oletusarvoisten vakiohintojen pääluettelo.
Salesforce luo vakiohintakirjan, kun aloitat tuotetietueiden luomisen. Se sisältää kaikki tuotteesi
ja niiden vakiohinnat riippumatta mukautetuista hintakirjoista, jotka saattavat myös sisältää
kyseiset tuotteet.

• Mukautettu hintakirja on tuotteiden erillinen luettelo, jossa tuotteille on mukautetut hinnat eli
luettelohinnat. Mukautetut hintakirjat soveltuvat tuotteiden tarjoamiseen eri hintoihin eri
markkinasegmenteille, alueille tai asiakasryhmille. Luo erillinen hintakirja kaikille haluamillesi
asiakasryhmille. Jos sinulla on esimerkiksi yksi hinnasto kotimaisille asiakkaille ja toinen hinnasto
kansainvälisille asiakkaille, luo kotimainen hintakirja ja kansainvälinen hintakirja.

Hintakirjamerkintä on hintakirjassa oleva merkintä, joka sisältää tuotteen ja sen hinnan. Jokainen hintakirjamerkintä määrittää hinnan
valuutan.

• Vakiomuotoiset hintakirjamerkinnät esittävät vakiohintakirjoissa olevien tuotteiden ja palveluiden oletushinnat eli vakiohinnat. Kun
luot uuden tuotetietueen, Salesforce luo vakiomuotoisen hintakirjamerkinnän. Voit merkitä vakiomuotoisen hintakirjamerkinnän
aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi, riippuen esimerkiksi siitä, aiotko aloittaa tuotteen myynnin heti.

• Mukautetut hintakirjamerkinnät esittävät mukautetuissa hintakirjoissasi olevien tuotteiden ja palveluiden mukautetut (luettelo)hinnat.
Mukautettuja hintakirjamerkintöjä voi luoda vain tuotteille, joilla on aktiivisia vakiomuotoisia hintakirjamerkintöjä.

• Lightning Experiencessa tuotteiden lisätietosivuilla Vakiohinta- ja Hintakirjat-viiteluettelot näytetään yhtenä Hintakirjat-viiteluettelona.

• Jos mukautat hintakirjamerkintöjen lisätietosivun asettelua, hintakirjamerkinnöille ei ole kenttäriippuvuuksia käyttöliittymässä. Jos
Käytä normaalihintaa  -valintaruutu poistetaan sivuasettelusta ja se on valittuna hintakirjamerkinnässä, et voi muokata
luettelohintaa. Luettelohinta-kenttä ei ole käytössä eikä sitä voi ottaa käyttöön tällä sivulla.

KATSO MYÖS:

Hinnat ja hintakirjat

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen
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Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Määritä ja muokkaa yhtiösi tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Tuotteiden hintojen määrittäminen Lightning Experiencessa

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille
ja asiakkaille.

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen Salesforce Classicissa

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille
ja asiakkaille.

KATSO MYÖS:

Hintoja määritettäessä huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

Hintakirjojen käsitteet
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Tuotteiden hintojen määrittäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissätarjoukset
Salesforce
Classicissa

ovat
käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissä:tilaukset ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintojen määrittäminen
tuotteille:
• Tuotteiden ja

hintakirjojen
muokkausoikeus

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille ja asiakkaille.

Vakiohintojen määrittäminen vakiohintakirjassa

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen sivulla olevasta Hintakirjat-viiteluettelosta Lisää vakiohinta. Jos olet jo
lisännyt vakiohinnan, voit muuttaa sitä napsauttamalla Näytä enemmän -valikosta Muokkaa.

3. Syötä uusi vakiohinta Luettelohinta-kenttään.

4. Valitse Aktiivinen  salliaksesi tämän hinnan käytön mahdollisuuksien, tarjousten tai muiden
mukautettujen hintakirjojen tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Vakiohinta liitetään automaattisesti vakiohintakirjassa olevaan tuotteeseen.

Luettelohintojen määrittäminen mukautetuissa hintakirjoissa

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen sivulla olevasta Hintakirjat-viiteluettelosta Lisää hintakirjaan.

3. Valitse uudelle luettelohinnalle hintakirja ja valuutta ja napsauta Seuraava.

4. Syötä luettelohinta. Jos haluat valitun hintakirjan hinnan vastaavan vakiohintaa, valitse Käytä
normaalihintaa.

5. Valitse Aktiivinen  salliaksesi tämän hinnan käytön, kun tuotetta lisätään mahdollisuuksiin
tai tarjouksiin.

6. Tallenna muutoksesi.

Hintakirjamerkinnän muokkaaminen

Napsauta hintakirjatietueen vierestä Muokkaa jostakin seuraavista sijainneista.

• Hintakirjan lisätietosivun Tuotteet-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelo

264

Tuotteiden, hintojen ja maksuaikataulujen seuraaminenMyynti asiakkaillesi



Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissätarjoukset
Salesforce
Classicissa

ovat
käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissä:tilaukset ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintojen määrittäminen
tuotteille:
• Tuotteiden ja

hintakirjojen
muokkausoikeus

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille ja asiakkaille.

Vakiohintojen määrittäminen

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen lisätietosivun Vakiohinta-luettelosta Lisää.

Jos olet jo lisännyt vakiohinnan, voit muuttaa sitä napsauttamalla Muokkaa. Voit myös muokata
kaikkia vakiohintoja muissa valuutoissa napsauttamalla Muokkaa kaikkia.

3. Syötä vakiohinta.

4. Valitse Aktiivinen  ottaaksesi tämän hinnan käyttöön mahdollisuuksien, tarjousten tai
muiden mukautettujen hintakirjojen tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Vakiohinta liitetään automaattisesti vakiohintakirjassa olevaan tuotteeseen.

Luettelohintojen määrittäminen

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelosta Muokkaa sen mukautetun hintakirjan
vierestä, joka tulee sisältämään luettelohinnan.

Jos et ole vielä lisännyt tuotetta mukautettuun hintakirjaan, napsauta Hintakirjat-viiteluetteloista
Lisää hintakirjaan.

3. Syötä luettelohinta. Jos hinnat ovat samoja, voit myös valita Käytä normaalihintaa.

4. Valitse Aktiivinen  ottaaksesi tämän hinnan käyttöön mahdollisuuksien tai tarjousten
tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Hinnan muokkaaminen

Napsauta hintakirjamerkinnän tietueen vierestä Muokkaa jostakin seuraavista sijainneista.

• Hintakirjan lisätietosivun Tuotteet-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Vakiohinta-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelo

• Hintakirjojen luettelonäkymä
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Hintakirjojen luominen

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintakirjojen luominen tai
kloonaaminen:
• Hintakirjojen luontioikeus

Hintakirjojen
tarkasteleminen:
• Tuotteiden lukuoikeus

JA

Hintakirjojen lukuoikeus

Luo mukautettuja hintakirjoja kaikille markkinasegmenteille, joissa myyntiedustajasi toimivat.
Lisää sitten tuotteita hintakirjoihin kullekin markkinasegmentille määrittämilläsi hinnoilla. Jos
esimerkiksi myyt kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille eri hinnoilla, voit luoda kaksi
mukautettua hintakirjaa: kotimainen ja kansainvälinen.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin.

2. Napsauta Hintakirjat-sivulta Uusi.

3. Anna hintakirjan nimi.

4. Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää kuvauksia, anna sellainen hintakirjalle.

5. Valitse Aktiivinen salliaksesi myyntiedustajien lisätä hintakirjan tai sen merkintöjä
mahdollisuuksiin tai tarjouksiin.

6. Jos loit mukautetun hintakirjan alusta alkaen, jätä sen tyhjäksi, täytä se toisesta hintakirjasta
kopioitavilla hintakirjamerkinnöillä tai lisää siihen uusia merkintöjä.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen käsitteet
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Ohjeita hintakirjojen jakamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintakirjojen jakaminen:
• Hintakirjojen

muokkausoikeus

Laajenna hintakirjojen käyttöoikeuksia useammille myyntitiimisi jäsenille jakamalla niitä Salesforce
Classicissa.

Jos olet pääkäyttäjä tai sinulla on hintakirjojen muokkausoikeus, voit laajentaa hintakirjojen jakamisen
koskemaan useampia käyttäjiä. Et kuitenkaan voi tehdä jakomallista oletusjakomallia rajoittavampaa.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla hintakirjan lisätietosivulla Jakaminen. Jakamisen
lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on hintakirjan jako-oikeus.
Tällä sivulla voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.

• Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.

Haluaako myyntitiimisi nähdä hinnat tuotteen lisätietosivulla? Jos hintakirjojen organisaationlaajuinen oletusasetus on "Ei käyttöoikeutta",
voit myöntää koko organisaatiollesi "Vain tarkastelu" -käyttöoikeuden vakiohintakirjaasi.
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Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos haluat poistaa hintakirjoja viiteluetteloista, voit arkistoida, deaktivoida tai poistaa hintakirjat.
Jokaisella poistovaihtoehdolla on eri tulos. Ennen kuin poistat hintakirjan viiteluetteloistasi,
määritä parhaiten liiketoimintatarpeisiisi sopiva vaihtoehto.

• Mukautetun hintakirjan poistaminen, aktivoinnin poistaminen tai arkistointi ei vaikuta
muihin tuoteluetteloiden hintakirjoihin. Nämä toiminnot voivat kuitenkin vaikuttaa
mahdollisuuksiisi ja tarjouksiisi. Mahdollisuuksien ja tarjousten liitäntöjä täytyy joskus
muuttaa ennen kuin voit poistaa niihin liittyvän hintakirjan.

• Voit kumota vakiohintakirjan aktivoinnin, mutta et voi poistaa tai arkistoida sitä.

Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

• Et voi poistaa hintakirjaa sen ollessa käytössä mahdollisuuksissa tai tarjouksissa. Jos yrität
tehdä niin, järjestelmä luo luettelon mahdollisuuksista tai tarjouksista, joita käytetään
hintakirjassa.

• Kun poistat hintakirjan, poistat kaikki sen sisältämät merkinnät. Poistettu hintakirja ja sen
merkinnät siirretään roskakoriin. Voit palauttaa ne 15 päivän kuluessa.

Hintakirjojen aktivoinnin kumoamisessa huomioitavia asioita

• Voit aktivoida, poistaa aktivoinnin tai aktivoida uudelleen hintakirjat milloin tahansa
muuttamalla hintakirjan ominaisuuksia.

• Voit kumota hintakirjan aktivoinnin, vaikka se olisi käytössä mahdollisuudessa tai
tarjouksessa.

• Voit jatkaa hintakirjasi merkintöjen hallintaa, kun se ei ole aktiivinen.

Hintakirjojen arkistoinnissa huomioitavia asioita

• Voit arkistoida hintakirjan, vaikka se olisi käytössä mahdollisuudessa tai tarjouksessa.

• Arkistoitu hintakirja on näkyvissä kaikissa siihen liittyvissä tietueissa, mutta ei käytettävissä.

• Arkistoidun hintakirjan syötteet eivät näy hakutuloksissa.

• Et voi palauttaa tai poistaa arkistoitua hintakirjaa.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen käsitteet

Tuotteiden käsitteet
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Tuotteen poistamisessa hintakirjasta huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat

käytettävissäovat
Salesforce
Classicissa

käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat

käytettävissä:ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tuotteen poistamista hintakirjasta.

• Jos poistat tuotteen hintakirjasta, kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.

• Jos palautat tuotteen roskakorista, myös kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät palautetaan.

• Jos tuotteeseen liittyy mahdollisuuksia, tarjouksia, palvelusopimuksia tai sopimusten rivikohteita,
et voi poistaa sitä.

• Et voi poistaa mahdollisuudessa tai tarjouksessa käytettyä tuotetta. Jos yrität poistaa sen,
Salesforce näyttää luettelon mahdollisuuksista ja tarjouksista. Tällä tavalla voit poistaa tuotteen
näistä mahdollisuuksista ja tarjouksista ja yrittää uudelleen. Jos et halua poistaa tuotetta kaikista
mahdollisuuksista ja tarjouksista, voit sen sijaan kumota sen aktivoinnin (suositus) tai arkistoida
sen. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita.
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Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tuotteen tai hintakirjan poistamista.

• Kun poistat tuotteen tai hintakirjan, kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.
Jos kuitenkin moni hintakirja sisältää saman tuotteen, tuotteen poistaminen yhdestä
hintakirjasta tai vaikuta muihin hintakirjoihin. Jos vastaavasti poistat hintakirjan, sen
sisältämiä tuotteita ei poisteta mistään muusta hintakirjasta.

• Jos haluat poistaa tuotteen kokonaan, poista se vakiohintakirjasta.

• Jos tuotteeseen liittyy mahdollisuuksia, tarjouksia, palvelusopimuksia tai sopimusten
rivikohteita, et voi poistaa sitä.

• Et voi poistaa tuotetta tai hintakirjaa, joka liittyy hyväksymisprosessiin tai joka sisältää
odottavan työnkulkutoiminnon.

• Jos tuotetta tai hintakirjaa käytetään mahdollisuudessa, tarjouksessa tai tilauksessa, sinulla
on kolme vaihtoehtoa:

– Voit kumota tuotteen tai hintakirjan aktivoinnin muokkaamalla sitä ja poistamalla
Aktiivinen-kentän valinnan. Suosittelemme mahdollisuudessa tai tarjouksessa
käytetyn tuotteen tai hintakirjan aktivoinnin kumoamista, koska silloin se ei ole enää
käyttäjien käytettävissä. Voit aktivoida sen myöhemmin uudelleen. Aktivoinnin
poistaminen ei vaikuta mahdollisuuden rivikohteen historiaan.

– Voit poistaa mahdollisuuteen liittyvän tuotteen tai hintakirjan kaikista mahdollisuuksista
tai tarjouksista. Kun yrität poistaa mahdollisuudessa tai tarjouksessa käytettyä tuotetta
tai hintakirjaa, Salesforce näyttää luettelon sitä käyttävistä mahdollisuuksista tai
tarjouksista.

• Jos poistat hintakirjan, poista se kaikista mahdollisuuksista ja tarjouksista, joihin
se sisältyy.

• Jos poistat tuotteen, poista se kaikista mahdollisuuksista ja tarjouksista, jotka
käyttävät sitä.

Poista sitten hintakirja tai tuote.

– Voit arkistoida tuotteen tai hintakirjan ja niihin liittyvät hintakirjamerkinnät. Käytä tätä vaihtoehtoa harkiten. Arkistoituja tuotteita
ja hintakirjoja ei voi palauttaa, koska ne eivät ole roskakorissa. Arkistoidut tuotteet ja hintakirjat näytetään yhä kaikissa
mahdollisuuksissa ja tarjouksissa, joihin ne sisältyivät ennen arkistointia.

Jos arkistoit hintakirjan, se näytetään siihen liittyvissä tietueissa, mutta sitä ei voi käyttää tai palauttaa.
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Tuoteaikataulut

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä ja tarkastella:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

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

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit käyttää tuoteaikatauluja määrittääksesi maksu- ja
toimitusjaksoja tuotteillesi, jotka maksetaan tai toimitetaan erissä. (Jos käytössäsi on Lightning
Experience, voit silti hyödyntää tuoteaikatauluja siirtymällä hetkeksi Salesforce Classiciin).

Tuoteaikataulujen käsitteet

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, voit luoda tuotteille oletusaikatauluja ja
mahdollisuuksien tuotteiden yksittäisille rivikohteille aikatauluja. Aloita oppimalla perusteet.

Tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

Tutustu tärkeimpiin huomautuksiin ja esimerkkeihin ennen kuin lisäät tuoteaikatauluja tai laadit
aikatauluja mahdollisuuksien tuotteille.

Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen

Lisää tuoteaikatauluja määrittääksesi tuotteidesi maksu- ja toimitussyklit.

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

Kun olet lisännyt tuoteaikatauluja, käytä niitä määrittääksesi maksuja tuotemyynnille ja mahdollisuuksien realisoituneille voitoille.

Tuoteaikataulujen käsitteet

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä mahdollisuuksiin ja
tarkastella: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, voit luoda tuotteille oletusaikatauluja ja
mahdollisuuksien tuotteiden yksittäisille rivikohteille aikatauluja. Aloita oppimalla perusteet.

• Määräaikataulu määrittää, milloin tuote toimitetaan.

• Tuottoaikataulu määrittää, milloin tuote maksetaan.

• Oletusaikataulu liittyy tietyn hintakirjan tiettyyn tuotteeseen. Kun tuote lisätään mahdollisuuteen,
käytetään oletusaikataulua. Voit korvata minkä tahansa mahdollisuuden oletusaikataulut.

Sinä määrität, millaisia aikatauluja Salesforce-organisaatiosi voi käyttää ja minkätyyppisiä aikatauluja
voidaan laatia kullekin yksittäiselle tuotteelle.

• Määräaikataulu sopii sinulle, jos asiakkaasi maksavat kerralla, mutta saavat tuotteen osissa,
esimerkiksi kuukausittain ilmestyvän lehden vuositilaus. Määräaikataulu määrittää päivämäärät,
yksiköiden lukumäärän sekä maksujen, toimitusten tai muiden yhtiösi määrittämien erien
lukumäärän.

• Tuottoaikataulu soveltuu sinulle, jos asiakkaasi maksavat säännöllisesti, mutta saavat tuotteen
kerralla — jos esimerkiksi myyt räätälöityjä tuotteita, jotka laskutetaan erissä, mutta toimitetaan
kerralla. Tuottoaikataulu määrittää päivämäärät, tuottosummat sekä maksujen, tuoton seurannan tai muiden erien määrän.

• Tuotto- ja määräaikataulu sopii sinulle, jos kaikki asiakkaasi saavat tilauksensa toimitusaikataulun mukaisesti ja maksavat tuotteista
maksuaikataulun perusteella — esimerkiksi kuukausittainen tuotetilaus, joka maksetaan kuukausittain.

• Oletusaikataulu soveltuu sinulle, jos kaikki asiakkaasi maksavat tuotteen samalla aikataululla tai jos toimitat tuotteita säännöllisesti.
Jos mukautat aikatauluja, oletusaikataulujen luominen ei ole tavallisesti hyödyllistä.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulut
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Tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä mahdollisuuksiin ja
tarkastella: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tutustu tärkeimpiin huomautuksiin ja esimerkkeihin ennen kuin lisäät tuoteaikatauluja tai laadit
aikatauluja mahdollisuuksien tuotteille.

Oletusarvoisten tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

• Jos lisäät tai muutat tuoteaikataulua, tuotteeseen liittyviä mahdollisuuksia ei päivitetä. Jos
tuotteella on oletusarvoinen määräaikataulu ja oletusarvoinen tuottoaikataulu, määräaikataulu
lasketaan ensin tuotteen kokonaistuoton määrittämistä varten. Tämän jälkeen tuottoaikataulua
sovelletaan syntyneeseen summaan.

• Jos sinulla on tarjouksen rivikohde, johon liittyy alennus, et voi muokata Alennus-kenttää,
jos vastaavalla tuotetietueella on oletusaikataulu.

• Jos tuotteella on oletusarvoisia aikatauluja perustettuna tuotetietueelle, ne luodaan
automaattisesti, kun lisäät mahdollisuudelle tuotteen. Erien päivämäärät alkavat tuotteen
lisäämisen yhteydessä määrittämästäsi päivämäärästä. Jos et määritä tuotepäivämäärää, erien
päivämäärät alkavat mahdollisuuden Päättymispäivä-arvosta.

Esimerkkejä oletusarvoisten tuoteaikataulujen käyttämisestä

• Vain oletusarvoinen tuottoaikataulu: ASP-yhtiösi myy tuotelisenssien vuosisopimuksia 1 200 dollarin hintaan per lisenssi. Kun
asiakas ostaa lisenssejä, lisenssit toimitetaan kerralla, mutta seuraat tuottoa kuukausitasolla. Määritä tällöin tuottoaikataulu, jonka
aikataulutyyppi on Jaa, erien väli Kuukausittain ja erien lukumäärä 12.

Myyjä myy tällä oletusarvoisella tuottoaikataululla 200 lisenssiä 1 200 dollarin vuosihintaan maaliskuun 15. päivänä. Kaikki 200 lisenssiä
toimitetaan 15. maaliskuuta. Tuotteen kokonaistuotto on 200 tuotetta kerrottuna 1 200 dollarin vuosittaisella yksikköhinnalla, jolloin
vuosittainen kokonaistuotto on 240 000 dollaria. Tuottoaikataulu jakaa kokonaistuoton 20 000 dollarin kuukausieriin joka kuukauden
15. päivänä seuraavan vuoden ajan.

• Vain oletusarvoinen määräaikataulu: Lääketieteellisiä tuotteita myyvä yhtiösi myy kielilastapakkauksia 10 dollarin kappalehintaan.
Yhtiölläsi on normaalisti sairaaloiden kanssa vuosisopimuksia tuotepakkausten toimittamisesta kuukausittain. Määritä tällöin
määräaikataulu, jonka aikataulutyyppi on Toista, erien väli Kuukausittain ja erien lukumäärä 12.

Myyjä myy tällä oletusarvoisella määräaikataululla 1 000 pakkausta tammikuun ensimmäisenä päivänä. Määräaikataulu luo 12 kpl
tuhannen pakkauksen kuukausittaista erää, joten kokonaismääräksi muodostuu 12 000 pakkausta. Kokonaistuotto lasketaan tästä
mahdollisuudesta yksikköhinnan ja kokonaismäärän perusteella, ja tammikuun 1. päivänä kirjataan 120 000 dollarin kokonaistuotto.

• Oletusarvoiset määrä- ja tuottoaikataulut: Yhtiösi myy valmistamiaan widgetejä 10 dollarin kappalehintaan. Yhtiölläsi on asiakkaan
kanssa vuosisopimus laitteiden toimittamisesta viikoittain, mutta asiakkaasi maksaa tuotteet neljännesvuosittain. Määritä tällöin
määräaikataulu, jonka aikataulutyyppi on Toista, erien väli Viikoittain ja erien lukumäärä 52. Määritä tuottoaikataulu, jonka aikataulutyyppi
on Jaa, erien väli Neljännesvuosittain ja erien lukumäärä 4.

Myyjä myy näillä oletusarvoisilla aikatauluilla 2,000 laitetta tammikuun 1. päivänä. Ensin käytetään määräaikataulua, jonka mukaan
vuoden jokaisena viikkona toimitetaan 2,000 laitetta, eli yhteensä 104 000 laitetta. Kokonaistuotto lasketaan yksikköhinnan ja
kokonaismäärän perusteella. Tämän jälkeen 1 040 000 dollarin kokonaistuotto jaetaan neljännesvuosittaisiin 260 000 dollarin eriin.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen
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Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuoteaikataulujen
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Tuotteiden

muokkausoikeus

Lisää tuoteaikatauluja määrittääksesi tuotteidesi maksu- ja toimitussyklit.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin ja esimerkkeihin.

2. Ota käyttöön haluamasi aikataulutyypit.

3. Valitse tuote Tuotteet-aloitussivulta.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse luotavan aikataulun tyyppi: määrä, tuotto tai molemmat. Salesforce-organisaatiosi
aikatauluasetukset ja tuotteelle käyttöönotetut aikataulutyypit rajoittavat valintamahdollisuuksiasi.

6. Määritä aikataulun lisätiedot.

7. Tallenna muutoksesi.

8. Jos haluat laatia aikataulun mahdollisuuden tuotteelle, katso lisätietoja kohdasta Aikataulujen
laatiminen mahdollisuuksien tuotteille.

9. Jos haluat muokata tuotteen aikataulua, napsauta tuotteen lisätietosivulta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuoteaikataulujen
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

Kun olet lisännyt tuoteaikatauluja, käytä niitä määrittääksesi maksuja tuotemyynnille ja
mahdollisuuksien realisoituneille voitoille.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin ja esimerkkeihin.

2. Varmista, että tuoteaikatauluja on lisätty.

3. Napsauta mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelosta tuotteen nimeä.

4. Luo aikataulu napsauttamalla Määritä tai poista vanha aikataulu ja luo uusi napsauttamalla
Määritä uudelleen.

5. Valitse luotavan aikataulun tyyppi: määrä, tuotto tai molemmat. Salesforce-organisaatiosi
aikatauluasetukset ja pääkäyttäjäsi tuotteelle määrittämät aikataulutyypit rajoittavat käytettävissäsi
olevia vaihtoehtoja.

6. Määritä aikataulun lisätiedot.

7. Tallenna muutoksesi.

Salesforce näyttää aikataulujen erät.

8. Muokkaa eriä napsauttamalla Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulujen käsitteet
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Ohjeita oikeutusmallien lisäämiseksi tuotteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, noudata tärkeimpiä ohjeita
Oikeutusmallit-viiteluettelon käyttämiseen.

Oikeutusmallit ovat etukäteen määritettyjä asiakastuen termejä, joita voit nopeasti lisätä tuotteisiin.
Voit esimerkiksi luoda oikeutuksen malleja Web- tai puhelintuelle, jotta käyttäjät voivat helposti
lisätä oikeutuksia asiakkaille tarjottaviin tuotteisiin.

Oikeutusmallit-viiteluettelossa näytetään tuotteen sovellettavat oikeutusmallit. Pääkäyttäjät
määrittävät Oikeutusmallit-viiteluettelon saatavuuden ja sisällön.

• Voit etsiä oikeutusmalleja kirjoittamalla niiden nimen tai osan niiden nimestä tekstikenttään ja
napsauttamalla sitten Siirry!.

• Jos haluat lisätä oikeutusmalleja tuotteeseen, napsauta Lisää oikeutusmalli, valitse lisättävien
mallien viereiset valintaruudut, napsauta Lisää valitut ja napsauta lopuksi Valmis.

• Toiminnot-luettelo sisältää toiminnot, joita voit suorittaa oikeutusmallille. Voit esimerkiksi poistaa
oikeutusmallin tuotteesta napsauttamalla Poista.

• Mallin nimi näytetään Oikeutusmalli-kentässä. Napsauta avataksesi mallin lisätiedot.

• Oikeutusmallin luonut käyttäjä näytetään Luoja:-kentässä.

Hintakirjojen luomisessa ja ylläpidossa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ja tilaukset

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

ovatkäytettävissä:
käytettävissäSalesforce
Salesforce
Classicissa

Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen hintakirjan luomista.

• Jos haluat luoda mukautetun hintakirjan kloonaamalla olemassa olevan hintakirjan,
napsauta hintakirjan lisätietosivulta Kloonaa.

• Voit poistaa tuotteita mukautetuista hintakirjoista ilman, että se vaikuttaa alkuperäiseen
tuoteluetteloon tai sen merkintöihin muissa hintakirjoissa. Kun poistat tuotteen
vakiohintakirjasta, tuote on edelleen saatavilla ja aktiivinen, mutta sen vakiohinta on
poistettu kokonaan ja kaikista mukautetuista hintakirjoista. Jos poistat tuotteen
vakiohintakirjasta ja se on edelleen liitettynä mukautettuihin hintakirjoihin, napsauta OK
poistaaksesi sen kaikista mukautetuista hintakirjoista.

• Voit lisätä tuotteita, tarjouksen rivikohteita tai tilaustuotteita vain yhdestä hintakirjasta.

• Jos haluat lisätä mahdollisuuteen, tarjoukseen tai tilaukseen tuotteen, valita tuotteen
sisältävä hintakirja. Mahdollisuudelle tai tarjoukselle viimeksi käyttämäsi hintakirja on
valittuna oletusarvoisesti. Valitse toinen hintakirja napsauttamalla mahdollisuuden
Tuotteet-viiteluettelosta tai tarjouksen Tarjousrivit-viiteluettelosta Valitse hintakirja.
Valitse hintakirja -vaihtoehto on näkyvissä, kun sinulla on useamman kuin yhden hintakirjan
käyttöoikeus. Jos sinulla on useamman kuin yhden hintakirjan käyttöoikeudet eikä
vaihtoehto ole näkyvissä, pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se sivuasetteluusi.

• Jos muutat tuotteita sisältävän mahdollisuuden hintakirjaa, kaikki tuotteet poistetaan
Tuotteet-viiteluettelosta, mutta mahdollisuuden Summa-kentän arvo jää ennalleen.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen luominen
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Hintoja määritettäessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen
kuin määrität tuotteillesi hintoja Salesforcessa.

• Seuraavat hintatyypit ovat käytettävissä.

– Vakiohinta on oletusarvoinen hinta, jonka liität tuotteeseen. Se sisältyy automaattisesti
vakiohintakirjaasi.

– Luettelohinta on mukautettu hinta, jonka liität mukautetussa hintakirjassa olevaan
tuotteeseen. Voit esimerkiksi ylläpitää yhtä hintajoukkoa kotimaan tilauksille ja toista
kansainvälisille tilauksille.

– Myyntihinnat ovat todelliset hinnat, jotka myyntiedustajasi määrittävät
mahdollisuuksiin ja tarjouksiin lisäämilleen tuotteille. Myyntihinnat voivat olla samoja
kuin mahdollisuuden tai tarjouksen hintakirjan luettelohinnat, tai ne voivat sisältää
alennuksia tai muita muutoksia.

• Ennen kuin voit lisätä uuden tuotteen mahdollisuuteen, tarjoukseen tai mukautettuun
hintakirjaan, lisää tuotteelle vakiohintakirja ja merkitä se aktiiviseksi. Tämä hinta on tuotteen
oletushinta.

• Sinun täytyy luoda mukautettuja hintakirjoja ennen kuin voit kohdistaa tuotteillesi
luettelohintoja. Luettelohinnat ovat käytettävissä, kun lisäät mahdollisuuteen tai
tarjoukseen tuotteita mukautetusta hintakirjasta.

• Jos haluat määrittää hinnaksi esimerkiksi 100 dollaria, syötä arvoksi 100  tai 100.00,
$-symbolilla tai ilman.

• Hintakentän muotoa voi laajentaa enintään kahdeksaan desimaaliin. Jos haluat muuttaa
desimaaliasetuksiasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Salesforce Classic -käyttöliittymää käytettäessä huomioitavia asioita

• Voit lisätä vakio- tai luettelohintoja monirivisten lisäyssivujen kautta (Lisää vakiohinta- ja
Lisää luettelohinta -sivut). Nämä sivut eivät tue mukautettuja kenttiä. Jos haluat lisätä vakio- tai luettelohintoja ja täyttää mukautettuja
kenttiä, lisää hintakirjamerkintä monirivisten lisäyssivujen kautta, siirry lisätyn tietueen hintakirjamerkinnän muokkaussivulle ja päivitä
mukautetut kentät.

Note:  Tämä huomautus ei vaikuta hintakirjamerkintöihin, jotka luotiin tai joita muokattiin Data Loaderin tai API:n avulla.

• Jos hintakirjamerkintä sisältää pakollisia mukautettuja kenttiä, et voi luoda hintakirjamerkintöjä käyttöliittymästä. Voit luoda tällaisia
hintakirjamerkintöjä vain käyttämällä Data Loaderia tai API:a.

• Voit muokata hintoja seuraavista sijainneista.

– Moniriviset lisäyssivut (Lisää vakiohinta- ja Lisää luettelohinta -sivut).

– Hintakirjamerkinnän muokkaussivu
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Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avulla

Mahdollisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Seuraa ja hallitse potentiaalisia diilejäsi Salesforce-mahdollisuuksien avulla.

Tarkastele diiliesi tärkeimpiä lisätietoja, kuten palvelemasi asiakkaat, muut tärkeät henkilöt ja
potentiaalisten myyntien summat. Kun diilisi lähestyvät tarjousvaihetta:

• Lisää tuotteita ja liitä tiedostoja, kuten sopimuksia ja tietotaulukoita.

• Kirjaa soittamasi puhelut lokiin.

• Käytä Huomautukset-ominaisuutta tehdäksesi nopeita muistiinpanoja asiakastapaamisten
aikana.

• Luo tehtäviä asiakastapaamisten tärkeimmille toiminnoille ja kalenteritapahtumille.

• Lähetä sähköpostia mahdollisuuden yhteyshenkilölle tai muille tärkeille päätöksentekijöille.

Jaa myyntistrategioita työtoveriesi kanssa neuvotteluiden aikana tai pyydä esimieheltäsi tarkempia
ohjeita Chatter-sovelluksen avulla. Kun diilisi etenee vaiheesta toiseen, päivitä tämänhetkinen vaihe
mahdollisuustietueeseen. Pian saat suljettua diilisi entistä nopeammin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien työstäminen

Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.

Mahdollisuuden kentät

Mahdollisuuksien työstäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Käytä mahdollisuuksia valvoaksesi ja hallitaksesi myyntiputkeasi, jotta voit sulkea diilejä nopeammin.
Siirrä diilejä seuraavaan vaiheeseen, lisää tuotteita ja paljon muuta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen

Päivitä diilisi, kun se lähestyy sulkeutumista. Tarkat vaihetiedot ovat tärkeitä ennustamisen,
raportoinnin ja kiintiösi saavuttamisen kannalta.

Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

Seuraa myyntivalttejasi ja niiden myynnin määrää lisäämällä mahdollisuuksiin tuotteita. Päivitä
sitten tuotteiden määrät ja hinnat varmistaaksesi, että tietueesi pysyvät ajankohtaisina.

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ajoittaminen

Luo automatisoitu sähköposti, joka sisältää raportin tiimisi avoimista mahdollisuuksista ja lähetä
se alaisillesi varmistaaksesi, että tiimisi pitää mahdollisuutensa ajan tasalla.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Päivitä diilisi, kun se lähestyy sulkeutumista. Tarkat vaihetiedot ovat tärkeitä ennustamisen,
raportoinnin ja kiintiösi saavuttamisen kannalta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen SalesforceLightning Experiencessa

Päivitä mahdollisuuden vaihe suoraan sen tietueesta tai mahdollisuuksien Kanban-näkymästä.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen Salesforce Classicissa

Seuraa mahdollisuuden edistymistä, kun se lähestyy sulkeutumista.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen SalesforceLightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

tarkasteluoikeus

Päivitä mahdollisuuden vaihe suoraan sen tietueesta tai mahdollisuuksien Kanban-näkymästä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

• Valitse avoimelle mahdollisuudelle uusi vaihe Myyntipolku-osiosta ja napsauta Merkitse
tämänhetkiseksi.

• Napsauta avoimesta mahdollisuudesta Merkitse vaihe valmiiksi.

• Hae mahdollisuuksien Kanban-näkymästä mahdollisuus, jonka vaiheet haluat päivittää, ja vedä
sen kortti seuraavan vaiheen sarakkeeseen.
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Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

tarkasteluoikeus

Seuraa mahdollisuuden edistymistä, kun se lähestyy sulkeutumista.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Muokkaa mahdollisuustietuetta, jonka haluat päivittää.

2. Valitse uusi vaihe.

3. Tallenna tietue.

278

Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avullaMyynti asiakkaillesi



Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien tuotteiden
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Seuraa myyntivalttejasi ja niiden myynnin määrää lisäämällä mahdollisuuksiin tuotteita. Päivitä
sitten tuotteiden määrät ja hinnat varmistaaksesi, että tietueesi pysyvät ajankohtaisina.

1. Siirry mahdollisuuteen, jota haluat muokata.

2. Napsauta Tuotteet-viiteluettelosta Muokkaa muokattavan tuotteen vierestä tai napsauta Lisää
tuote lisätäksesi uuden tuotteen. Jos olet lisäämässä ensimmäistä tuotetta, valitse
mahdollisuudelle hintakirja.

3. Kun lisäät uutta tuotetta, valitse yksi tai useampi tuote luettelosta tai hae tuotetta.

4. Syötä kunkin tuotteen määritteet. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa tätä sivua sisältämään yhtiötäsi
koskevia kenttiä.

5. Syötä tuotteen Myyntihinta. Myyntihinta on oletusarvoisesti luettelohinta, joka on määritetty
mahdollisuuteen kohdistetussa hintakirjassa. Voit korvata tämän arvon riippuen
käyttöoikeuksistasi.

6. Jos tuotteeseen liittyy alennus, kirjoita alennus numerona joko prosenttimerkin (%) kanssa tai
sitä ilman Alennus-kenttään. Jos Alennus-kenttä ei ole käytettävissä, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

7. Syötä tämän hintaluokan tuotteiden lukumäärä Määrä-ruutuun.

8. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

Mahdollisuuden tuotteen kentät

Tuotteet

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Luo automatisoitu sähköposti, joka sisältää raportin tiimisi avoimista mahdollisuuksista ja lähetä se
alaisillesi varmistaaksesi, että tiimisi pitää mahdollisuutensa ajan tasalla.

Voit esimerkiksi ajoittaa kuluvalle tilivuosineljännekselle kaikkien mahdollisuuksien viikoittaisen
raportin, jonka omistaa joku tiimin jäsenistä ja joka voidaan jakaa kaikille tiimin jäsenille.

1. Varmista, että mahdollisuuksien päivitysmuistutukset ovat käytössä.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Päivitysmuistutus  ja valitse
Oma päivitysmuistutus.

3. Valitse Aktiivinen, jos haluat ottaa muistutukset käyttöön asetusten tallennuksen jälkeen.

4. Kirjoita muistutusten lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite.

5. Valitse vastaanottaja.

6. Kirjoita mahdolliset muut vastaanottajat Kopio:-kenttään. Erota sähköpostiosoitteet pilkuilla, puolipisteillä, välilyönneillä tai
rivinvaihdoilla.

7. Kirjoita muistutussähköpostien aihe ja viesti.

8. Valitse muistutuksen toistumisväli.
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9. Valitse Sisällytä myöhässä olevat mahdollisuudet  sisällyttääksesi kaikki avoimet mahdollisuudet, joiden
sulkemispäivä on 90 päivää ennen määritettyä Sulkemispäivä-arvoa.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttää tavallista tilivuotta ja että tämänhetkinen vuosineljännes alkoi 1.4.2012. Määrität
päivitysmuistutuksia tämänhetkisen vuosineljänneksen aikana sulkeutuville mahdollisuuksille ja valitset sitten Sisällytä
myöhässä olevat mahdollisuudet. Kun päivitysmuistutus lähetetään 15.6., se sisältää kaikki mahdollisuudet ajalta
1.4.–15.6. Lisäksi se sisältää mahdollisuudet, joiden sulkemispäivä on 2.1–1.4. (ensimmäisessä vuosineljänneksessä on 91 päivää).

10. Sulkemispäivä-asetuksen avulla voi määrittää päivämäärän, johon mennessä sulkeutuvat mahdollisuudet sisältyvät muistutukseen.

11. Valitse sähköpostimuistutuksissa näkyvät kentät.

KuvausKenttä

Mahdollisuuden omistajan edellinen kirjautumispäivämääräEdellinen kirjautumispäivä

Raportissa olevien mahdollisuuksien kokonaismääräAvoimien mahdollisuuksien lukumäärä

Edellisen kuukauden aikana päivittämättömien mahdollisuuksien
kokonaismäärä

Edellisen kuukauden aikana
päivittämättömien mahdollisuuksien
lukumäärä

Raportissa oleva mahdollisuuksien kokonaissummaAvoimien mahdollisuuksien summa

Raportissa olevien suljettujen mahdollisuuksien kokonaissumma.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa muunnetaan
käyttäjän valuutaksi. Jos organisaatiossa käytetään laajennettua

Suljettujen mahdollisuuksien
kokonaissumma

valuutanhallintaa, muunnoksessa käytetään päivättyjä
vaihtokursseja.

Edellinen päivämäärä, jolloin mahdollisuuden omistaja on
lähettänyt ennusteen.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa muunnetaan
käyttäjän valuutaksi. Jos organisaatiossa käytetään laajennettua

Edellinen päivityspäivä

valuutanhallintaa, muunnoksessa käytetään päivättyjä
vaihtokursseja.

12. Valitse Tallenna.

Jos mahdollisuuden päivitysmuistutuksessa ei ole tietueita, Salesforce ei lähetä sähköpostia. Asetettu muistutus poistuu käytöstä,
jos järjestelmä ei lähetä sähköpostia kolmesta peräkkäisestä mahdollisuuden päivitysmuistutuksesta.
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Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Tutustu näihin tärkeimpiin käsitteisiin, jotta voit käyttää mahdollisuuksia tehokkaammin Salesforcessa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mahdollisuuskentän historia

Kenttähistoria sallii sinun seurata mahdollisuuteen tehtyjä muutoksia, mukaan lukien vaiheen
muutokset, jotta näet nopeasti, kuka muutti mahdollisuutta ja milloin.

Ohjeita ja huomioitavia asioita mahdollisuuksien käyttämiseen

Tutustu näihin ohjeisiin ja huomioitaviin asioihin ottaaksesi kaiken hyödyn irti mahdollisuuksista.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuskentän historia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Kenttähistoria sallii sinun seurata mahdollisuuteen tehtyjä muutoksia, mukaan lukien vaiheen
muutokset, jotta näet nopeasti, kuka muutti mahdollisuutta ja milloin.

Mahdollisuustietueen kenttien muutosten seuraamiseen on kaksi viiteluetteloa.

Mahdollisuuskentän historiatiedot
Joka kerta, kun käyttäjä muokkaa mahdollisuuden seurattuja vakiokenttiä tai mukautettuja
kenttiä, järjestelmä lisää Mahdollisuuskentän historiatiedot -viiteluetteloon uuden merkinnän.
Kaikki merkinnät sisältävät lisätietoja muutoksesta ja sen tekijästä. Pääkäyttäjäsi valitsee, mitä
kenttiä seurataan.

Vaihehistoria
Joka kerta, kun käyttäjä muuttaa Summa-, Todennäköisyys-, Vaihe- tai
Sulkemispäivä-kenttiä, Vaihehistoria-viiteluetteloon lisätään uusi merkintä. Kaikki merkinnät
sisältävät lisätietoja muutoksesta ja sen tekijästä. Pääkäyttäjäsi ei voi valita, mitä kenttiä seurataan.

Summa- ja Määrä-kenttien muutoksia seurataan myös, vaikka kenttä päivitettäisiin mahdollisuuden
tuotteiden tai aikataulujen muutosten vuoksi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.
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Ohjeita ja huomioitavia asioita mahdollisuuksien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Tutustu näihin ohjeisiin ja huomioitaviin asioihin ottaaksesi kaiken hyödyn irti mahdollisuuksista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita mahdollisuuksien luomiseen

Monet Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksista saattavat olla luotuja, kun muunnat
hyväksyttyjä liidejä, mutta voit luoda mahdollisuuksia myös manuaalisesti Salesforce Classicissa
ja Lightning Experiencessa.

Mahdollisuuksien poistamisessa huomioitavia asioita

Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

Mahdollisuuksien kloonaamisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuden kloonaaminen luo nopeasti mahdollisuuden, jolla on samat tiedot kuin
alkuperäisellä. Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien
poistamista.

Mahdollisuuksien jakamisessa huomioitavia asioita

Jakamalla mahdollisuuksiasi muiden käyttäjien kanssa kiinnität heidän huomiosi myyntiputkeesi,
jotta he voivat tarjota sinulle tärkeitä tietoja diiliesi sulkemiseen. Varmista, että ymmärrät
seuraavat seikat ennen mahdollisuuksien jakamista.

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen

Vie diilejä nopeammin loppuun hyödyntämällä tietoja onnistuneesti suljetuista diileistä, jotka
vastaavat omia diilejäsi. Alla kuvatuilla ohjeilla löydät mahdollisuuksia, jotka auttavat sinua sulkemaan diilejäsi.

Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu tärkeimpiin käsitteisiin ennen tuotteiden lisäämistä mahdollisuuksiin.
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Ohjeita mahdollisuuksien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Salesforce Classic

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Mahdollisuuksien osuudet
ja aluehallinta ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Monet Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksista saattavat olla luotuja, kun muunnat hyväksyttyjä
liidejä, mutta voit luoda mahdollisuuksia myös manuaalisesti Salesforce Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Yhteyshenkilöt ja yhteyshenkilöiden roolit

• Jos haluat liittää mahdollisuuden tiliin tai yhteyshenkilöön, sinulla täytyy olla vähintään tilin
tai yhteyshenkilön lukuoikeus.

• Salesforce Classic: Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilötietueesta, yhteyshenkilö lisätään
automaattisesti mahdollisuuden Yhteyshenkilöiden roolit -viiteluetteloon ensisijaisena
yhteyshenkilönä. Lightning Experience: Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilötietueesta,
sinua pyydetään kohdistamaan yhteyshenkilölle rooli.

Divisioonat
Jos organisaatiossasi käytetään divisioonia, uuden mahdollisuuden divisioonaksi määritetään
automaattisesti mahdollisuuteen liittyvän tilin divisioona.

Ennusteet

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa luomillesi mahdollisuuksille annetaan automaattisesti
ennusteluokka, joka vastaa mahdollisuudelle kohdistamaasi vaihetta. Pääkäyttäjäsi korreloi
mahdollisuusvaiheet ja ennusteluokat määrittäessään Vaihe-valintaluettelon arvoja.

• Jos mahdollisuus on määritetty sulkeutumaan tietyssä kuussa Sulkemispäivä-kentän
mukaan, se lisätään automaattisesti kyseisen kuukauden ennusteeseen, ellei mahdollisuuden
ennusteluokaksi ole valittu Ohitettu.

Usean valuutan tuki
Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksiesi summat näytetään ensimmäisenä
henkilökohtaisessa valuutassasi. Muuta Mahdollisuuden valuutta  -valintaluetteloa,
jos haluat seurata myyntituottoa jonain toisena valuuttana.

Mahdollisuuksien osuudet
Kun tiimimyynti ja 100 % tuotto-osuudet on otettu käyttöön, sinut lisätään automaattisesti
mahdollisuustiimiin ja saat aluksi 100 % osuuden.

Aluehallinta
Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, luomillesi mahdollisuuksille kohdistetaan automaattisesti
alue, kun seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat.

• Kuulut samaan alueeseen kuin mahdollisuuden tili, tai sinulla on siihen käyttöoikeudet.

• Sinulla ei ole muita yhteisiä alueita tilin kanssa. (Huomaa, että jos sinulla on alueiden hallintaoikeus, sinulla on kaikkien alueiden
käyttöoikeus, mukaan lukien tilin ylätason alueet. Tällöin sinulla on yhteisiä alueita tilin kanssa, ellei tiliä ole kohdistettu vain
yhteen ylätason alueeseen. Mahdollisuuteen ei ole kohdistettu yhtään aluetta).
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Mahdollisuuksien poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

• Voit poistaa mahdollisuuden, jos olet pääkäyttäjä, mahdollisuuden omistaja tai käyttäjä, joka
on roolihierarkiassa mahdollisuuden omistajan yläpuolella, ja jos sinulla on mahdollisuuksien
poisto-oikeus.

• Kun poistat mahdollisuuden, kaikki siihen liittyvät huomautukset, liitteet, tarjoukset,
tarjousrivikohteet, PDF-tarjoustiedostot, tapahtumat, tehtävät, kumppanisuhteet, kilpailijoiden
vahvuudet/heikkoudet, yhteyshenkilöroolit ja vaihehistoria poistetaan.

• Poistettu mahdollisuus siirretään roskakoriin, josta sen voi palauttaa. Jos palautat mahdollisuuden,
myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.

• Mahdollisuuteen liittyviä yhteyshenkilöitä ja tilejä ei poisteta.

Mahdollisuuksien kloonaamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Mahdollisuuden kloonaaminen luo nopeasti mahdollisuuden, jolla on samat tiedot kuin alkuperäisellä.
Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

• Jos sinulla on johonkin kenttään Vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun
mahdollisuuteen.

• Jos mahdollisuuteen liittyy mahdollisuustiimi, tiimiä ei siirretä kloonattuun mahdollisuuteen.

• Jos mahdollisuuteen liittyy tuotteita, jotka sisältävät yksilöllisiä mukautettuja kenttiä, poista
mukautettujen kenttien arvot ennen mahdollisuuden sulkemista.

• Jos et näe kloonauspainiketta, sinulla ei välttämättä ole mahdollisuuksien luontioikeutta tai
Salesforce-pääkäyttäjäsi on saattanut poistaa painikkeen sivuasettelusta. Ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi apua.

Note:  Jos sinulla on johonkin kenttään vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun
tietueeseen.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden kentät
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Mahdollisuuksien jakamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Jakamalla mahdollisuuksiasi muiden käyttäjien kanssa kiinnität heidän huomiosi myyntiputkeesi,
jotta he voivat tarjota sinulle tärkeitä tietoja diiliesi sulkemiseen. Varmista, että ymmärrät seuraavat
seikat ennen mahdollisuuksien jakamista.

• Pääkäyttäjäsi määrittää organisaation jakomallin, mukaan lukien alueiden oletusarvoiset
mahdollisuuksien käyttöoikeustasot.

• Voit laajentaa mahdollisuuksiesi käyttöoikeuksia, mutta et rajoittaa niitä organisaatiosi
oletusarvoisia käyttöoikeustasoja suppeammiksi.

• Jotta voi jakaa liidin toisen käyttäjän kanssa, käyttäjällä on oltava mahdollisuuden lukuoikeus.

• Jaon lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on mahdollisuuden
jako-oikeus.

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Vie diilejä nopeammin loppuun hyödyntämällä tietoja onnistuneesti suljetuista diileistä, jotka
vastaavat omia diilejäsi. Alla kuvatuilla ohjeilla löydät mahdollisuuksia, jotka auttavat sinua sulkemaan
diilejäsi.

• Käytä mahdollisuuden lisätietosivulla olevaa Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluetteloa
löytääksesi samanlaisia tietoja sisältäviä suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia

• Pääkäyttäjäsi määrittää ehdot, joilla samanlaisia mahdollisuuksia löydetään. Haku löytää enintään
10 000 mahdollisuutta, joiden päättämispäivä on kolmen kuukauden sisällä ja näyttää enintään
300 tietuetta, jotka parhaiten vastaavat hakuehtoja. Tulokset järjestetään eniten hakutuloksia
vastaavia kenttiä sisältävien mahdollisuuksien mukaan.

• Tulokset suodatetaan sulkemispäivän tai vastaavien kenttien perusteella.

• Jos haluat nähdä, millä tavoin hakutuloksissa näytetty tietue vastaa tämänhetkistä diiliäsi, siirrä
kursorisi mahdollisuuden nimen ylle. Toisiaan vastaavat kentät näytetään korostettuna
Hakuehdot-sivupalkissa.
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Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tuotteet ja hintakirjat ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu tärkeimpiin käsitteisiin ennen tuotteiden
lisäämistä mahdollisuuksiin.

• Mahdollisuuden Summa-arvo on mahdollisuuteen lisäämiesi tuotteiden summa. Et voi muokata
Summa-arvoa, ellet poista tuotteita mahdollisuudesta.

• Kokonaishinta on määrä kerrottuna myyntihinnalla.

• Voit lisätä aikatauluja sisältäviä tuotteita Lightning Experiencesta tai Salesforce1-sovelluksesta,
mutta sinun täytyy siirtyä takaisin Salesforce Classiciin ottaaksesi tuoteaikatauluja käyttöön tai
luodaksesi tai muokataksesi tuotteiden aikatauluja.

• Useita valuuttoja käyttävissä organisaatioissa mahdollisuuden Valuutta-kenttä on sidottu
mahdollisuuteen liittyvän hintakirjamerkinnän valuuttaan. Et voi muokata Valuutta-arvoa,
ellet poista tuotteita mahdollisuudesta.

Mahdollisuuden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Mahdollisuuksien kentät sisältävät paljon erilaisia tietoja, jotka auttavat sinua odottavien ja
potentiaalisten myyntien seuraamisessa. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Tilin nimi, johon mahdollisuus on linkitetty. Voit
syöttää tilin nimen tai käyttää hakukuvaketta
tilin valitsemiseen.

Jos muutat kumppaneita sisältävän
mahdollisuuden tiliä, kaikki kumppanit
poistetaan Kumppanit-luettelosta.

Tilin nimi

Myyntien arvioitu kokonaissumma Jos
organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa

Summa

näytetään oletusarvoisesti henkilökohtaisena
valuuttanasi. Muuta Mahdollisuuden
valuutta  -valintaluetteloa, jos haluat seurata
summaa jonain toisena valuuttana.

Tuotteita sisältävillä mahdollisuuksilla summa
on siihen liittyvien tuotteiden summa. Et voi
muokata summa suoraan, jos mahdollisuudella
on tuotteita. Jos haluat muuttaa tuotteita
sisältävän mahdollisuuden hintaa, muokkaa
siihen liittyvien tuotteiden myyntihintaa tai
määrää.

Jos muutat tuotteita sisältävän mahdollisuuden
hintakirjaa, kaikki tuotteet poistetaan
Tuotteet-viiteluettelosta, mutta mahdollisuuden
Summa-kentän arvo jää ennalleen.
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KuvausKenttä

Päivä, jolloin mahdollisuus aiotaan sulkea. Voit syöttää päivämäärän
tai valita päivämäärän kalenterista, joka avautuu, kun asetat hiiren
osoittimen kentän ylle.

Jos mahdollisuuden Sulkemipäivä  on tietyssä kuussa, se
pysyy kyseisen kuukauden ennusteessa, kunnes kohdistat sen
Ohitettu-luokkaan muokatessasi ennustetta.

Sulkemispäivä

Kun asetat avoimen mahdollisuuden vaiheen Tila-arvoksi
Suljettu/voitettu, Sulkemispäivä-arvoksi asetetaan tämä
päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC). Tiettyinä aikoina
päivästä UTC eroaa päivällä omasta aikavyöhykkeestäsi.

Sopimus, johon mahdollisuus on linkitetty.Sopimus

Mahdollisuuden luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo mahdollisuuksien mukautetuista
linkeistä. Käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Mukautetut linkit

Mahdollisuuden kuvaus. Tietojen sallittu enimmäiskoko 32 kt. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Summa- ja Mahdollisuus-kenttien perusteella laskettu tuotto.Odotettu tuotto

Ennusteen luokan nimi, joka näytetään raporteissa, mahdollisuuden
tieto- ja muokkaussivuilla, mahdollisuuden hauissa ja

Ennusteen luokka

mahdollisuuden luettelonäkymissä. Mahdollisuuden asetus riippuu
sen Vaihe-kentästä. Lisätietoja ennusteluokista on kohdassa
Ennusteluokkien käyttäminen sivulla 380.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut mahdollisuuden kenttiä, sekä
päivämäärä ja aika. Tämä ei seuraa mihinkään mahdollisuuteen
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Mahdollisuuden lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Mahdollisuuden sulkemisen seuraavan tehtävän kuvaus. Kentässä
voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Seuraava vaihe

Mahdollisuuden kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta.
Summat näytetään mahdollisuuden valuutalla ja ne muunnetaan

Mahdollisuuden valuutta

myös käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Jos mahdollisuudessa on tuotteita, valuutta riipuu siihen liittyvän
hintakirjan valuutusta. Et voi muokata tätä kenttää suoraan, ellet
poista tuotteita ensin.
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KuvausKenttä

Divisioona, johon mahdollisuus kuuluu. Tämä arvo periytyy
automaattisesti asiaanliittyvästä tilistä.

Kenttä on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät
divisioonia tietojen segmentoimiseen.

Mahdollisuuden divisioona

Mahdollisuuden nimi, esimerkiksi Acme.com - Toimistotarviketilaus.
Kentässä voi olla korkeintaan 120 merkkiä.

Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä Personal
Edition -versiossa.

Mahdollisuuden omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluettelon arvot ovat
käytettävissä tietueelle. Tietuetyyppi saatetaan yhdistää

Mahdollisuuden tietuetyyppi

myyntiprosessiin. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versioissa.

Vain luku -kenttä, joka osoittaa, että mahdollisuuden omistaja on
kumppanikäyttäjä.

Kumppanitili

Mahdollisuuden luomisesta vastuussa olevan kampanjan nimi.

Jos mahdollisuus luotiin liidimuunnoksen aikana, tämä kenttä
sisältää automaattisesti liidin kampanjan nimellä. Jos liidiin liittyy

Pääasiallinen kampanjan lähde

useita kampanjoita, mahdollisuuteen lisätään kampanja, jonka
jonkin jäsenen tilaa on muutettu viimeksi.

Valitse useita vaikuttavia kampanjoita sisältäviä mahdollisuuksia
varten Muokkaa ensisijaisen kampanjan vierestä mahdollisuuden
lisätietosivun Kampajan vaikutus -luettelosta ja valitse
Ensisijaisen kampanjan lähde  -valintalaatikko.
Kampanja näytetään mahdollisuuden Ensisijaisen
kampanjan lähde  -kentässä.

Osoittaa, että mahdollisuus on yksityinen. Vain tietueen omistaja,
roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät ja pääkäyttäjät voivat

Yksityinen

tarkastella, muokata ja raportoida yksityisiä mahdollisuuksia. Ei
käytettävissä Group Edition- tai Personal Edition -versioissa.
Yksityiset mahdollisuudet eivät käynnistä Suuri sopimus -hälytyksiä
tai työnkulkusääntöjä. Yksityiset mahdollisuudet lasketaan
ennusteiksi vain, jos käytössäsi on Yhteistyöennusteet- tai
Mukautettava ennustaminen -ominaisuus. Käyttäjät, joilla on
kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä yksityiset
mahdollisuudet Ennusteet-välilehdessä.

Note:  Kun lisäät mahdollisuuksiin
Yksityinen-merkintöjä, kaikki mahdollisuustiimit,
mahdollisuuden osuudet ja jakaminen poistetaan.
(Yksityisen mahdollisuuden omistaja saa 100% jakotyypeistä,
joiden on yhteensä oltava kyseinen summa)
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KuvausKenttä

Mahdollisuuden sulkeutumisen todennäköisyys prosentteina.

Todennäköisyys-arvo päivittyy aina, kun Vaihe-arvoa
muutetaan, vaikka Todennäköisyys-kenttä onkin merkitty

Todennäköisyys

vain luku -tyyliseksi sivusi asettelusa. Käyttäjät, joilla on tämän
kentän muokkausoikeudet, voivat korvata tämän arvon.

Tuote-luettelon kaikkien tuotteiden kaikkien Määrä-kenttien
kokonaissumma, jos mahdollisuudessa on tuotteita. Yleinen
käyttökenttä, jos mahdollisuudessa ei ole tuotteita.

Määrä

Mahdollisuuden nykyinen vaihe, perustuen esimääritetyssä
luettelossa tekemiin valintoihisi, esimerkiksi Mahdollinen asiakas

Vaihe

tai Ehdotus. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta, jossa on enintään 100 käytettävissä olevaa arvoa.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Pääkäyttäjäsi korreloi tämän valintaluettelon arvot
Ennusteluokka-arvoilla, jotka määrittävät, miten mahdollisuus
vaikuttaa ennusteeseesi.

Kun asetat avoimen mahdollisuuden vaiheen Tila-arvoksi
Suljettu/voitettu, Sulkemispäivä-arvoksi asetetaan tämä
päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC). Tiettyinä aikoina
päivästä UTC eroaa päivällä omasta aikavyöhykkeestäsi.

Mahdollisuuteen synkronoitu tarjous. Mahdollisuuteen voi
synkronoida vain yhden tarjouksen kerrallaan.

Synkronoitu tarjous

Mahdollisuuteen liittyvä alue. Käytettävissä vain, jos
organisaatiossasi on aluehallinta.

Alue

Mahdollisuuden tyyppi, esimerkiksi Olemassa oleva yritys tai Uusi
yritys. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tyyppi

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden tuotteen kentät

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuden tuotteen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Mahdollisuuksien tuotteiden kentät sisältävät tietoa, jotka auttavat sinua seuraamaan myyntiäsi.
Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja
kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Osoittaa, onko hintakirjamerkintä (tuote ja
luettelohinta) aktiivinen ja voidaanko se lisätä
mahdollisuuteen tai tarjoukseen.

Aktiivinen

Tuotteen luoneen käyttäjän nimi.Luoja

Mahdollisuuden tietyn tuotteen sulkemispäivä.Päiväys

Tuotteen alennusprosentti.Alennus

Käyttäjä, joka viimeksi muutti mahdollisuuden
tuotteen kenttiä. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Teksti, jolla mahdollisuuden tuote erotetaan
toisesta.

Rivin kuvaus:

Tuotteen hinta hintakirjassa, valuutta mukaan
lukien.

Luettelohinta

Mahdollisuuden tuotteen mahdollisuuden nimi.Mahdollisuus

Mahdollisuuden Tuotteet-luetteloon sisältyvä
kohde.

Tuote

Tuotteen nimi.Tuote

Mahdollisuuden tuotteen yksikkömäärä.Määrä

Mahdollisuuden tuotteen tuotteiden hinta.Myyntihinta

Normaalihinnan ja alennushinnan erotus.
Summan valuutta muutetaan, kun

Välisumma

mahdollisuuden valuutta eroaa käyttäjän
valuutasta.

Kaikkien mahdollisuuden tuotteiden hintojen
kokonaissumma.

Kokonaishinta

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden kentät

Mahdollisuudet
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Tiimityöskentely myyntimahdollisuuksia varten

Mahdollisuustiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä myyntimahdollisuuden
parissa.

Mahdollisuustiimit näyttävät, ketkä työstävät mahdollisuutta ja mikä heidän roolinsa on. Voit myöntää
mahdollisuustiimin jäsenille erityisen käyttöoikeuden mahdollisuuteen ja siihen liittyviin tietueisiin,
jotta yhteistyö sujuisi helpommin.

Mahdollisuustiimien käyttäminen tekee myös tiimin töiden seuraamisesta helpompaa. Suodata
mahdollisuusraporteissa olevat mahdollisuudet mahdollisuustiimiesi perusteella. Kun luot tai
muokkaat mahdollisuuksien mukautettua luettelonäkymää Salesforce Classicissa, valitse Omat
mahdollisuustiimit -suodatin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä saman myyntimahdollisuuden parissa. Jos käytät
mahdollisuustiimejä, tutustu seuraaviin ohjeisiin.

Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

Pidä mahdollisuustiimisi jäsenien tiedot ajan tasalla muuttamalla heidän käyttöoikeustasoaan, tiimirooliaan ja muita asetuksia. Jos
olet muokkaamassa tiimin jäseniä, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita

Pidä mahdollisuustiimisi ajan tasalla poistamalla jäseniä, jotka eivät enää kuulu tiimiin. Jos mahdollisuuksien osuudet ovat käytössä,
ota huomioon seuraavat asiat ennen jäsenen poistamista tiimistä.

Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen mahdollisuustiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa tavallisesti työskentelet
mahdollisuuksien parissa. Lisää tiimi sitten omistamiisi mahdollisuuksiin. Jos käytät oletusarvoista mahdollisuustiimiä, tutustu näihin
ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Mahdollisuustiimien kentät

Nämä vakiokentät sisältävät mahdollisuustiimien tietoja.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuudet
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Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classic

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

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä saman
myyntimahdollisuuden parissa. Jos käytät mahdollisuustiimejä, tutustu seuraaviin ohjeisiin.

• Määritä mahdollisuustiimejä mahdollisuuksille, jotka sinä tai sinua roolihierarkiassa alempana
oleva käyttäjä omistaa.

• Määritä oletusarvoinen mahdollisuustiimi sisältämään käyttäjät, joiden kanssa yleensä
työskentelet mahdollisuuksien parissa. Voit lisätä oletusarvoisen mahdollisuustiimisi
automaattisesti kaikkiin mahdollisuuksiisi.

• Kun määrität mahdollisuustiimiä, voit tehdä seuraavat toimet:

– Lisää tiimiin jäseniä.

– Määritä kunkin jäsenen rooli mahdollisuudessa, kuten Pääsponsori.

– Määritä tiimin jokaisen jäsenen käyttöoikeus mahdollisuuteen: luku-/kirjoitusoikeus tai vain
luku -oikeus.

• Yksittäisen mahdollisuuden mahdollisuustiimiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta oletusarvoiseen
mahdollisuustiimiisi tai muiden mahdollisuuksiesi mahdollisuustiimeihin.

• Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut mahdollisuuksien osuudet käyttöön, voit jakaa
mahdollisuuden tuoton mahdollisuustiimin jäsenten kesken.

• Mahdollisuustiimin jäsenten lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen vaatii mahdollisuuden
luku-/kirjoitusoikeuden.

• Et voi käyttää mahdollisuustiimejä yksityisille mahdollisuuksille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

Mahdollisuustiimien kentät
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Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

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

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Pidä mahdollisuustiimisi jäsenien tiedot ajan tasalla muuttamalla heidän käyttöoikeustasoaan,
tiimirooliaan ja muita asetuksia. Jos olet muokkaamassa tiimin jäseniä, tutustu näihin ohjeisiin
saadaksesi lisätietoja.

• Jos Mahdollisuustiimi-viiteluettelo ei sisällä jäsentä, jonka haluat päivittää, avaa koko luettelo.

• Muokkaa mahdollisuustiimin jäseniä haluamasi mahdollisuustiimin jäsenen lisätietosivulta.

• Kun muokkaat ei-aktiivisia käyttäjiä, joille on kohdistettu prosenttiosuuksia, voit muokata vain
osuuksiin liittyviä kenttiä.

• Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt mukautettuja kenttiä, näet ne muokatessasi tiimin
jäsentä, vaikka pääkäyttäjäsi ei olisi lisännyt niitä Lisää mahdollisuustiimin jäseniä -sivulle.

• Jäsenen mahdollisuuksien käyttöoikeustaso ei voi olla Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksien
oletusarvoista jako-oikeutta rajoittavampi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita
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Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

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

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin jäsenten poistaminen:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Mahdollisuuden
omistaja tai omistajan
yläpuolella
organisaatiosi
roolihierarkiassa

Mahdollisuuden, jossa olet
tiimin jäsenenä,
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuden

lukuoikeus

Pidä mahdollisuustiimisi ajan tasalla poistamalla jäseniä, jotka eivät enää kuulu tiimiin. Jos
mahdollisuuksien osuudet ovat käytössä, ota huomioon seuraavat asiat ennen jäsenen poistamista
tiimistä.

• Jos poistettavalle tiimin jäsenelle on kohdistettu prosenttiosuus, joka on enemmän kuin nolla,
kohdista osuus uudelleen ennen jäsenen poistamista.

• Et voi poistaa mahdollisuuden omistajaa mahdollisuustiimistä. Jos haluat poistaa tämän jäsenen
osuuksien laskutoimista, kohdista hänelle nollan prosentin osuus tai muuta mahdollisuuden
omistajaa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen
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Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen mahdollisuustiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa
tavallisesti työskentelet mahdollisuuksien parissa. Lisää tiimi sitten omistamiisi mahdollisuuksiin.
Jos käytät oletusarvoista mahdollisuustiimiä, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Määritä oletusarvoinen mahdollisuustiimisi henkilökohtaisten asetustesi Käyttäjän lisätiedot
-osiosta.

• Kun määrität oletusarvoista mahdollisuustiimiäsi, voit valita, lisätäänkö se automaattisesti kaikkiin
avoimiin mahdollisuuksiisi. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit lisätä oletusarvoisen tiimin
mahdollisuuksiesi Mahdollisuustiimi-viiteluettelosta.

• Lisää oletustiimi -painikkeen napsauttaminen lisää mahdollisuuden omistajan oletustiimin,
ei painiketta napsauttaneen käyttäjän oletustiimiä.

• Salesforce-pääkäyttäjät ja roolihierarkiassa yläpuolellasi käyttäjät voivat lisätä oletusarvoisen mahdollisuustiimisi omistamiisi
mahdollisuuksiin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimit

Mahdollisuustiimien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Nämä vakiokentät sisältävät mahdollisuustiimien tietoja.

KuvausKenttä

Käyttöoikeustaso, joka tiimin jäsenellä on
mahdollisuuteen. Käyttöoikeustaso voi olla
Luku/kirjoitus tai Vain luku, mutta se ei voi olla
rajoittavampi kuin Salesforce-organisaatiosi
mahdollisuuksien oletusarvoinen jako-oikeus.

Mahdollisuuden käyttöoikeus

Rooli, joka tiimin jäsenellä on mahdollisuudessa,
kuten Asiakkuuspäällikkö.

Tiimirooli

Käyttäjä, joka kuuluu tiimiin.Käyttäjä

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimit
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Mahdollisuuksien osuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Mahdollisuuksien jakaminen osuuksiin sallii sinun jakaa mahdollisuudesta saadut voitot tiimisi
jäsenten kesken. Mahdollisuuden parissa työskentelevät tiimin jäsenet voivat sisäistää yksittäiset
myyntivoittonsa koko tiimin kiintiöön ja pipeline-raportteihin.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut mahdollisuuksien osuudet käyttöön ja olet mahdollisuuden
omistaja tai omistajan yläpuolella organisaation hierarkiassa, voit lisätä ja säätää mahdollisuuden
osuuksia.

• Käytä mahdollisuuden tuotosta suoraan vastuussa oleville tiimin jäsenille tuotto-osuuksia, joiden
yhteissumma on aina 100 % mahdollisuuden summasta.

• Käytä tukeville tiimin jäsenille päällekkäisiä osuuksia, joiden yhteissumma voi olla kuinka monta
prosenttia tahansa mahdollisuudesta, joskus jopa yli 100 %.

Salesforce-organisaatiosi Kohteen Mahdollisuus osuus - Summa  -kenttä sisältää
yhden tuotto-osuuden ja yhden päällekkäisen osuuden. Jos mukautetut osuustyypit ovat käytössä
organisaatiossasi, Salesforce-pääkäyttäjäsi voi luoda kolme muuta osuustyyppiä. Pääkäyttäjäsi
päättää, minkä osuuksien täytyy olla aina yhteensä 100 %. Jos haluat ottaa mukautetut osuustyypit käyttöön organisaatiossasi, pyydä
pääkäyttäjääsi ottamaan yhteyttä Salesforceen.

Pääkäyttäjäsi voi myös luoda mahdollisuuksien osuuksille mukautettuja kenttiä, jolloin voit seurata ja tallentaa tiimin jäsenille luomiisi
osuuksiin liittyviä tietoja paremmin.

Note:  Osuuksia ei voi sisällyttää myyntialueisiin. Lisätietoja osuuksien sisällyttämisestä ennusteisiin on kohdassa Ennustetyyppien
välillä vaihtaminen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

Jos luot mahdollisuuksien osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saatuja voittoja työtoveriesi kesken, tutustu seuraaviin ohjeisiin
saadaksesi lisätietoja.

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Lisää ja säädä osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saadun tuoton tiimin jäseniesi kesken.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Jos luot mahdollisuuksien osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saatuja voittoja työtoveriesi kesken,
tutustu seuraaviin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Mahdollisuuden omistaja sisältyy automaattisesti mahdollisuustiimiin ja hänelle kohdistetaan
alustavasti 100 % osuustyypeistä, joiden tulee olla aina yhteensä 100 %.

• Jos et voi lisätä tiimin jäsentä muokatessasi mahdollisuuden osuutta, lisää jäsen
Mahdollisuustiimi-viiteluetteloon mahdollisuuden pääsivulta. (Jos haluat lisätä jäseniä
muokatessasi osuuksia, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi).

• Jos et näe kentän osuuksia, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi tarkastamaan kenttätason
suojausrajoitukset.

• Näet, onko osuustyyppi aina yhteensä 100 % tarkastamalla, sisältääkö osuuden kuvaus tekstin
"täytyy olla 100 %".
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• Prosenttiosuudet on rajoitettu kahteen desimaaliin. Jos syötät valuutta-arvon, jonka prosenttiosuus vaatii enemmän kuin kaksi
desimaalia, summa pyöristetään automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osuuksien lisääminen
mahdollisuustiimin jäsenille:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

JA

Mahdollisuustietueen
omistaja tai omistajan
yläpuolella
organisaation
hierarkiassa

Lisää ja säädä osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saadun tuoton tiimin jäseniesi kesken.

1. Valitse mahdollisuuden Mahdollisuuden osuudet -viiteluettelosta Muokkaa mahdollisuuden
osuuksia.

2. Täytä kentät tarpeen mukaan.

3. Voit poistaa tiimin jäsenen osuudesta napsauttamalla tiimin jäsenen nimen vierestä  tai
Poista.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien osuudet

298

Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avullaMyynti asiakkaillesi



Tunne kilpailijasi

Kilpailijoiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Luetteloimalla kilpailijoiden nimet mahdollisuudessa voit seurata odottavan myynnin kilpailijoita.
Voit syöttää uusien kilpailijoiden nimiä tai valita kilpailijoita pääkäyttäjän määrittämästä luettelosta.
Pääset tarkastelemaan tietoja mahdollisuuden Kilpailijat-luettelosta.
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Kilpailijoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kilpailijoiden
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Kilpailijoiden
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

Mahdollisuuden Kilpailijat-luettelossa näkyvät sopimuksen kilpailijat.

• Voit tarkastella kilpailijan tietoja napsauttamalla nimeä.

• Voit muokata mahdollisuuden kilpailijan vahvuuksia ja heikkouksia valitsemalla kilpailijan nimen
vierestä Muokkaa.

• Voit lisätä kilpailijan valitsemalla Uusi. Kirjoita kilpailijan nimi tai napsauta hakukuvaketta, jos
haluat valita kilpailijoita pääkäyttäjän määrittämästä luettelosta. Kilpailijan ei tarvitse olla olemassa
oleva tili tai yhteyshenkilö. Määritä kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet. Ne voivat olla erilaiset
eri mahdollisuuksien mukaan.

Note:  Jotta voit lisätä tai luoda kilpailijan mahdollisuuteen, sinulla on oltava myös
mahdollisuuden muokkausoikeus.
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Paranna suorituskykyäsi Work.com:in avulla

Palautteen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palaute-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
lukuoikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen tarkasteleminen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
luontioikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen luominen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
muokkausoikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen muokkaaminen tai lähettäminen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
poisto-oikeus

JA

Palautteen poistaminen (vain pääkäyttäjille,
joilla on kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeudet):

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Work.com-palautteen avulla voit pyytää ja tarjota henkilöä tai aihetta koskevaa palautetta sekä vastata työsuoritusarviointeihin liittyvään
palautteeseen.

Palautetarjouksia, palautepyyntöjä ja työsuoritusarvointeihin liittyvää palautetta hallitaan kaikkia Palaute-välilehdestä. Palaute-välilehdessä
näytetään oletusarvoisesti viimeksi tarkastelemasi palaute, ja voit suodattaa sitä nähdäksesi erityyppisiä palautetietueita. Valitse esimerkiksi
Uudet palautepyynnöt nähdäksesi palautetietueet, jotka vaativat huomiota. Voit myös luoda mukautettuja luettelonäkymiä eri
suodatusvaihtoehdoilla.

Palautteen oletusarvoisiin suodattimiin sisältyy:

• Kaikki palaute — Kaikki palaute, mukaan lukien kertaluontoiset palautteet ja työsuoritusarviointeihin liittyvä palaute

• Hylätyt palautepyynnöt — Kaikki palaute, jota sinä olet pyytänyt, mutta josta muut ovat kieltäytyneet

• Minua koskeva palaute — Kaikki sinua koskeva annettu palaute

• Omaa tiimiäni koskeva palaute — Kaikkia omaa tiiliäsi koskeva palaute

• Muita koskeva palaute — Muita koskeva annettu palaute

• Aiheita koskeva palauta — Aiheita koskeva annettu palaute
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• Uudet palautevastaukset — Uudet vastaukset pyytämääsi palautteeseen

• Uudet palautepyynnöt — Uudet kertaluonteisen palautteen ja työsuoritusarviointeihin liittyvän palautteen pyynnöt

Palaute-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele ja suodata palauteluetteloasi nähdäksesi uudet pyynnöt, vastaukset tai muun palautteen.

• Napsauta palautetietuetta nähdäksesi palautetta koskevat lisätiedot ja muokataksesi niitä.

• Tarjoa tai pyydä palautetta

KATSO MYÖS:

Palautteen näkyvyys

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus
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Palautteen näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palaute-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Näkyvyysvaihtoehdot perustuvat valitsemasi palautteen tyyppiin.

Pyydetty palaute
Vain ihmiset, joille lähetit palautepyynnön sekä pääkäyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus-
tai tarkasteluoikeudet, voivat nähdä pyyntösi.

Pääkäyttäjä, jolla
kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeus

Henkilön esimiesPyynnön
vastaanottava
henkilö

Palautetta pyydetty
aiheesta

Aihe

Minä itse

Toinen käyttäjä

Tarjottu palaute
Voit tarkastella vain kanssasi jaettua palautetta. Et esimerkiksi voi tarkastella itseäsi koskevaa
palautetta, joka jaettiin vain esimiehellesi.

Pääkäyttäjä, jolla
kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeus

Henkilön esimiesHenkilöTarjottu palaute

Vain henkilö

Henkilö ja esimies

Vain esimies

KATSO MYÖS:

Palautteen yhteenveto
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Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorituskyky-välilehden
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
luominen:
• Työsuoritussyklien

luontioikeus

Työsuoritusarviointeihin
vastaaminen ja niiden
lähettäminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Work.com-työsuoritusarvioinnit keräävät palautetta yhtiösi työntekijöistä asiakaskyselyiden kautta.

Käytä Palaute-välilehteä tarkastellaksesi työsuoritusarviointeja, jotka sinun tulee suorittaa. Käytä
alasvetovalikkoa suodattaaksesi työsuoritusarviointejasi ja muuta palautetta. Valitse Uudet
palautepyynnöt nähdäksesi kertaluontoiset palautteet ja työsuoritusarvioinnit, jotka vaativat
huomiotasi.

KATSO MYÖS:

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Arvioinnin tekeminen

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen
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Arvioinnin tekeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Vastaa arvioinnin kysymyksiin. Jos Kutsu työtoveri- tai Kutsu Ohita taso -vaihtoehdot ovat
käytettävissä, napsauta niitä pyytääksesi arvioita muilta.

Jos haluat nähdä viimeaikaiset työt, kuten kiitokset, tavoitteet, mittataulukot ja palautteen,
napsauta työsuoritusarvioinnin lisätietosivulta Mukauta viiteluetteloita. Et voi tehdä tarjouksia
viimeaikaisista töistä suoraan vastauksissasi, mutta voit lisätä nämä tiedot manuaalisesti.

5. Kun arviointi on valmis, napsauta Lähetä tai Tallenna luonnos tehdäksesi siihen myöhemmin muutoksia.
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Voit tarkastella lähetettyjä arviointeja, kuten sinua ja tiimiäsi koskevia arviointeja, käyttämällä Palaute-välilehden suodattimia.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työtoverien lisääminen
työsuoritusarviointeihin:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Kutsua työtovereita tarkastamaan työsuoritusarviointisi.

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Jos sivulla on työtoverien arviointeja tai Ohita taso -arviointeja, napsauta Kutsu työtoveri tai
Kutsu Ohita taso.

5. Kirjoita kutsuttavan henkilön nimi ja napsauta Tallenna.
Henkilön nimi näytetään kutsuttujen ihmisten luettelossa ja hän saa sähköpostin, joka pyytää
häntä suorittamaan Työtoveri- tai Ohita taso -arvioinnin.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Arvioinnin tekeminen

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen
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Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorituskyky-välilehden
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Hylkää työsuoritusarvioinnin pyyntö, kun kyseistä henkilöä tai tiimiä koskevaa palautetta ei enää
tarvita.

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Napsauta Hylkää.

5. Napsauta vahvistusviestissä OK.

• Voit hylätä vain itsearviointeja, työtoverien arviointeja ja Ohita taso -arviointeja.

• Hylätyn arvioinnin tallennetut vastaukset säilytetään.

• Hylätyt arvioinnit löytyvät Palaute-sivulta Kaikki palaute -suodattimen avulla.

• Napsauta hylätyn arvioinnin lisätietosivulta Avaa uudelleen avataksesi arvioinnin uudelleen.
Uudelleen avatut arvioinnit näytetään Uudet palautepyynnöt -luettelossa.

• Kun työsuoritusarviointisykli päättyy, hylättyjä arvioita ei voi avata enää uudelleen.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Arvioinnin tekeminen
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Tavoitteiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tavoitteet-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tavoitteiden
tarkasteleminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
lukuoikeus

Tavoitteiden luominen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
luontioikeus

Tavoitteiden
muokkaaminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
muokkausoikeus

Tavoitteiden poistaminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
poisto-oikeus

Work.com-tavoitteiden avulla voit määrittää, seurata ja mitata työtäsi. Voit käyttää tavoitteita
Tavoitteet-välilehdestä tai Chatter-profiilisivuilta.

Käyttäjien tavoitteet näytetään heidän käyttäjäprofiiliensa Tavoitteet-välilehdessä. Ylätason
Tavoitteet-välilehti on tavallinen luettelonäkymä, jota voidaan mukauttaa näyttämään erilaisia
tavoitteiden luetteloita (esimerkiksi omat tavoitteet, oman tiimin tavoitteet tai yhtiön avaintavoitteet).
Näkemäsi välilehdet ja luettelonäkymät saattavat vaihdella riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on
määrittänyt Work.com-ominaisuuden.

Napsauta tavoitetta luettelonäkymästä nähdäksesi sen lisätietosivun.

Tavoitteiden tietueissa tuetaan Chatter-syötteitä, joten useat käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä
syötteestä käsin ja pitää tavoitteen edistymisen tiedot ajan tasalla.

Tavoitteen lisätietosivu sisältää tavoitteeseen liittyviä tilastoja, tehtäviä, tapahtumia, huomautuksia,
liitteitä ja muita tietoja. Sovita tavoitteita yhteen linkittämällä niitä päätavoitteisiin tai alatavoitteisiin.

Muokkaa jakoasetuksia hallitaksesi tarkemmin, kuka voi tarkastella ja päivittää tavoitteitasi. Jos
esimerkiksi organisaatiosi tavoitteet asetetaan oletusarvoisesti yksityisiksi, tavoitteiden omistajat ja
pääkäyttäjät voivat jakaa tavoitteita tiettyjen käyttäjien tai ryhmien kanssa parantaakseen niiden
yhteistyötä ja näkyvyyttä. Valitse Vain luku- tai Luku/kirjoitus-käyttöoikeus hallitaksesi tavoitteiden
käyttöoikeuksia tarkemmin.

Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tehtävä tai Uusi tapahtuma luodaksesi
tavoitteeseen liittyvän tehtävän tai tapahtuman. Voit halutessasi luoda tehtäviä tai tapahtumia myös
yksittäisille mittataulukoille.

Lisää tavoitteisiisi mittataulukoita laskeaksesi edistymistäsi. Voit myös linkittää mittataulukoita
suosikkiraporttiesi tietoihin seurataksesi työtäsi Salesforcessa. Määritä eri mittataulukoille painoja
seurataksesi tavoitteen edistymistä tarkasti.

KATSO MYÖS:

Tavoitteen luominen

Mittataulukot

Valmennuksen yleiskatsaus

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Mittataulukot
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Tavoitteen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tavoitteet-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tavoitteiden
tarkasteleminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
lukuoikeus

Tavoitteiden luominen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
luontioikeus

Määritä, seuraa ja mittaa työtäsi Work.com Goals -ominaisuuden avulla.

1. Napsauta ylätasot Tavoitteet-välilehteä.

Jos et näe Tavoitteet-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta Force.com-sovellusvalikosta
Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta  ja valitse se Kaikki välilehdet
-sivulta.

2. Napsauta Uusi.

3. Anna tavoitteelle nimi ja syötä sen lisätiedot.

Voit säätää tavoitteen jakoasetuksia sen luomisen jälkeen. Huomaa, että kaikki tavoitteiden
kuvat ovat ulkoisesti käytettävissä.

Vihje:  Jos haluat luoda yhtiön avaintavoitteen, valitse Yhtiön avaintavoite -kenttä. Kun
tavoite on luotu, napsauta Jakaminen tavoitteen lisätietosivulta ja jaa se Kaikki sisäiset
käyttäjät -ryhmälle. Valitse tavoitteen käyttöoikeustasoksi Vain luku jakaaksesi sen muun
organisaatiosi kanssa tai Luku/kirjoitus salliaksesi kaikkien työstää sitä.

4. Määritä tavoitteen tila:

• Luonnos — Tavoitteen tiedot ovat luonnostilassa eikä niitä ole vielä viimeistelty.

• Julkaistu — Tavoitteen tiedot on viimeistelty ja tavoite on kesken.

• Valmis — Tavoite on saavutettu.

• Peruutettu — Tavoite on peruttu eikä se ole enää voimassa.

• Keskeneräiset — Tavoitetta ei ole saavutettu.

5. Napsauta Tallenna.

Voit kohdistaa tavoitteita uudelleen muille käyttäjille napsauttamalla tavoitteen lisätietosivulta
Omistajan nimi -kentän vierestä Muuta. Mittataulukot voivat olla muiden käyttäjien omistamia,
joten muista kohdistaa myös ne uudelle omistajalle.

KATSO MYÖS:

Tavoitteiden yhteenveto

Mittataulukot
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Mittataulukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mittataulukot vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Käytä mittataulukoita seurataksesi ja hakeaksesi tietojasi.

Luo uusia mittataulukoita Mittataulukot-välilehdestä tai tavoitteen lisätietosivulta. Käyttäjät voivat
luoda yksittäisiä mittataulukoita tai liittää niitä tavoitteisiin.

Käytä edistymisen tai valmistumisen mittataulukoita seurataksesi itsellesi tai muille määrittämiäsi
tavoitteita. Kuka tahansa, jolla on luku-/kirjoitusoikeus, voi päivittää mittataulukon arvoja, ja
mittataulukoita saatetaan näyttää heidän valmennustiloissaan ja työsuoritusarvioinneissaan.

Kuka tahansa, jolla on luku-/kirjoitusoikeus, voi päivittää mittataulukon arvoja, ja mittataulukoita
saatetaan näyttää heidän valmennustiloissaan ja työsuoritusarvioinneissaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mittataulukon luominen

Seuraa ja tutki töitäsi Work.com-mittataulukoiden avulla.

KATSO MYÖS:

Mittataulukon luominen

Tavoitteiden yhteenveto

Tavoitteiden yhteenveto

Tavoitteen luominen
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Mittataulukon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mittataulukot vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittataulukon
tarkasteleminen:
• Mittataulukoiden

lukuoikeus

Mittataulukoiden luominen:
• Mittataulukoiden

luontioikeus

Mittataulukoiden
linkittäminen raportteihin:
• Mittataulukoiden

datalinkkien luontioikeus

Seuraa ja tutki töitäsi Work.com-mittataulukoiden avulla.

1. Napsauta Mittataulukot-välilehteä.

Voi myös napsauttaa tavoitteen lisätietosivulta Uusi mittataulukko.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Edistyminen- tai Valmistuminen-tietuetyyppi ja napsauta Jatka.

• Edistyminen-mittataulukot mittaavat työn edistymistä vertaamalla suoritettua työtä
kohdearvoon. Ne soveltuvat hyvin lukumäärien ja prosenttiosuuksien seuraamiseen. Voit
luoda edistymisen mittataulukoksi esimerkiksi Muunna 50 liidiä  tai Saavuta
100 % asiakastyytyväisyys.

• Valmistuminen-mittataulukot mittaavat, onko mittataulukko suoritettu vai ei. Ne soveltuvat
hyvin virstanpylväiden seuraamiseen tai jos mittataulukkosi eivät perustu lukumääriin. Voit
esimerkiksi luoda valmistumisen mittataulukoksi Ansaitse
Salesforce-sertifikaatti.

4. Anna mittataulukolle nimi ja syötä sen lisätiedot.

5. Syötä Edistyminen-mittataulukolle kohdearvo.

Voit päivittää nykyisen arvon manuaalisesti tai linkittää sen Salesforce-raporttiin. Jos haluat
linkittää mittataulukon arvon raporttiin:

a. Napsauta Nykyinen arvo -kentästä Salesforce-raportista.

b. Valitse Raportin nimi.

c. Valitse Yhteenvetokenttä.

6. Määritä mittataulukon tila.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mittataulukot

Tavoitteiden yhteenveto
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Kehujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Kehu ja kiitä työtovereitasi lähettämällä mukautettuja viestejä, kunniamerkkejä ja palkintoja heidän
Chatter-syötteisiinsä.

Work.com Recognition sisältää Kiitos-ominaisuuden rajoittamattomilla mukautetuilla kunniamerkeillä
sekä kyvyllä liittää kunniamerkkejä konkreettisiin palkkioihin, kuten lahjakortteihin. Esimiehet voivat
luoda raportteja ja mittaristoja nähdäkseen kehutuimpien käyttäjien tiedot. Vaadittujen
käyttöoikeuksien lisäksi pääkäyttäjäsi täytyy ottaa käyttöön Kiitos- ja Kehut-ominaisuudet
organisaatiossasi. Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Work.com:in, Kehut-välilehti ja
Kunniamerkit-välilehti saatetaan näyttää ylätason välilehtinä. Lisäksi Kehut-välilehti saatetaan näyttää
alavälilehtenä Chatter-profiilissasi.

Note:  Käyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa ja myöntää kunniamerkkejä ilman
Work.com-lisenssiä. Käyttäjät tarvitsevat kuitenkin Work.com-lisenssin käyttääkseen
kunniamerkkejä, joihin on liitetty palkkioita. Lisätietoja Work.com:in hankkimisesta saat
ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Siirry käytettävissä olevien kunniamerkkien kirjastoon Kunniamerkit-välilehdestä. Napsauta Uusi luodaksesi kunniamerkin tai napsauta
kunniamerkkiä muokataksesi sen lisätietoja. Voit tarkastella vain kunniamerkkejä, joita voit myöntää, ja kykysi luoda tai muokata
kunniamerkkejä saattaa olla rajallinen, riippuen ominaisuuden määritystavasta.
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Anna kiittäviä kunniamerkkejä Chatter-julkaisijasta. Käyttäjät voivat tällä hetkellä myöntää kunniamerkkejä vain yhdelle käyttäjälle kerralla.
Lisätietoja on kohdassa Työtoveriesi kiittäminen.

Voit nähdä käyttäjän saamat kunniamerkit hänen Chatter-profiilinsa Kehut-välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Kunniamerkin luominen

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

Palkintorahastot

Palkintorahastojen luominen
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Kunniamerkin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kunniamerkit-välilehden
tarkasteleminen:
• Ylimääräisiä

käyttäjäoikeuksia ei
vaadita

Kunniamerkin laatiminen:

• Asiakirjojen luontioikeus

• "Rajoita mukautettujen
kunniamerkkien luojia"
-asetus ei ole
oletusarvoisesti
käytössä. Jos asetus on
käytössä, käyttäjät
tarvitsevat mukautettujen
kunniamerkkien
määritelmien
luontioikeuden.

Luo mukautettuja kunniamerkkejä kehuaksesi ja kiittääksesi työtovereitasi ainutlaatuisella tavalla.

Opastus: Kiitos-kunniamerkin luominen

1. Napsauta Kunniamerkit-välilehteä.

Jos Kunniamerkit-välilehti ei ole näkyvissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä kunniamerkin nimi ja kuvaus, lisää kunniamerkin kuva ja määritä halutessasi palkintoja ja
kunniamerkkien rajoituksia.

Note:

• Käyttäjät voivat luoda palkintokunniamerkkejä vain, jos heillä palkinnot käytössä.

• Kunniamerkkejä ei voi siirtää sandbox-organisaatiosta tuotanto-organisaatioon.

• Voit rajoittaa kunniamerkkitietueiden käyttöoikeutta Käyttöoikeus-viiteluettelosta,
mutta kunniamerkkien kuvat ovat ulkoisesti käytettävissä.

KuvausKunniamerkin kenttä

Kunniamerkin nimi.Kunniamerkin nimi

Osoittaa, että kunniamerkki on aktiivinen ja se
voidaan myöntää. Tämä asetus on käytössä
oletusarvoisesti.

Aktiivinen

Valitse tälle kunniamerkille palkintorahasto,
jos sellainen on.

Palkintorahasto

Kunniamerkin omistajan nimi.Omistajan nimi

Valitse tehdäksesi tästä kunniamerkistä yhtiön
kunniamerkki. Ainoastaan käyttäjät, joilla
Chatter-moderointioikeudet, voivat luoda ja
muokata yhtiön kunniamerkkejä. Yhtiön
kunniamerkit sallivat kaikkien käyttäjien
myöntää tämän kunniamerkin.

Yhtiön kunniamerkki

Kuvaus, joka selittää kunniamerkin
tarkoituksen.

Kuvaus

Kunniamerkin visuaalinen ilme. Napsauta
kuvakenttää valitaksesi kuvan tietokoneellasi
olevasta kansiosta. Kunniamerkkien kuvat
säilytetään 128 x 128 pikselin kokoisina ja ne
ovat ulkoisesti käytettävissä.

Kuvan URL

Käytettävissä olevien kunniamerkkien määrä.
Tämä saattaa olla käyttäjäkohtainen tai

Rajoitusmäärä
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KuvausKunniamerkin kenttä

osoitettu kaikille käyttäjille. Kunniamerkkejä on oletusarvoisesti
rajattomasti.

Osoittaa, milloin järjestelmä aloittaa käytettyjen kunniamerkkien
laskemisen. Oletusarvo on kunniamerkin luontipäivä.

Rajoitus alkamispäivä

Jos valitset Käyttäjäkohtainen, rajoitus koskee jokaista käyttäjää.
Valitse Yhtiönlaajuinen, jolloin rajoitus koskee koko organisaatiota.

Rajoitustyyppi

4. Napsauta Tallenna.

Mukautettujen kunniamerkkien käyttöoikeus on määritetty oletusarvoisesti kaikille sisäisille käyttäjille. Jos haluat muuttaa mukautetun
kunniamerkin käyttöoikeutta, napsauta kunniamerkin lisätietosivun Käyttöoikeus-viiteluettelosta Muokkaa luetteloa.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

Palkintorahastot

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Määritä kiitos-kunniamerkin käyttöoikeus sen Käyttöoikeus-viiteluettelosta.

1. Valitse Kunniamerkit-välilehdestä kunniamerkki, jota haluat muokata.

Jos et näe Kunniamerkit-välilehteä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta  ja valitse
se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta Käyttöoikeus-viiteluettelosta Muokkaa luetteloa.

3. Syötä julkiset ryhmät tai käyttäjät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

Voit myöntää käyttöoikeuden vain käyttäjille, joilla tuettu lisenssi.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Kunniamerkin luominen

Palkintorahastot
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Palkintorahastot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastojen
tarkasteleminen:
• Palkintorahastojen

lukuoikeus

Palkintorahastojen
luominen:
• Palkintojen luontioikeus

Palkintorahastojen
luontioikeus

Work.com-palkintojen avulla voit liittää kunniamerkkeihisi konkreettisia palkkioita. Voit liittää
kunniamerkkejä konkreettisiin palkintoihin useimmista digitaalisista lahjakoodeista globaalisti.

Pääkäyttäjäsi täytyy ottaa Kiitos- ja Palkinnot-ominaisuudet käyttöön organisaatiossasi.

Work.com-palkintojen avulla voit valita oletusarvoisen Amazon.com™-palkintorahastotyypin lisäksi
haluamiasi palkinto-ohjelmia tai tuotemerkkejä. Palkintojen tiedot tallennetaan kahteen objektiin:
Palkintorahaston tyyppi ja Palkintorahasto. Alla on pikainen esittely näiden kahden eroavaisuuksista:

Palkintorahaston tyyppi
Tämä objekti sisältää palkinnon kiinteät tiedot, kuten valuuttatyyppi, lunastustiedot ja
CSV-tiedoston lataustiedot. Esimerkkejä ovat Amazon.com™, iTunes™ tai Starbucks™.

Palkintorahasto
Tämä objekti sisältää lahjakoodit ja se voi olla liitettynä vain yhteen palkintorahaston tyyppiin.
Kullakin palkitonrahastolla on kiinteä arvo, jonka määrität ostamalla tietyn määrän lahjakoodeja.

Esimerkiksi palkintorahasto Q1 Yhdysvaltain palkinnot saattaa sisältää koodeja, jotka on linkitetty
100 dollarin Amazon.com-lahjakortteihin. Toinen palkintorahasto Q1 Asiakaspalvelun palkinnot
saattaa sisältää koodeja, jotka on linkitetty 20 dollarin Amazon.com-lahjakortteihin. Nämä
palkintorahat liitettäisiin samaan palkintorahaston tyyppiin. Starbucks-lahjakortteihin linkitetty
palkintorahasto liitettäisiin kuitenkin toiseen palkintorahaston tyyppiin.

Voit luoda palkintojen kunniamerkkejä kolmessa vaiheessa.

1. Luo palkintorahaston tyyppi tai käytä oletusarvoista Amazon.com-palkintorahastotyyppiä.

2. Luo palkintorahasto ja lataa palkintokoodeja.

3. Liitä kiitos-kunniamerkki palkintorahastoon.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Palkintorahastotyyppien luominen

Palkintorahastojen luominen

Kunniamerkin luominen
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Palkintorahastotyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastotyyppien
tarkasteleminen:
• Palkintorahastotyyppien

lukuoikeus

Palkintorahastotyyppien
luominen:
• Palkintorahastotyyppien

luontioikeus

Palkintorahastojen luku-
ja luontioikeus

Palkintojen luku- ja
luontioikeus

Käytä palkintorahastojen tyyppejä määrittääksesi yleiset palkintotiedot, kuten valuuttakoodit,
lunastustiedot ja CSV-tiedoston lataustiedot.

1. Napsauta Palkintorahastotyyppi-välilehteä.

Jos Palkintorahastotyyppi-välilehti ei ole käytettävissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta
puolelta  ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä palkintorahastotyypin tiedot.

Tiedot

KuvausKenttä

Palkintorahastotyypin nimi. Valitse kuvaava nimi, kuten Amazon.CA
(Kanada) tai Starbucks (US).

Palkintorahastotyypin
nimi

Valitse Lahjakoodit yhdistääksesi palkintoihisi käteispalkintoja. Valitse
Pisteet, jos palkintoon ei liity käteistä. Pisteitä käyttävät
palkintorahastotyypit eivät huomioi Valuuttakoodi-kenttää.

Palkintojärjestelmä

Osoittaa, onko palkintorahastotyyppi aktiivinen vai ei.Aktiivinen

Palkintorahastotyypin omistajan nimi.Omistajan nimi

Valuutan tyyppi.Valuutan koodi

Vain luku -asetus osoittaa, että palkintorahastotyyppi on esimääritetty,
esimerkiksi Amazon.com-tyyppi. Et voi muuttaa esimääritettyjen
palkinrahastotyyppien nimeä, palkintojärjestelmää tai valuuttakoodia.
Esimääritetyt palkintorahastotyypit ovat järjestelmän luomia eikä niitä
voi muokata.

Esimääritetty

Lunastaminen

KuvausKenttä

URL, josta palkinto lunastetaan. Tämä kenttä on valinnainen, perustuen
palkintokoodin tyyppiin. Älä syötä lunastus-URL-osoitetta
palkintokoodeille, jotka ovat linkkejä.

Lunastus-URL

Ohjeet palkinnon lunastamiseen, mukaan lukien lisätoimet, jotka
käyttäjän tulee ehkä suorittaa lunastaakseen palkinnon.

Lunastustiedot

Palkintorahastotyyppiin liittyviä ylimääräisiä lakisääteisiä tietoja.Ehdot ja
vastuuvapauslauseke
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Lataa määritys

KuvausKenttä

CSV-tiedoston sarake, joka määrittää palkintokoodit. Lähetys käyttää oletusarvoisesti toista saraketta.
Syötä luku määrittääksesi toisen sarakkeen.

Palkintokoodi-sarake

CSV-tiedoston sarake, joka määrittää palkintojen arvot. Lähetys käyttää oletusarvoisesti kolmatta
saraketta. Syötä luku määrittääksesi toisen sarakkeen.

Palkinnon arvo -sarake

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Palkintorahastot

Palkintorahastojen luominen

Kunniamerkin luominen

Kehujen yhteenveto
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Palkintorahastojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastojen
tarkasteleminen:
• Palkintorahastojen

lukuoikeus

Palkintorahastojen
luominen:
• Palkintorahastojen

luontioikeus

Palkintojen luontioikeus

Käytä palkintorahastoja palkintorahastotyyppiin liittyvien lahjakoodien säilyttämiseen.

Käyttäjät voivat laatia palkintokunniamerkkejä luomistaan palkintorahastoista. Palkintorahastot
voivat sisältää kolmannelta osapuolelta (kuten TangoCard™) ostettuja Amazon.com™-lahjakortteja
tai muita palkinto-ohjelmia kuin Amazon.com.

1. Napsauta Palkintorahasto-välilehteä.

Jos Palkintorahasto-välilehti ei ole käytettävissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta
 ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä palkintorahastollesi nimi, valitse sen tyyppi ja syötä palkinnon arvo.

4. Napsauta Tallenna.

5. Lataa tai syötä lahjakoodisi.

• Jos haluat ladata lahjakoodit CSV-tiedostolla, valitse Lähetä CSV ja sitten Valitse tiedosto.
Valitse CSV-tiedosto ja napsauta Lähetä.

Lähetys käyttää oletusarvoisesti toista saraketta palkintokoodeille ja kolmatta saraketta
palkintojen arvoille. Voit kuitenkin määrittää niille eri arvot asiaan liittyvässä palkintorahaston
tyypissä. Alla on esimerkki siitä, miten voit muotoilla CSV-tiedostosi:

Note:  Varmista, että palkintokoodin tiedot alkavat CSV-tiedoston toiselta riviltä.
Ensimmäistä riviä käsitellään otsikkorivinä eikä sitä ladata.

• Jos haluat syöttää lahjakoodit manuaalisesti, valitse Uusi palkinto. Syötä lahjakoodi ja
napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Palkintorahastot

Palkintorahastotyyppien luominen

Kunniamerkin luominen

Kehujen yhteenveto
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Taitojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Taidot sallivat käyttäjien jakaa tietojaan omista ammattitaidoistaan. Taitojen avulla käyttäjät voivat
löytää toisia, tehdä muiden kanssa yhteistyötä ja suositella toisia heidän tietotaitonsa perusteella.

Taidot-ominaisuuden avulla eri aihealueiden ammattilaiset on helppo tunnistaa. Käyttäjät voivat
lisätä tai poistaa taitoja Chatter-profiilisivultaan tai tietueen lisätietosivuilta, ja muut käyttäjät voivat
kannattaa niitä. Käytä globaalia hakupalkkia hakeaksesi ammattilaisia, joilla on tiettyjä taitoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Lisää taitoja osoittaaksesi ammattipätevyytesi.

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

Poista taito, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

Kannata käyttäjän taitoa osoittaaksesi, että he ovat ammattilaisia tietyllä aihealueella.

KATSO MYÖS:

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta
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Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen lisääminen:
• Taitojen ja taitojen

käyttäjien luontioikeus

Lisää taitoja osoittaaksesi ammattipätevyytesi.

Jos taito on jo olemassa, hae se käyttämällä globaalia hakupalkkia ja napsauta sen tietueesta Lisää
profiiliini.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Käyttäjän taidot -luettelosta Uusi taito.

3. Kirjoita taidon nimi ja halutessasi sen kuvaus.

4. Napsauta Tallenna.
Taito luodaan.

5. Napsauta Lisää profiiliini.

6. Napsauta Tallenna.
Taito yhdistetään sinuun.

Voit lisätä taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen poistaminen:
• Taitojen lukuoikeus

JA

Taitokäyttäjien
poisto-oikeus

Poista taito, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Käyttäjän taidot -osiosta Poista poistettavan taidon vierestä.

3. Napsauta OK.

Taito ei ole enää yhdistetty sinuun, mutta sitä ei ole poistettu pysyvästi. Taitoja voi poistaa vain
taitojen omistajat, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

Voit poistaa taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta
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Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kannatusten lisääminen
taitoihin:
• Kannatuksien

luontioikeus

JA

Taitojen ja taitojen
käyttäjien lukuoikeus

Kannata käyttäjän taitoa osoittaaksesi, että he ovat ammattilaisia tietyllä aihealueella.

1. Siirry kannatettavan käyttäjän profiilisivulle.

2. Napsauta oikeasta yläkulmasta  ja valitse Käyttäjän lisätiedot.

3. Napsauta Käyttäjän taidot -osiosta taitokäyttäjän nimeä tai Kannatukset-linkkiä kannatettavan
taidon vierestä.

4. Napsauta Lisää kannatus.

5. Napsauta Tallenna.

Voit kannattaa taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta
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Valmennuksen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Valmennus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valmennustilojen
tarkasteleminen:
• Valmennuksen

lukuoikeus

Valmennustilojen luominen:
• Valmennuksen

luontioikeus

Work.com-valmennuksen avulla voit valmentaa ketä tahansa yhtiösi jäsentä tai olla valmennettavana
yksityisesti. Voit myös laajentaa valmennustiloja sisältämään muita tarkkailijoita ja osallistujia. Käytä
valmennusta Valmennus-välilehdestä tai profiilisivultasi.

Valmennussivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele valmennustilojesi luetteloa.

Sinun kannattaa luoda omia suodattimia (kuten Omat valmentajat, Valmennettavani ja
Ei-aktiiviset suhteet), jotka sopivat organisaatiollesi.

• Napsauta Uusi luodaksesi valmennustilan. Sinulla voi olla niin monta valmennustilaa kuin haluat.

Napsauta valmennustilaa luettelonäkymästä nähdäksesi sen lisätietosivun.

Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Näytä syöte nähdäksesi valmennussuhteeseen liittyvän syötteen.

Pääkäyttäjäsi täytyy ottaa Chatter-syöteseuranta käyttöön syötteen näyttämiseksi.

• Käytä valmennussuhteeseen liittyviä mittaristoja, mittataulukoita, toimintoja, huomautuksia ja liitteitä.

323

Valmennuksen yleiskatsausMyynti asiakkaillesi



• Kumoa valmennustilojen aktivointi, kun ne eivät ole enää hyödyllisiä. Tämä säilyttää tietueen historian, ja valmennustila voidaan
aktivoida uudelleen milloin tahansa.

• Voit poistaa valmennustiloja, jos sinulla on siihen oikeus.

KATSO MYÖS:

Tavoitteiden yhteenveto

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Work.com-sähköpostiasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostiasetusten
määrittäminen:
• Ei vaadittuja

lisäkäyttöoikeuksia

Ota Work.com-sähköpostit käyttöön vastaanottaaksesi Work.com-palautteeseesi ja -palkintoihin
liittyviä ilmoituksia.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Work.com  ja valitse
Work.com-osiosta Sähköpostiasetukset.

2. Valitse Yleiset-osiosta Vastaanota sähköposteja.

Voit poistaa tämän vaihtoehdon valinnan koska tahansa, jos et halua enää saada
Work.com-sähköposteja.

3. Valitse Henkilökohtaiset-osiosta sähköpostityypit, joita haluat vastaanottaa.

KuvausSähköpostiasetus

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada
sähköpostia, kun joku antaa sinulle palkinnon.

Joku antaa palkinnon

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada
sähköpostia, kun joku pyytää sinulta palautetta
tai vastaa esittämääsi kysymykseen.

Minulta pyydetään palautetta tai saan
vastauksen esittämääni kysymykseen

4. Napsauta Tallenna.
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Tarjousten luominen ja sopimusten dokumentointi

Tarjoukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten tarkasteleminen:
• Tarjousten lukuoikeus

Tarjousten luominen:
• Tarjousten luontioikeus

Tarjouksen rivikohteiden
lisääminen:
• Tarjousten

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Salesforce-tarjoukset edustavat yhtiösi tuotteille ja palveluille ehdotettuja hintoja. Voit luoda
tarjouksen mahdollisuudesta ja sen tuotteista. Kullakin mahdollisuudella on useita liitettyjä tarjouksia,
ja kaikki ne voidaan synkronoida mahdollisuuden kanssa. Kun tarjous ja mahdollisuus on synkronoitu
keskenään, kaikki tarjouksen rivikohteisiin tehdyt muutokset synkronoidaan mahdollisuuden
tuotteisiin, ja päinvastoin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tarjousten luominen ja hallinta

Luo tarjouksia, jotka näyttävät asiakkaillesi tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden hinnat. Voit
luoda tarjousjoukon näyttääksesi erilaisen tuotteiden, alennusten ja määrien yhdistelmät niin,
että asiakkaat voivat vertailla hintoja. Hallitse sitten tarjouksiasi pitääksesi ne ajan tasalla.

Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

Linkitä tarjous mahdollisuuteen, josta se luotiin. Tällä tavalla toiseen tietueeseen tehdyt
muutokset vaikuttavat aina toiseen tietueeseen.

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse

Tarjoa asiakkaillesi tarjouksia helpolla tavalla: PDF-tiedostoina. Luo PDF-tarjouksia vakiomallista
tai yhtiösi imagon mukaisesti. Lähetä tarjous sitten sähköpostitse asiakkaallesi.

Tarjousten poistamisessa huomioitavia asioita

Ennen kuin poistat tarjouksen, sinun kannattaa ymmärtää, miten poistaminen vaikuttaa
tarjoukseen liittyviin PDF-tiedostoihin ja mahdollisuuksien kanssa synkronointiin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Tarjousten luominen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten tarkasteleminen:
• Tarjousten lukuoikeus

Tarjousten luominen:
• Tarjousten luontioikeus

Tarjouksen rivikohteiden
lisääminen:
• Tarjousten

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Luo tarjouksia, jotka näyttävät asiakkaillesi tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden hinnat. Voit luoda
tarjousjoukon näyttääksesi erilaisen tuotteiden, alennusten ja määrien yhdistelmät niin, että asiakkaat
voivat vertailla hintoja. Hallitse sitten tarjouksiasi pitääksesi ne ajan tasalla.

1. Valitse Uusi tarjous mahdollisuuden liittyvästä tarjousten luettelosta. Välisumma-,
Alennus-, Kokonaishinta- ja Kokonaissumma-kentät näyttävät mahdollisuuden
arvot.

2. Täytä kentät.

3. Tallenna muutoksesi.

• Siihen lisätään yksilöivä tarjousnumero.

• Mahdollisuuden tuotteet kopioidaan tarjoukseen rivikohteina.

• Kokonaissumma lasketaan uudelleen syöttämiesi verojen ja toimitustietojen perusteella.

Rivikohteen lisääminen tarjoukseen:

1. Valitse liittyvästä tarjouksen rivikohteiden luettelosta Lisää rivikohde.

2. Jos mahdollisuudelle ei ole valittu hintakirjaa, valitse hintakirja tarjoukselle. Muuten tarjous
käyttää mahdollisuuden hintakirjaa.

3. Syötä hakuehdot hakukenttään etsiäksesi rivikohteen.

4. Valitse lisättävät tuotteet ja napsauta Valitse.

5. Täytä kentät. Myyntihinta on oletusarvoisesti hintakirjassa määritetty tuotteen luettelohinta.
Voit muokata myyntihintaa, riippuen käyttöoikeuksistasi.

6. Tallenna muutoksesi.

Rivikohteet lisätään liittyvään tarjouksen rivikohteiden luetteloon. Lisätieto-osion kokonaissumma
on tarjouksen kaikkien rivikohteiden summa. Alennus on rivikohteiden keskiarvoinen alennus.

KATSO MYÖS:

Tarjousten ja tarjousten rivikohteiden luonnissa ja hallinnassa huomioitavia asioita

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse
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Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten synkronoiminen:
• tarjousten luontioikeus

Linkitä tarjous mahdollisuuteen, josta se luotiin. Tällä tavalla toiseen tietueeseen tehdyt muutokset
vaikuttavat aina toiseen tietueeseen.

1. Avaa tarjous, jonka haluat synkronoida, ja napsauta Käynnistä synkronointi.

2. Napsauta Jatka, Synkronoi ja sitten Valmis.

Tarjous ja mahdollisuus on nyt synkronoitu. Mahdollisuuden Synkronoitu tarjous
-kenttä ja Tarjoukset-viiteluettelo näyttävät tarjouksen, jota synkronoidaan parhaillaan.

3. Voit pysäyttää tarjouksen ja mahdollisuuden välisen synkronoinnin avaamalla synkronoidun
tarjouksen ja napsauttamalla Lopeta synkronointi.

Päivityksiä ei enää synkronoida tietueiden välillä.

4. Voit synkronoida eri tarjouksen mahdollisuuden kanssa seuraamalla tarjouksen synkronoimisen
vaiheita.

Aiemmin synkronoidun tarjouksen synkronointi pysähtyy ja uuden tarjouksen synkronointi
alkaa.

KATSO MYÖS:

Miten tarjousten synkronointi toimii?

Tarjousten synkronoinnin vianmääritys

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

PDF-tarjousten luominen tai
lähettäminen sähköpostitse:
• Tarjousten

muokkausoikeus

Tarjoa asiakkaillesi tarjouksia helpolla tavalla: PDF-tiedostoina. Luo PDF-tarjouksia vakiomallista tai
yhtiösi imagon mukaisesti. Lähetä tarjous sitten sähköpostitse asiakkaallesi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

PDF-tarjousten luominen vakiomallista

Luo PDF-tarjouksia nopeasti vakiomalleista.

PDF-tarjousten luominen mallilla

Valitse jokin käytettävissä olevista malleista luodaksesi PDF-tiedoston.

PDF-tarjouksen lähettäminen sähköpostitse

Lähetä tarjouksesi sähköpostitse asiakkaan hyväksyttäväksi suoraan esikatselusivulta.

KATSO MYÖS:

PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita
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PDF-tarjousten luominen vakiomallista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo PDF-tarjouksia nopeasti vakiomalleista.

Jos et ole luonut vielä mukautettuja malleja tai PDF-tiedostoja, aloitat vakiomallilla.

1. Luo esikatselu napsauttamalla tarjouksen lisätietosivulta Luo PDF.

2. Tallenna PDF-tiedosto PDF-tarjoukset-viiteluetteloon napsauttamalla Tallenna tarjoukseen.
PDF-tiedoston nimi on tarjouksen nimi sekä version numero, kuten AcmeQuote_V1.

PDF-tarjousten luominen mallilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Valitse jokin käytettävissä olevista malleista luodaksesi PDF-tiedoston.

Jos olet luonut jo PDF-tiedoston, voit valita mallin viimeksi käyttämiesi mallien luettelosta. Jos et
ole luonut vielä PDF-tiedostoa tai haluat käyttää mallia, jota ei ole luettelossa, hae haluamasi malli.

1. Napsauta tarjouksen lisätietosivulta Luo PDF -alasvetoluetteloa.

2. Valitse malli Viimeisimmät mallit -luettelosta tai napsauta Valitse malli  ja hae haluamasi
malli. Jos haluat ohittaa viimeksi käytettyjen mallien luettelon ja valita uuden, napsauta tarjouksen
lisätietosivulta Luo PDF.

3. Luo esikatselu napsauttamalla Luo PDF.

4. Tallenna PDF-tiedosto PDF-tarjoukset-viiteluetteloon napsauttamalla Tallenna tarjoukseen.
PDF-tiedoston nimi on tarjouksen nimi sekä version numero, kuten AcmeQuote_V1.

PDF-tarjouksen lähettäminen sähköpostitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lähetä tarjouksesi sähköpostitse asiakkaan hyväksyttäväksi suoraan esikatselusivulta.

1. Napsauta sähköpostivaihtoehtoa PDF-tiedoston esikatselusta, tarjouksen lisätietosivulta tai
PDF-tiedoston vierestä PDF-tarjoukset-viiteluettelosta. Sähköpostitehtävä avautuu, nykyinen
tarjous-PDF liitteenä. Voit lähettää edellisen version napsauttamalla Tarjous-PDF:t -luettelosta
Lähetä sähköpostitse kyseisen version vierestä.

2. Syötä asiakkaan sähköpostiosoite, aihe ja tekstiosa, ja lähetä sähköposti.
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Tarjousten poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ennen kuin poistat tarjouksen, sinun kannattaa ymmärtää, miten poistaminen vaikuttaa tarjoukseen
liittyviin PDF-tiedostoihin ja mahdollisuuksien kanssa synkronointiin.

• Voit poistaa tarjouksia, jos sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet ja olet pääkäyttäjä, tarjouksen
omistaja tai organisaation roolihierarkiassa tarjouksen omistajan yläpuolella.

• Tarjouksen poistaminen aiheuttaa seuraavat asiat. Kaikki siihen liittyvät PDF-tiedostot,
huomautukset ja liitteet poistetaan. Jos tarjous on synkronoitu mahdollisuuden kanssa, tietue
poistetaan myös mahdollisuuden Tarjoukset-viiteluettelosta. Poistettu tarjous siirretään
roskakoriin.

• Jos palautat aiemmin synkronoidun tarjouksen roskakorista, sitä ei enää synkronoida
mahdollisuuden kanssa.

Tarjousten ja tarjousten rivikohteiden luonnissa ja hallinnassa huomioitavia
asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tarjouksen luomista tai tarjouksen rivikohteiden
käyttämistä.

Note:  Käyttöoikeutesi määrittävät mitä tehtäviä voit suorittaa. Pyydä apua
Salesforce-pääkäyttäjältäsi tehtävissä, joita et voi suorittaa itse.

• Mahdollisuuteen liittyvien hintakirjojen, tuotteiden ja luettelohintojen täytyy olla aktiivisia ennen
kuin voit luoda mahdollisuudelle tarjouksen.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer
Edition -organisaatiot voivat aktivoida tietuetyyppejä ja pyytää sinua valitsemaan
Tietuetyyppi-vaihtoehdon tietueen luonnin yhteydessä. Tietuetyypit määrittävät
valintaluetteloarvot ja liiketoimintaprosessit, jotka ovat käytettävissä tietueen luonnin ja
muokkaamisen yhteydessä.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää divisioonia, uuden tarjouksen divisioonaksi määritetään
automaattisesti siihen liittyvän mahdollisuuden divisioona.

• Jos tarjous on synkronoitu mahdollisuuden kanssa ja lisäät siihen rivikohteen, uusi rivikohde
kopioidaan mahdollisuuden Tuotteet-viiteluetteloon tuotteena.

• Jos mahdollisuus on synkronoitu tarjouksen kanssa, tarjouksen rivikohteen poistaminen poistaa myös vastaavan tuotteen
mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelosta.

• Jos tuotteella on oletusarvoisia aikatauluja, niitä ei luoda, kun lisäät rivikohteen tarjoukseen. Jos rivikohde kopioidaan mahdollisuudesta,
voit tarkastella aikataulua mahdollisuudesta. Voit muuttaa aikataulua muokkaamalla tuotetietuetta suoraan.

• Jos tarjouksen rivikohde sisältää alennuksen ja tuotteella on oletusaikataulu tuotetietueessa tai yksittäinen aikataulu mahdollisuuden
tuotteen tietueessa, et voi muokata rivikohteen Alennus-kenttää.
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PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen PDF-tarjousten luomista.

• PDF-tarjoukset eivät tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä. Teksti linjataan sivun vasempaan
laitaan oikean laidan sijaan.

• PDF-tarjouksen viiteluettelossa näytettävät tekstikentät lyhennetään alle 256 merkkiin. Tätä
rajoitusta sovelletaan muotoillun tekstin aluekentissä, muuntyyppisissä tekstikentissä,
vakiokentissä ja mukautetuissa kentissä.

• Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää uusien tarjousten oletusarvoisen tilan ja missä tiloissa olevia
PDF-tarjouksia voidaan lähettää sähköpostitse. Pääkäyttäjäsi voi esimerkiksi estää
Tarkistettavana-tilassa olevien PDF-tarjousten lähettämisen sähköpostitse.

Miten tarjousten synkronointi toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tarjousten synkronoinnin avulla voit linkittää tarjouksen mahdollisuuteen, josta se luotiin, ja
synkronoida kaikki päivitykset kahden tietueen välillä. Mahdollisuudella voi olla useita tarjouksia,
mutta se voidaan synkronoida vain yhden tarjouksen kanssa kerralla.

Kun tarjous ja mahdollisuus on synkronoitu, kaikki lisäykset tai muutokset yhden tietueen
tuoteluetteloon synkronoituvat toisen tietueen tuoteluettelon kanssa. Rivikohteen lisääminen
tarjoukseen tai poistaminen tarjouksesta päivittää synkronoidun mahdollisuuden
Tuotteet-viiteluettelon. Tuotteen lisääminen mahdollisuuteen tai poistaminen mahdollisuudesta
päivittää synkronoidun tarjouksen Tarjouksen rivikohteet -viiteluettelon. Myös tuotteiden järjestys
synkronoidaan kahden tietueen välillä. Tarjous ja mahdollisuus jatkavat synkronoitumista toistensa
kanssa, kunnes lopetat synkronoinnin tai poistat toisen tietueista.

Voit synkronoida tarjouksia ja mahdollisuuksia, joilla ei ole yhtään tuotteita. Kun lisäät tuotteen
toiseen tietueeseen, se lisätään automaattisesti tietueeseen, johon se synkronoidaan.

Jos mahdollisuus ja tarjous synkronoidaan, mahdollisuus näyttää synkronoidun tarjouksen seuraavissa
sijainneissa.

• Synkronoitu tarjous  -kentässä mahdollisuuden lisätietosivulla.

• Synkronoidaan-valintaruudussa Tarjoukset-viiteluettelossa.

Jos keskeytät tarjouksen ja mahdollisuuden välisen synkronoinnin, linkki katkeaa eivätkä tietueet enää automaattisesti päivity toistensa
muutoksilla.

KATSO MYÖS:

Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

Tarjousten synkronoinnin vianmääritys
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Tarjousten synkronoinnin vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Näet virheitä, kun yrität synkronoida tarjouksia tietyissä olosuhteissa. Tutustu yleisimpien virheiden
viesteihin ja opettele ratkaisemaan ne. Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivisia tai arkistoituja tuotteita.

• Jos tuote ei ole aktiivinen, muokkaa tuotetta ja valitse Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos tuote on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista tuote.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivinen tai arkistoitu hintakirja.

• Jos hintakirja ei ole aktiivinen, muokkaa hintakirjaa ja valitse Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos hintakirja on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista hintakirja.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivisia tai arkistoituja listahintoja.

• Jos luettelohinta ei ole aktiivinen, muokkaa luettelohintaa ja valitse
Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos luettelohinta on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista luettelohinta.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivinen tai arkistoitu valuutta.
Aktivoi valuutta kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitsemalla Valuuttojen
hallinta.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska vähintään yksi mahdollisuuden tuotteiden aikataulu on vaihdettu sen jälkeen,
kun tarjous luotiin.

Luo uusi tarjous ja synkronoi se, tai avaa tuote, poista aikataulu ja luo aikataulu sitten uudelleen.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska toinen tälle mahdollisuudelle synkronoitava tarjous on lukittu työnkulun
hyväksymisprosessin takia. Mahdollisuuksia voi synkronoida vain yksi tarjous kerrallaan.

Kumoa toisen tietueen lukitus suorittamalla hyväksymisprosessi loppuun tai perumalla hyväksymispyyntö.

SyncedQuote -kenttä on vain luku -kenttä käynnistimessä.
Määritä, käyttääkö Salesforce-organisaatiotasi Apex-käynnistintä, joka yrittää muokata SyncedQuote-kenttää.
SyncedQuote-kenttä on Vain luku -kenttä eikä sitä voi muokata käynnistimellä. Pääkäyttäjä voi muokata käynnistintä.

Sopimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Sopimuksella tarkoitetaan osapuolen välistä kirjallista sopimusta. Monet yritykset määrittävät
sopimusten avulla muiden yritysten kanssa harjoitettavan liiketoiminnan ehdot. Salesforcen avulla
voit laatia ja dokumentoida tileihisi ja mahdollisuuksiisi liittyvät sopimukset. Seuraa sopimuksiasi
hyväksyntäprosessisi kautta. Käytä työnkulkuhälytyksiä muistuttaaksesi itseäsi sopimusten uusimisista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita sopimusten luomiseen

Kun luot sopimuksen, mieti minkätyyppisiä tietoja tarvitset varmistaaksesi datasi parhaan
mahdollisuuden laadun.

Sopimusten aktivointioikeus

Aktivoi sopimus osoittaaksesi, että se on voimassa. Aktivoitu sopimus on Vain luku -muotoinen.
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Sopimushistoria

Haluatko tietää, mitä muutoksia sopimukseen on tehty sen elinkaaren aikana? Tarkasta sopimuksen lisätietosivulla oleva
Sopimushistoria-viiteluettelo.

Ohjeita sopimusten luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Kun luot sopimuksen, mieti minkätyyppisiä tietoja tarvitset varmistaaksesi datasi parhaan
mahdollisuuden laadun.

• Aloituspäivä (pakollinen)

• Kuinka kauan sopimus on voimassa: kesto kuukausissa (pakollinen)

• Päättymispäivä

Jotkin pääkäyttäjät määrittävät Salesforcen laskemaan sopimuksen päättymispäivän sen aloituspäivän
ja keston perusteella. Jos sopimuksen päättymispäivä lasketaan, sitä ei näytetä sopimuksen
muokkaussivulla.

Jos käytät divisioonia (vain Salesforce Classic), uuden sopimuksen divisioonaksi määritetään siihen
liittyvän tilin divisioona.

Sopimusten aktivointioikeus

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sopimusten aktivoiminen:
• “Sopimusten

aktivointioikeus”

JA

Sopimuksien luku- ja
muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aktivoi sopimus osoittaaksesi, että se on voimassa. Aktivoitu sopimus on Vain luku -muotoinen.

Avaa sopimus ja napsauta Aktivoi.
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Sopimushistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Haluatko tietää, mitä muutoksia sopimukseen on tehty sen elinkaaren aikana? Tarkasta sopimuksen
lisätietosivulla oleva Sopimushistoria-viiteluettelo.

Alla on kuvaus sen toiminnasta. Kun joku muokkaa sopimushistoriassa seurattua vakiokenttää tai
mukautettua kenttää, Sopimushistoria-viiteluetteloon lisätään uusi merkintä. Merkinnöissä näytetään
muutoksen päivämäärä, kellonaika, luonne ja tekijä. (Sopimuksen viiteluetteloihin tehtyjä muutoksia
ei seurata tässä).

Hyväksyttävänä- tai Aktivoitu-tilassa oleviin sopimukseen tehtyjä muutoksia seurataan oletusarvoisesti.
Jos haluat seurata missä tahansa tilassa olevia sopimuksia, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
mukauttamaan sopimuksia.

Jos haluat laatia raportteja aktivoiduista sopimuksista, joiden kenttiä seurataan, valitse Raportit-alueen
Yhteyshenkilöt ja tilaukset -osiosta Sopimushistoria.

Jos käytät Lightning Experiencea, siirry Salesforce Classiciin nähdäksesi sopimushistorian.

Asiakastilausten hallinta ja seuranta

Tilaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Tilausten lukuoikeudet

Tilausten tarkasteleminen:
• Tilausten lukuoikeudet

Käytä tilauksia seurataksesi asiakkaiden tuote- ja palvelupyyntöjä.

Tilaus on sopimus yrityksen ja asiakkaan välillä palveluiden tai tuotteiden toimittamisesta tiettynä
määränä, hintaan ja aikaan. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, voitko lisätä sopimuksiin tai tileihin
tilauksia.

Internet-palveluntarjoaja saattaa esimerkiksi edellyttää asiakkaita sitoutumaan vuoden
palvelutilaukseen. Tällainen yritys vaatii sopimuksen viitteeksi jokaisesta tilauksesta. Toisaalta vaatteita
myyvä yritys voi myydä tuotteita yhdellä maksutapahtumalla. Tällainen yritys yhdistää jokaisen
tilauksen tiliin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita tilausten luomiseen

Muista noudattaa tärkeimpiä ohjeita luodessasi tilauksia.

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Joitakin kenttiä ei voi muokata tilauksen luonnin jälkeen. Muita ei voi muokata, kun tilaus
alennetaan.

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Turvaa tilaustietojesi yhtenäisyys tilausten ja alennustilausten aktivointirajoituksilla.

Tilausten jakaminen

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi oletusarvoisen jakomallin. Voit muuttaa tätä mallia laajentaaksesi jakamista useammalle
käyttäjälle kuin oletusarvoinen jakomalli sallii. Et voi tehdä jakomallista oletusarvoista jakomallia rajoittavampaa.

Tilaushistoria

Seuraa tilauksen muutoksia, esimerkiksi milloin sen tilaa muokattiin, sen lisätietosivulla olevasta Tilaushistoria-viiteluettelosta.
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Tilauskentät

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Ohjeita tilausten luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen luominen
Tilaukset-välilehdellä:
• Tilausten luomisoikeus

Tilauksen luominen
sopimuksesta:
• Tilausten luomisoikeus

JA sopimusten
lukuoikeus

Tilauksen luominen tilistä:
• Tilausten luomisoikeus

JA tilien lukuoikeus

Muista noudattaa tärkeimpiä ohjeita luodessasi tilauksia.

• Liitä jokainen tilaus tiliin tai sopimukseen, riippuen Salesforce-pääkäyttäjäsi asetuksista.

• Voit luoda tilauksen Tilaukset-välilehdestä ja lisätä siihen liittyvän tilin ja sopimuksen
manuaalisesti. Jos kuitenkin luot tilauksen suoraan tilin tai sopimuksen Tilaukset-viiteluettelosta,
tämä ylimääräinen vaihe ei ole tarpeen. Tilaus liitetään kyseiseen tietueeseen.

• Jos haluat luoda tilauksen, jossa on samat tiedot kuin toisessa tilauksessa, voit kloonata sen.

• Jos kloonaat tuotteita sisältävän tilauksen, et voi vaihtaa uuden tilauksen valuuttaa tai hintakirjaa.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tilaukset
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Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen tai
alennustilauksen
muokkaaminen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Aktivoidun tilauksen tai
alennustilauksen
muokkaaminen:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Tilauksen tai
alennustilauksen
poistaminen:
• Tuotteiden poisto-oikeus

Joitakin kenttiä ei voi muokata tilauksen luonnin jälkeen. Muita ei voi muokata, kun tilaus alennetaan.

• Et voi muokata tilauksen tai alennustilauksen kategoriaa Luonnoksesta Aktiiviseksi tai päin
vastoin. Tilakenttä päivitetään muiden prosessien perusteella.

Esimerkiksi, kun napsautat Aktivoi, tila muuttuu luonnoksesta aktivoiduksi. Tilojen otsikot voivat
vaihdella Salesforce-pääkäyttäjäsi asetuksista riippuen.

• Kun tilaus on luotu, voit muuttaa sen Tili-kenttää vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

– Tilaus on Luonnos-tilassa.

– Jos tilaukseen liittyy sopimus, se liitetään uuteen tiliin.

• Kun tilaus on luotu, voit muuttaa sen Sopimus-kenttää vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

– Tilaus on Luonnos-tilassa.

– Tilaukseen liittyvä tili on sama kuin uuteen sopimukseen liittyvä tili.

– Tilaukseen liittyvä valuutta on sama kuin uuteen sopimukseen liittyvä valuutta.

– Jos tilaukseen liittyy hintakirja, se liitetään uuteen sopimukseen.

• Kun hintakirja on kohdistettu tilaukseen, et voi muuttaa tai poistaa hintakirjan kohdistusta.

• Jos tilauksessa on siihen kuuluva alennustilaus, et voi muokata tilauksen päättymispäivää.

• Ennen kuin poistat aktivoidun tilauksen tai alennustilauksen, kumoa sen aktivointi. Ennen kuin
voit kumota tilauksen aktivoinnin, sinun täytyy deaktivoida ja poistaa kaikki siihen liittyvät
alennustilaukset.

• Vain tilausten omistajat, tilien omistajat, sopimusten omistajat ja Salesforce-pääkäyttäjät voivat
poistaa tilauksia.

Note: Kun poistat sopimuksen, kaikki siihen liittyvät tilaukset, huomautukset, liitteet,
tapahtumat, tehtävät, historiatiedot ja hyväksymispyynnöt poistetaan. Sopimukseen liittyviä
tilejä ei poisteta. Poistettu sopimus siirretään roskakoriin. Jos kumoat sopimuksen poistamisen,
myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Ohjeita tilausten luomiseen

Tilaukset
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Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausten aktivoiminen:
• Tilausten aktivointioikeus

Tilauksen ja alennustilausten
aktivoinnin poistaminen:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Turvaa tilaustietojesi yhtenäisyys tilausten ja alennustilausten aktivointirajoituksilla.

• Voit aktivoida tilauksia aktiivisille sopimuksille, mutta et ei-aktiivisille sopimuksille.

• Voit aktivoida tilauksia vain, jos ne sisältävät tilaustuotteita.

• Voit aktivoida alennustilauksia tilaustuotteille vain, jos ne johtavat positiiviseen määrään.

• Kun olet aktivoinut tilauksen tai alennustilauksen, voit muokata tilaustuotteita. Et voi lisätä tai
poistaa niitä.

• Ennen kuin voit deaktivoida alennustilauksia sisältävän tilauksen, sinun täytyy deaktivoida ja
poistaa sen alennustilaukset.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilausten jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi oletusarvoisen jakomallin. Voit muuttaa tätä mallia
laajentaaksesi jakamista useammalle käyttäjälle kuin oletusarvoinen jakomalli sallii. Et voi tehdä
jakomallista oletusarvoista jakomallia rajoittavampaa.

1. Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla tilauksen lisätietosivulta Jaa.

Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus
tilaukseen. Jaa-painike ei ole käytettävissä, kun tilausten organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi
on valittu Ylätason ohjaama.

2. Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Voit jakaa tilauksia vain käyttäjille, joilla on tilausten lukuoikeus.
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Tilaushistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Seuraa tilauksen muutoksia, esimerkiksi milloin sen tilaa muokattiin, sen lisätietosivulla olevasta
Tilaushistoria-viiteluettelosta.

Kun joku muokkaa vakiokenttää tai mukautettua kenttää, Tilaushistoria-viiteluetteloon lisätään uusi
merkintä, tilauksen tilasta riippumatta. Kaikkiin merkintöihin sisältyy muutoksen päivämäärä ja -aika,
muutoksen luonne ja muutoksen tekijä. Tilaushistoriassa ei seurata tilauksen viiteluetteloihin tehtyjä
muutoksia.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilauskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

Tilauksilla ja alennustilauksilla on seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Tilaukseen liitetyn tilin nimi. (Alennustuotteiden
vain luku -oikeudet.)

Tilin nimi

Ainutlaatuinen automaattisesti kohdistettu
numero tilaukseen liittyvälle tilille.
(Alennustuotteiden vain luku -oikeudet.)

Tilin numero

Tilauksen aktivoineen käyttäjän nimi. (Vain luku).Aktivoija

Päivämäärä, jolloin tilaus aktivoitiin.Aktivointipäivä

Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoite: maa

Laskutusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Enimmäispituus on 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

Laskutusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

Yhteyshenkilö, jolta tilaus laskutetaan.Lasku yhteyshenkilölle
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KuvausKenttä

Yhtiösi käyttäjä, joka valtuutti tilauksen.Yrityksen valtuuksien myöntäjä

Päivämäärä, jolloin tilaus valtuutettiin.Yrityksen valtuuksien myöntämispäivä

Viimeinen päivä, jolloin sopimus on voimassa. (Vain luku).Sopimuksen päättymispäivä

Emosopimuksen otsikko, joka erottaa sen muista sopimuksista.
(Vain luku).

Sopimuksen nimi

Sopimukselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.
Sopimusten numerointi alkaa luvusta 100 (Vain luku -muotoinen
alennustilauksille).

Sopimuksen numero

Käyttäjä, joka loi tuotetietueen. (Vain luku).Luoja

Tilauksen kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta.
(Alennustuotteiden vain luku -oikeudet.)

valuutta

Tilauksen tilin yhteyshenkilö, joka valtuutti tuotteen.Asiakkaan valtuuksien myöntäjä

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilö valtuutti tilauksen.Asiakkaan valtuuksien myöntämispäivä

Tilauksen kuvaus.Kuvaus

Käyttäjä, joka muutti tilaustietuetta viimeksi.Edellinen muokkaaja

Tilaukseen liittyvä mahdollisuus.Mahdollisuus

Tilauksen kokonaissumma.Tilausmäärä

Päivämäärä, jolloin tilaus päättyy.Tilauksen päättymispäivä

Tilauksen otsikko, joka erottaa sen muista tilauksista.Tilauksen nimi

Tilaukselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.
Tilausten numerointi alkaa luvusta 100 (Vain luku).

Tilausnumero

Tälle tilaukselle kohdistettu tietuetyyppi.Tilaustietueen tyyppi

Tilaukselle kohdistettu viitenumero.Tilauksen viitenumero

Päivämäärä, jolloin tilaus tulee voimaan.Tilauksen alkupvm

Tilauksen tyyppi. Arvo valitaan Salesforce-pääkäyttäjän
määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa olla
enintään 40 merkkiä pitkä.

Tilauksen tyyppi

Vain alennustilauksille Täytetty valmiiksi ylätason tilauksen
tunnuksella, kun luot alennustilauksen napsauttamalla Vähennä
tilaus.

Alkuperäinen tilaus

Tilauksen omistaja. Voi olla käyttäjä tai jono. Tilauksen omistajilla
on tilaustensa täysi käyttöoikeus riippumatta heidän tilin
käyttöoikeudestaan.

Omistaja

Päivämäärä, jolloin hankintatilaus syötettiin.Hankintatilauksen päivämäärä
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KuvausKenttä

Hankintatilauksen numero.Hankintatilauksen numero

Tilaukseen liittyvä tarjous.Tarjous

Valittuna tilaustietue edustaa alennustilausta. Valitaan
automaattisesti, kun luot alennustilauksen napsauttamalla
Alennustilaus. (Vain luku).

Alennustilaus

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: maa

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä.
Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: osavaltio/provinssi

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen tilin katuosoite.
Enimmäispituus on 255 merkkiä.

Toimitusosoite: katu

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

Yhteyshenkilö, jolle tilaus on lähetetty.Toimituksen vastaanottaja

Osoittaa tilan, jonka tilaus on saavuttanut tilauksen
liiketoimintaprosessissa.

Voit lisätä valintaluetteloon arvoja kahdesta järjestelmän
määrittämästä tilausten tilakategoriasta: Luonnos ja aktivoitu. Voit

Tila

käyttää näitä tilaluokkia tilausten seurantaan
liiketoimintaprosessien sisällä käyttämällä raportteja ja näkymiä.
Jotkin käyttöoikeudet koskevat nimenomaan luonnostiloja. Muut
koskevat nimenomaan aktivoituja tiloja.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilaustuotekentät
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Tilatut tuotteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tilaustuote on asiakkaalle tilauksen mukaan toimitettu tuote tai palvelu.

Kaikki tilauksen tuotteet liitetään hintakirjaan. Tilauksen Tuotetilaus-luettelo osoittaa sulkeissa mihin
hintakirjaan tilaus on liitetty. Jos tilaustuotteisiisi on liitetty esimerkiksi Valtio-hintakirja, viiteluettelo
saa otsikon Tilaustuotteet (Valtio).

Alennustilaustuote on tuote tai palvelu, joka palautetaan, pienennetään, puretaan tai lopetetaan
vastaavan alennustilaustuotteen mukaisesti. Jokainen alennustilaustuote liittyy suoraan
tilaustuotteeseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Seuraa myymiäsi tuotteita lisäämällä tuotteita asiakkaiden tilaustietueisiin.

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

Riippuen siitä, onko ylätason tilaus aktivoitu tai alennettu, on olemassa rajoituksia, milloin voit
muokata tai poistaa tilaustuotteita.

Tilaustuotekentät

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Tilaukset

Alennustilaukset

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuotteiden lisääminen
tilaukseen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Seuraa myymiäsi tuotteita lisäämällä tuotteita asiakkaiden tilaustietueisiin.

Voit lisätä tilaustuotteita vain luonnostilauksiin.

1. Avaa tilaus, johon haluat lisätä tuotteita.

2. Napsauta Muut tuotteet -luettelossa Lisää tuotteita.

3. Jos tälle tilaukselle ei ole valittu hintakirjaa, valitse haluamasi hintakirja ja tallenna muutoksesi.

Note:  Voit käyttää vain yhtä hintakirjaa tilausta kohti.

4. Valitse tilaukseesi lisättävät tuotteet ja tallenna muutoksesi.

5. Syötä kunkin tuotteen määrät.

6. Muuta tarvittaessa yksikköhinta.

7. Harkitse rivikuvausten lisäämistä.

8. Valitse lisää tuotteita lisättäväksi napsauttamalla Tallenna ja lisää.
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9. Lisää valitut tuotteet tallentamalla muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilatut tuotteet

Tilaukset

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muokkaa tilaustuotetta
luonnostilauksessa tai
alennustilauksessa:
• Tilaustuotteiden

muokkausoikeus

Tilaustuotteen poistaminen
luonnostilauksesta tai
alennustilauksesta:
• Tilaustuotteiden

poisto-oikeus

Muokkaa tilaustuotetta
aktivoidussa tilauksessa tai
alennustilauksessa:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Riippuen siitä, onko ylätason tilaus aktivoitu tai alennettu, on olemassa rajoituksia, milloin voit
muokata tai poistaa tilaustuotteita.

• Jos tilaus tai alennustilaus on aktivoitu, et voi poistaa sen tilaustuotteita. Voit silti muokata
tilaustuotteen kenttiä.

• Kun tilaustuote on alennettu, et voi enää muokata tai poistaa sen tilauksen tilaustuotetta.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Tilatut tuotteet

Alennustilaukset
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Tilaustuotekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

Tilaustuotteilla ja alennustuotteilla on seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Alennukseen käytettävissä olevien yksiköiden
määrä. Kun alennustilaus aktivoidaan,
tilaustuotteen saatavilla oleva määrä päivitetään
vastaamaan alennustilaustuotteiden vastaavaa
määrää.

Arvon on oltava vähintään 0. (Vain luku).

Käytettävissä oleva määrä

Käyttäjä, joka loi tilaustuotetietueen. (Vain luku).Luoja

Tilaustuotteen päättymispäivä.Päättymispäivä

Käyttäjä, joka muutti tilaustietuetta viimeksi.Edellinen muokkaaja

Tämän tilaustuotetietueen kuvaus.Rivin kuvaus:

Hintakirjan asettama oletushinta ylätason
järjestyksessä. (Vain luku).

Luettelohinta

Tämän tilaustuotteen ylätason tilaus.Tilaus

Automaattisesti luotu tunnusnumero
tilaustuotetietueelle. (Vain luku).

Tilaustuotteen numero

Alennettavan tuotteen tunnusnumero.
Vaaditaan, jos tilaustuote alentaa toista
tilaustuotetta. (Vain luku).

Alkuperäinen Tuotetilaus

Tässä tilaustuotetietueessa käytetty tuotenimi.
(Vain luku).

Tuote

Tuotteen tunnistamiseen käytetty sisäinen koodi
tai tuotenumero. (Vain luku).

Tuotekoodi

Tuotteen yksiköiden määrä.Määrä

Tuotetilaukseen liittyvä tarjouksen rivikohde.
Tarjouksen rivikohteen tarjouksen täytyy vastata

Tarjouksen rivikohde

tilaustuotteen ylätason tilaukseen liittyvää
tarjousta.

Tilaustuotteen alkamispäivä.Alkamispäivä

Tilaustuotteen määrä kerrattuna yksikköhinnan
mukaan.

Kokonaishinta
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KuvausKenttä

Tilaustuotteen yksikköhinta.Yksikköhinta

KATSO MYÖS:

Tilatut tuotteet

Tilauskentät

Alennustilaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytä alennustilauksia seurataksesi asiakkaiden pyyntöjä alentaa, palauttaa, deaktivoida tai poistaa
käytöstä tuotteita tai palveluita.

Alennustilaus on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus, jonka perusteella toimitettujen tuotteiden
ja palveluiden tuotepalautukset, palvelutilausten purkamiset tai alennuspalvelut käsitellään. Jos
asiakas on ostanut esimerkiksi 30 kohdetta tilauksella ja myöhemmin pyytää peruuttamaan tilauksen,
voit luoda alennustilauksen, jolla seuraat pyyntöä.

Voit luoda useita alennustilauksia yhdelle tilaukselle, mutta et voi yhtä alennustilausta useille
tilauksille. Jos sinun on esimerkiksi vähennettävä tilaustuotteita, jotka ostettiin kolmella aktivoidulla
tilauksella, sinun on luotava kolme alennustilausta – yksi kullekin alkuperäiselle tilaukselle – vaikka
kaikki tilaukset koskisivat samaa tiliä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilausten alentaminen

Jos yrityksesi hyväksyy aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, voit alentaa asiaankuuluvia tilauksia vastaamaan kyseisiä
tuote- ja palvelumuutoksia.

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Kun olet luonut alennustilauksen, valitse alennettavat tuotteet ja niiden alennusten määrät.

KATSO MYÖS:

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Tilauskentät
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Tilausten alentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen alentaminen:
• "Luo alennustilaus"

Jos yrityksesi hyväksyy aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, voit alentaa asiaankuuluvia
tilauksia vastaamaan kyseisiä tuote- ja palvelumuutoksia.

Note:

• Voit alentaa vain aktivoituja tilauksia.

• Voit soveltaa alennustilausta vain yhteen tilaukseen. Jos haluat alentaa usean tilauksen
tilaustuotteita, luo alennustilaus jokaista alkuperäistä tilausta kohti.

1. Siirry alennettavan tilauksen lisätietosivulle.

2. Napsauta Vähennä tilaus.

3. Syötä alennustilauksen tiedot ja tallenna muutoksesi.

4. Lisää tuotteita ja osoita mitä alkuperäisen tilauksen tuotteista tulee vähentää.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilauskentät

Tilaustuotekentät

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaustuotteiden lisääminen
alennustilaukseen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Kun olet luonut alennustilauksen, valitse alennettavat tuotteet ja niiden alennusten määrät.

Note:

• Tilaustuote on vähennettävissä vain, jos Käytettävissä oleva määrä on suurempi kuin nolla.
Voit alentaa tuotetta osittain, mutta et voi alentaa sitä alle nollan.

• Voit alentaa yhdessä alennustilauksessa enintään 200 tilaustuotetta.

1. Avaa alennustilaus, johon haluat lisätä tuotteita tai alenna nykyistä tilausta luodaksesi
alennustilauksen.

2. Napsauta Tilaustuotteet -luettelossa Valitse vähennettävät tuotteet.

3. Valitse Vähennettävä määrä -sarakkeessa vähennettävien yksiköiden määrä, vähentääksesi
kunkin tilaustuotteen määrää.

• Jos haluat alentaa koko tilaustuotteen, syötä sama luku Alennettava määrä -sarakkeeseen
kuin mikä on Käytettävissä oleva määrä -sarakkeessa.

• Jollet halua vähentää tuotetta, jätä Vähennettävä määrä tyhjäksi.

Jos alkuperäinen tilaus sisältää esimerkiksi 3 000 kahvikuppimainosrengasta, ja asiakkaasi tarvitsee
vain 2 000, syötä Alennettava määrä -sarakkeeseen 1 000.
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4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Tilatut tuotteet

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

Myyntien ennustaminen

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu yhteistyöennusteilla

Yhteistyöennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden avulla myyntivoittojen ja -määrien ennustaminen on helppoa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusta mahdollisuuksiesi myynnin tuottoa ja määriä, ja liitä mukaan tarvittaessa tuoteperheitä,
mahdollisuuksien osuuksia ja mukautettuja mahdollisuuksien valuuttakenttiä.

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin varmistaaksesi, että saat kaiken hyödyn irti
Yhteistyöennusteet-ominaisuudesta.

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Yhteistyöennusteet-ominaisuus sallii sinun löytää ja välittää mahdollisuus- ja ennustetietoja
helposti. Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu elementteihin, joista ennuste
koostuu.

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Oletusarvo on kuusi kuukautta tai neljä vuosineljännestä.
Pääkäyttäjäsi voi myös ottaa käyttöön mukautetut ajanjaksot.

Ennustehierarkia

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ennustehierarkia on ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava luettelo, joka määrittää, miten
ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella ja säätää niitä. Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös,
ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä.

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Kumppaniportaalin käyttäjät ovat Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka myyvät tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien
myyntikanavien kautta. Kumppaniportaalin käyttäjät kirjautuvat Salesforceen portaalin kautta. Kumppanit voivat luoda mahdollisuuksia
ja käyttäjät voivat kohdistaa heille mahdollisuuksia.
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Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Jos yhtiösi käyttää ennusteita ja useita valuuttoja, Salesforce-pääkäyttäjäsi valitsee ennusteiden valuutan ja ottaa ennustetyyppejä
käyttöön. Ennusteiden valuutta on joko yhtiösi yritysvaluutta tai kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

Kun käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu ohjeisiin saadaksesi kaiken hyödyn irti ennusteraporteista.

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ennusta mahdollisuuksiesi myynnin tuottoa ja määriä, ja liitä mukaan tarvittaessa tuoteperheitä,
mahdollisuuksien osuuksia ja mukautettuja mahdollisuuksien valuuttakenttiä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Käytä Yhteistyöennusteet-ominaisuutta hallitaksesi odotettuja myyntejäsi sekä ennustaaksesi ja
suunnitellaksesi yhtiösi myyntisyklin alusta loppuun. Ennuste on odotettujen myyntitulojen ilmaus,
joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttokarkeistukseen. Ennustesivulla näytetyt ennusteiden
summat ovat mahdollisuuksien kokonaissummat ja välisummat neljästä ennusteluokasta —
Myyntiputki, Enintään, Vähimmäissumma ja Suljettu. Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on
määrittänyt Salesforcen, nämä summat saattavat vastata mahdollisuuksia yhdestä tai useasta

ennusteluokasta. Siirrä kursorisi ennustesivun sarakkeiden nimien vieressä olevan -kuvakkeen
ylle nähdäksesi mistä ennusteluokista yhteenveto tehdään sarakkeiden kokonaissummiin.
Ennusteiden summat on organisoitu ennusteyhteenvetojen, ajanjakson ja valinnaisesti tuoteperheen
perusteella Ennusteet-sivun yhteenvetotaulukossa. Ennusteet voivat sisältää säätöjä, joita
ennustepäälliköt ovat tehneet suorien alaistensa ennusteisiin, sekä säätöjä, joita ennustepäälliköt
ovat tehneet omien ennusteidensa summiin.

Pääkäyttäjäsi voivat ottaa käyttöön enintään neljä ennustetyyppiä. Jos haluat nähdä ennusteen
esimerkiksi mahdollisuuksien tuoton ja tuoteperheen määrien perusteella, vaihda ennustetyypistä
toiseen napsauttamalla ennusteen nimeä ja valitsemalla toinen ennuste ponnahdusvalikosta.
Erityyppiset ennusteet säilyttävät omat kiintiö- ja säätötietonsa.

Käyttäjät voivat tarkastella ennusteiden summia ja niihin liittyviä mahdollisuuksia
ennusteyhteenvedon perusteella vain yhden henkilön tai kaikkien ennustehierarkiassa heidän alapuolellaan olevien henkilöiden osalta.
He voivat esimerkiksi nähdä kaikkien heille raportoivien myyntipäällikköjen, kenelle tahansa heidän päälliköilleen raportoivien
myyntiedustajien tai vain yhden henkilön Heinäkuun enimmäissumma -ennusteen. Käyttäjät voivat myös säätää omia ennusteitaan ja
heitä yhtä tasoa alempana olevien alaistensa ennusteita. Käyttöliittymä tekee näistä toimenpiteistä helppoa.

• Tarkasta mahdollisuustiimisi vointi säännöllisesti.

• Valitse ja tarkastele ennusteita käyttämällä interaktiivista ja laajennettavaa taulukkoa.

• Tarkastele ennusteiden yhteenvetotietoja yksittäisiltä kuukausilta tai neljännesvuosilta tai usean kuukauden tai neljännesvuoden
ajalta kaikista ennusteyhteenvedoista.

• Jos käytät tuoteperheitä, tarkasta kunkin tuoteperheen ennusteiden yhteenvedot.

• Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia, tarkasta kuhunkin ennusteeseen vaikuttavat prosenttiosuudet ja summat.

• Tarkastele ja käytä valitsemiisi ennustesummiin liittyvien mahdollisuuksien luetteloa. Näet mahdollisuuksien lisätiedot suoraan tästä
luettelosta.

• Napsauta sarakkeen reunaa säätääksesi sarakkeen leveyttä ja nähdäksesi tietoja helpommin.

• Tee säätöjä ja tarkastele säätöjen lisätietoja, kuten ennusteen alkuperäistä summaa ja säädön tekijää. Jos useita ennustetyyppejä on
otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

• Jos olet ennustepäällikkö, voit selata ennustehierarkiaa ylös ja alas helposti.
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• Katso tuotto- tai määräperusteisia ennusteita.

• Tarkastele ennusteita useilla valuutoilla.

• Tarkastele kiintiötietoja kunkin käyttäjän ennustesivulla. Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin
kiintiötietoja säilytetään erillään.

• Käytä Yhteisöennusteet -raportteja.

• Sisältää kumppaniportaalin käyttäjiesi mahdollisuudet ennusteissasi.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin varmistaaksesi, että saat kaiken hyödyn irti
Yhteistyöennusteet-ominaisuudesta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Yleiset ohjeet

• Seuraa tärkeitä tietoja mahdollisuuksien tasolla.

• Mittaa kaikkea mahdollisiin kauppoihin liittyvää — toimintoja, kuten sähköposteja, kokouksia
ja yhteydenottoja —määrittääksesi kauppojen vaikutuksen tuottoon.

• Luo tehtäviä, jotka voidaan suorittaa vaiheittain ja joilla on mahdollisuuksien mukaiset eräpäivät.

• Kartoita myyntivaiheesi ennusteluokkiin. Säädä sulkeutumisen todennäköisyyttä historiatietojen
perusteella parantaaksesi ennusteidesi tarkkuutta.

• Kun säädät ennusteita, keskustele asiasta alaistesi kanssa, jotta he ymmärtävät odotuksesi.

• Tarkasta ennusteiden säädöt viikoittain välttyäksesi vanhentuneilta säädöiltä, sillä mahdollisuudet
muuttuvat usein.

• Valitse kaikki alaisia hallitsevat myyntipäälliköt ennustepäälliköksi ennustehierarkiassa
varmistaaksesi, että ennusteiden näkyvyys vaikuttaa hierarkian kaikkiin tasoihin.

• Mukauta ennusteluokkien nimiä vastaamaan liiketoimintaasi ja termistöäsi.

Ennustetietojen selaaminen

• Kun haluat tarkastella tai säätää alaisen ennusteita, napsauta Siirry kohtaan, aloita kirjoittamaan enintään 20 merkkiä avautuvaan
tekstikenttään ja valitse alaisesi nimi.

• Napsauta riviä ennustesivulta avataksesi sen.

• Siirrä kursorisi nimen ylle nähdäksesi Lisätietoja-linkin. Sivun ylälaidassa näytetään ennustepäälliköiden nimien navigointilinkit, kun
selaat ennustehierarkiaa tarkemmin. Napsauta näitä linkkejä liikkuaksesi nopeasti hierarkiassa.

Ennustetietojen tarkasteleminen

• Pidä ikkunasi koko vähintään 1 024 pikselissä.

• Ennusteiden käyttäminen mobiililaitteilla saattaa olla vaikeaa johtuen ennusteiden yhteenvetotaulukon tietojen muodosta ja määrästä.
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• Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä, valitse tarkasteltava ennustetyyppi napsauttamalla ennusteen nimeä ennustesivun
oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla toisen valikosta.

• Suorita raportteja analysoidaksesi trendejä ja tarkistaaksesi suorituskykyjä.

• Luo mittaristoja kaikkien mahdollisiin myynteihin liittyvien toimintojen mittataulukoille.

Yhteistyö Chatterilla

• Käytä Chatter-sovellusta jakaaksesi mahdollisuus- ja ennustetietoja tiimisi kanssa ja huomauttaaksesi tärkeistä yksityiskohdista.

• Jos Chatter on käytössä ja olet ennustepäällikkö, siirrä kursorisi alaisen nimen ylle ja napsauta Keskustele nyt -linkkiä nähdäksesi
Chatter-vaihtoehtoja, kuten Seuraa tai Lähetä viesti.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuus sallii sinun löytää ja välittää mahdollisuus- ja ennustetietoja helposti.
Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu elementteihin, joista ennuste koostuu.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Säätö
Lisätietokerros, jonka voi lisätä ennusteen summaan. Säätö näyttää ennustepäälliköiden tai
myyntiedustajien arvion lopullisesta summasta, jonka hän odottaa ennusteen mahdollisuuksien
tuovan ennustejakson lopussa. Joidenkin ennustepäälliköiden täytyy ehkä säätää omaa tai
alaisensa ennustetta. He saattavat esimerkiksi tietää, että jotkut työntekijöistä ovat usein liian
optimistisia tai varovaisia arvioidessaan mahdollisuuksille arvoja. Lisäksi myyntiedustajat voivat
säätää omia ennusteitaan, jos mahdollisuuksien todelliset summat ovat heidän mielestään
ennustettuja summia suurempia tai pienempiä. Ennustepäälliköt voivat säätää ennusteita, jotka
sisältävät vain mahdollisuuksien bruttosummia, ja ennusteita, joita joku toinen heidän
mahdollisuustiiminsä jäsen on säätänyt. Säätö ei muuta taustalla olevaa yhteenvedon
bruttosummaa – se vain lisää uuden yksityiskohtaisemman tason. Jos useita ennustetyyppejä
on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Ennustepäälliköt voivat säätää heitä omia ja heitä ennustehierarkiassa yhtä tasoa alempana
olevien alaisten vähimmäis- ja enimmäissummaennusteita. He voivat tarkastella heitä
ennustehierarkiassa alempana olevien alaistensa tekemiä säätöjä. Alaisten ennusteisiin tehdyt
säädöt vaikuttavat heidän omiin ennusteisiinsa. Kun teet säädön, voit lisätä sille selittävän
huomautuksen. Säätöjen huomautuksia ei näytetä raporteissa.

Summa ilman säätöjä
Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki,
jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä summa on näkyvissä vain raporteissa.

Summa ilman ennustepäällikön säätöjä
Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa
mahdollisuuksien summa, mukaan lukien säädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt omiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin.
Se ei sisällä säätöjä, joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt ovat tehneet.
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Yritysvaluutta
Valuutta, jolla yrityksesi päätoimisto ilmoittaa tuoton, sekä oletusarvo kaikille valuutanvaihdolle.

Ennuste
Odotettujen myyntitulojen ilmaus, joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttoarvon tulokseen. Ennustesivulla näytetyt ennusteiden
summat ovat mahdollisuuksien kokonaissummat ja välisummat neljästä ennusteluokasta — Myyntiputki, Enintään, Vähimmäissumma
ja Suljettu. Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen, nämä summat saattavat vastata mahdollisuuksia yhdestä

tai useasta ennusteluokasta. Siirrä kursorisi ennustesivun sarakkeiden nimien vieressä olevan -kuvakkeen ylle nähdäksesi mistä
ennusteluokista yhteenveto tehdään sarakkeiden kokonaissummiin.

Ennusteiden summat on organisoitu ennusteyhteenvetojen, ajanjakson ja valinnaisesti tuoteperheen perusteella Ennusteet-sivun
yhteenvetotaulukossa. Ennusteet voivat sisältää säätöjä, joita ennustepäälliköt ovat tehneet suorien alaistensa ennusteisiin sekä
säätöjä, joita ennustepäälliköt ovat tehneet omien ennusteidensa summiin.

Tässä voit tarkastella ennusteita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ennusteluokittain kaikkien ennustehierarkiassa alapuolellasi olevien
henkilöiden tai vain yhden henkilön osalta. Voit esimerkiksi katsoa kaikkien sinulle raportoivien myyntipäällikköjen, sinulle tai kenelle
tahansa päälliköllesi raportoivien myyntiedustajien tai vain yhden henkilön Heinäkuun enimmäissumma -ennustetta.

Ennusteen summa
Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennusteen luokka
Myyntijakson sisäinen luokka, johon mahdollisuus kohdistetaan sen mahdollisuusvaiheen perusteella. Vakioennusteluokkia ovat
Pipeline, Enimmäissumma, Vähimmäissumma, Ohitettu ja Suljettu. Voit mukauttaa ennusteluokkien nimiä.

Ennusteen valuutta
Yritysvaluuttasi tai kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Ennusteen näyttövaluutta
Valitsemasi valuutta, joissa ennusteet näytetään. Sinun täytyy valita käytössä oleva valuutta suoraan ennustesivulta.

Ennustehierarkia
Ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava luettelo, joka määrittää, miten ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella
ja säätää niitä. Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös, ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä. Kun
Yhteisöennusteet-ominaisuus on otettu käyttöön, ennustehierarkia luodaan roolihierarkiasi mukaan, mutta joskus sinun täytyy lisätä
tai muokata päälliköitä, myyntiedustajia tai muita käyttäjiä.

Ennusteen omistaja
Ennustekäyttäjä, joka omistaa ennusteen tai joka on ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa. Ennustepäälliköillä voi olla omat
mahdollisuutensa.

Ennusteen määrä
Määräennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennusteen jakso
Ajanjakso, jonka haluat näyttää ennusteessasi. Riippuen asetuksistasi, ajanjakso voi sisältää kuukausia tai vuosineljänneksiä.

Ennustetyyppi
Ennuste, joka on määritetty käyttämään tietyntyyppistä dataa. Voit käyttää mahdollisuuden Summa-kenttää, mahdollisuuksien
osuuksia, kerrososuuksia, mukautettuja mahdollisuuskenttiä tai tuoteperheitä. Jokaisella ennustetyypillä on sen oma mittayksikkönsä:
tuotto tai määrä. Käyttääksesi molempia, ota käyttöön kaikille erilaiset ennustetyypit. Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön
enintään neljä ennustetyyppiä. Et voi käyttää määräennusteita mahdollisuuksien osuuksien tai mukautettujen mahdollisuuskenttien
ennusteiden kanssa.

• Mahdollisuuksien määräennusteet tehdään mahdollisuuden Määrä-kentän perusteella, kun taas tuottoennusteet tehdään
mahdollisuuden Summa-kentän perusteella.
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• Mahdollisuuksien osuuksien tuottoennusteet perustuvat mahdollisuuden Summa-kenttään ja myyntiedustajalle kohdistettuun
prosenttiosuuteen.

• Karkeistus perustuu mukautetun kentän summaan mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteille.

• Tuoteperheiden tuottoennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden
Kokonaishinta-kentän summaan.

• Tuoteperheiden määräennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden Määrä-kenttään.

• Mahdollisuuksissa, joilla ei ole mahdollisuuksien rivikohteita tai joiden rivikohteille ei ole määritetty tuoteperhettä, kokonaisarvot
näytetään ennustesivun Luokittelemattomat tuotteet -rivillä.

Bruttoyhteenveto
Odotettujen myyntitulojen ilmaus, joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttoarvoon. Ennuste sisältää aina bruttoyhteenvetosumman
ja voi myös sisältää säätöjä.

Mahdollisuudet
Myynnit ja odottavat kaupat, joita haluat seurata.

Mahdollisuuksien osuudet
Tuoton jakaminen mahdollisuustiimille. Jos mahdollisuuksien osuudet ovat ennusteidesi tietolähde, voit nähdä osuuksien tiedot
ennustesivulta.

Mahdollisuusvaihe
Mahdollisuuden nykyinen vaihe, esimerkiksi Mahdollinen tai Ehdotus. Mahdollisuusvaiheen arvot korreloivat ennusteluokan arvoihin
ja määrittävät miten mahdollisuus vaikuttaa ennusteeseen.

Vain omistajan summa
Henkilön tuottomahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Vain omistajan määrä
Henkilön määrämahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Oma valuutta
Käyttäjän oletusarvoinen valuutta kiintiöille, tietyille ennustusversioille ja raporteille. Tämän valuutan täytyy olla aktiivinen Salesforcessa.
Kiintiösi summat näytetään näyttövaluutallasi.

Tuoteperhe
Tapa luokitella tuotteitasi. Jos yrityksesi myy esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, voit luoda kaksi tuoteperhettä: Laitteistot ja
Ohjelmistot.

Määrä ilman säätöjä
Henkilön omistamien määrämahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki,
jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa.

Määrä ilman ennustepäällikön säätöjä
Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan kaikkien määrämahdollisuuksien sekä hänen
alaistensa mahdollisuuksien summa, mukaan lukien alaisten ennusteisiin tehdyt säädöt. Se ei sisällä säätöjä, joita omistajaa
roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt ovat tehneet.

Kiintiö
Käyttäjälle kohdistettu kuukausittainen tai neljännesvuosittainen myyntitavoite. Päällikön kiintiö vastaa häneltä ja hänen tiimiltään
yhdessä odotettua tulosta. Käyttäjät ja päälliköt tekevät kiintiön yhteenvedon manuaalisesti käyttäen tuotto- tai määrätietoja. Jos
sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Tuotto
Odotettu kokonaistuotto tiettyyn luokkaan sopivista mahdollisuuksista.
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Yhteenvetotaulukko
Ennustesivun yläosassa oleva taulukko. Ennustesivun alalaidassa oleva mahdollisuuksien luettelo reagoi dynaamisesti
yhteenvetotaulukon tehtyjen valintojen kanssa.

Alaiset
Yhteisöennusteet-ominaisuuden käyttäjä, joka on sinua alempana ennustehierarkiassa. Voit nähdä kaikkien alaistesi ennusteet. Jos
otat säädöt käyttöön, voit tarkastella kaikkien alaistesi säätötietoja ja säätää hierarkiassa yhtä tasoa alapuolellasi olevien alaisten
ennusteita. Ennustesummat ja säädöt kertyvät ennustesivusi ennusteisiin.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Oletusarvo on kuusi kuukautta tai neljä vuosineljännestä.
Pääkäyttäjäsi voi myös ottaa käyttöön mukautetut ajanjaksot.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Riippuen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ajanjakson asetuksistasi, voit laatia ennusteen enintään
12 kuukauden tai 8 vuosineljänneksen ajalta, tulevaan tai menneeseen. Jos ennustejaksosi sisältää
tämänhetkisen kuukauden tai vuosineljänneksen, ennustesivulla näytetään tämänhetkinen kuukausi
tai vuosineljännes. Muussa tapauksessa ajanjakson ensimmäinen kuukausi tai vuosineljännes
näytetään. Riippumatta siitä, käyttääkö yhtiösi kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia ennusteita,
ennustepäälliköt voivat käyttää kiintiöitä ja säätää alaistensa ennusteita. Kiintiöiden ja säätöjen
ajanjaksot perustuvat ajanjaksoasetukseen.

Ennustejaksosta tehdään oletusasetus kaikille Yhteisöennusteet-käyttäjille. Käyttäjät voivat käyttää
tätä oletusta tai määrittää toisen aikajaksonäkymän omille ennusteilleen. Kun käyttäjät muuttavat
omia ennusteen ajanjakson näkymiään, pääkäyttäjät eivät voi korvata niitä. Jos kuitenkin ajanjakson
näkymää muutetaan kuukaudesta neljännesvuoteen tai neljännesvuodesta kuukauteen, muutos
vaikuttaa kaikkien käyttäjien ennusteisiin.

KATSO MYÖS:

Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet
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Ennustehierarkia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ennustehierarkia on ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava
luettelo, joka määrittää, miten ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella ja säätää niitä.
Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös, ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Sinut voidaan lisätä ennustehierarkiaan tai poistaa siitä roolisi perusteella. Lisäksi sijaintisi
ennustehierarkiassa voi muuttua. Esimerkiksi jotkin myyntiedustajat, joilla ei ole alaisia, voivat
tarkastella vain omia ennusteitaan. Jos heidät kuitenkin ylennetään myyntipäälliköksi, heidät lisätään
ennustehierarkiaan ennustepäällikköinä.

Ennustepäälliköiksi nimetyt henkilöt voivat tarkastella hierarkiassa heidän alapuolellaan olevien
käyttäjien (mukaan lukien kumppaniportaalin käyttäjien) ennusteita ja mahdollisuuksia.
Ennustepäälliköt voivat myös säätää suorien raporttien ennusteitä. Vain säätöjä tekevät päälliköt ja
hierarkiassa heidän yläpuolellaan olevat voivat nähdä säädön.

Salesforce-pääkäyttäjäsi näkee kaavion, joka näyttää tiimisi ennustehierarkian. Jos sinulla on kysyttävää
ennustehierarkiastasi, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kumppaniportaalin käyttäjät ovat Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka myyvät
tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien myyntikanavien kautta. Kumppaniportaalin käyttäjät kirjautuvat
Salesforceen portaalin kautta. Kumppanit voivat luoda mahdollisuuksia ja käyttäjät voivat kohdistaa
heille mahdollisuuksia.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Kumppaniportaalin käyttäjän luomat mahdollisuudet voivat vaikuttaa tilin omistajan ennusteeseen.
Tilin omistajan täytyy olla henkilön ennustepäällikkö ennustehierarkiassa, jotta mahdollisuudet
voivat vaikuttaa ennusteeseen. Esimerkki:

• Gordon Johnson omistaa kumppanitilin nimeltään Acme.

• Gordon omistaa Acme-yhteyshenkilön nimellä Anne Smith.

• Anne on kumppaniportaalin käyttäjä.

• Anne raportoi Gordonille ennustehierarkiassa.

Jos Anne lisää mahdollisuuksia portaaliinsa, Gordon näkee ne ennusteessaan. Koska Gordon on Annen ennustepäällikkö, hän voi säätää
ennusteen summia Annen mahdollisuuksien perusteella ja nähdä, miten Annen kiintiön täyttäminen etenee.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Kumppaniportaalin yhteenveto
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Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Jos yhtiösi käyttää ennusteita ja useita valuuttoja, Salesforce-pääkäyttäjäsi valitsee ennusteiden
valuutan ja ottaa ennustetyyppejä käyttöön. Ennusteiden valuutta on joko yhtiösi yritysvaluutta tai
kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Kun käytät Yhteisöennusteet-ominaisuutta, valitset näyttövaluutan, joka voi olla mikä tahansa
Salesforcessa käyttöönotettu valuutta. Napsauta ennustesivun ylälaidasta  ennusteen vierestä
valuutan tyypistä tai yksiköistä. Napsauta Valuutta-osiosta Vaihda valuutta.

• Jos käytät tuottoennusteita ja valuutan vaihtokurssi muuttuu, mahdollisuudet ja säädöt siirtyvät
muutettuun arvoon ennustetaulukon arvojen kanssa.

• Jos käytät määräennusteita ja valuutan vaihtokurssi muuttuu, mahdollisuudet ja säädöt siirtyvät
muutettuun arvoon.

• Käsittelyilmaisin ( ) näytetään, kun muutettuja arvoja siirretään.

• Muutokset vaikuttavat kaikkiin ennustejaksoihin (historiallinen, nykyinen ja tuleva).

• Jos kumoat jonkun käyttäjän henkilökohtaiseksi valuutaksi määritetyn valuutan aktivoinnin,
käyttäjän valuutaksi tulee yritysvaluutta.

• Voit muokata omia valuutta-asetuksiasi muokkaamalla henkilökohtaisia tietojasi.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen
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Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kun käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu ohjeisiin saadaksesi kaiken hyödyn irti
ennusteraporteista.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Voit tarkastaa, ovatko ennusteraportit käytettävissä napsauttamalla Raportit-välilehdestä Uusi
raportti. Valitse kansio, johon Salesforce-pääkäyttäjäsi on asettanut ennusteiden raporttityypit. Jos
et näe tässä taulukossa kuvattuja kenttien tai raporttityyppien nimiä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Tärkeää:  Raportit sisältävät tuoreimmat tiedot niiden suoritushetkeltä. Jos muutoksia on
kesken raportin suorituksen aikana, saatat nähdä eroavaisuuksia raportin summien ja
ennustesivun välillä.

Raporteissa näkemäsi tiedot riippuvat siitä, mitä voit nähdä Yhteisöennusteet-ominaisuudessa.
Esimerkiksi ennustepäälliköt voivat tarkastella säätöjä, mutta samankaltaisen raportin suorittava
käyttäjä, joka ei ole ennustepäällikkö, ei näe säädettyjä summia raporteissa. Ennusteen summa
koostuu useiden käyttäjien ennustesummien yhteenvedosta, joten tarkista raportin tulokset
tarkkaan, kun käytät yhteenvetokenttiä.

Miten tarkastella sitäRaportin elementti

Luo Ennustekohde-raportti ja lisää suodatin
käyttämällä kenttää Omistaja: Koko nimi. Suodata
haluamasi henkilön nimellä.

Ennusteen yhteenvedon tietyn käyttäjän
näkökulmasta.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Vain omistajan
summa. Jos esimerkiksi omistat kaksi
mahdollisuutta, joiden molempien arvo on 10
000 euroa, Vain omistaja summa on 20 000
euroa. Jos haluat tarkastella samoja tietoja
määrän perusteella, lisää raporttiin Vain
omistajan määrä.

Henkilön tuottomahdollisuuksien summa ilman
säätöjä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Summa ilman
säätöjä. Jos esimerkiksi kaikkien omistamiesi
mahdollisuuksien summa on 20 000 euroa ja
alaistesi mahdollisuuksien summa on 55 000
euroa, Summa ilman säätöjä on 75 000 euroa.
Jos haluat tarkastella samoja tietoja määrän
perusteella, lisää raporttiin Määrä ilman säätöjä.

Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien
sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa
ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki, jotka
raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä
summa on näkyvissä vain raporteissa.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Summa ilman
ennustepäällikön säätöjä. Oletetaan esimerkiksi,
että Annen Summa ilman säätöjä on 75 000

Ennusteen numero, niin kuin ennusteen
omistaja näkee sen. Tämä on omistajan
tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa

euroa, josta 20 000 euroa on hänen omiamahdollisuuksien summa, mukaan lukien
mahdollisuuksiaan ja 55 000 euroa on hänensäädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt
alaisensa Pentin mahdollisuuksia. Anne säätiomiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin.
Pentin summan 65 000 euroon, joten yhteisarvoSe ei sisällä säätöjä, joita omistajaa
on 85 000 euroa. Jos säädät Annen summaa 85roolihierarkiassa yläpuolella olevat

ennustepäälliköt ovat tehneet. 000 eurosta 100 000 euroon, näet Summa ilman
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Miten tarkastella sitäRaportin elementti

ennustepäällikön säätöjä -kentässä 85 000 euroa, koska Anne näkee
tämän summan (ja Anne ei näe säätöjäsi, koska olet hänen
esimiehensä). Jos haluat nähdä summan, joka sisältää sinun tekemäsi
säädön 100 000 euroon, katso se kohdasta Ennusteen summa. Jos
haluat tarkastella samoja tietoja määrän perusteella, lisää raporttiin
Määrä ilman esimiehen säätöjä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Ennusteen summa. Oletetaan
esimerkiksi, että olet ennustepäällikkö ja sinulle raportoi toinen

Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja
alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki
ennustesäädöt. ennustepäällikkö , jonka Summa ilman ennustepäällikön säätöjä on

yhteensä 85 000 euroa. Jos säädät ennusteen 100 000 euroon,
Ennusteen summa on 100 000 euroa. Jos haluat tarkastella samoja
tietoja määrän perusteella, lisää raporttiin Ennusteen määrä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi On säädetty. Jos esimerkiksi teet
päällikön säätöjä alaisesi ennusteiden summiin, tämä valintaruutu

Kenen ennusteiden summiin on tehty säätöjä.

on valittuna. Jos alaisesi säätää alaistensa summia, tämä valintaruutu
on valittuna. Ellei sinulla ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta ja
ennustepäällikkösi säätää ennusteesi summaa, tämä valintaruutu
ei kuitenkaan ole valittuna. Sinulla ei ole ennustepäällikkösi
säätötietojen käyttöoikeutta. Lisää myös Sisältää omistajan säädön.
Jos ennustekäyttäjä säätää omaa ennustettaan, tämä valintaruutu
on valittuna.

Luo Ennustekiintiöt-raportti. Riippuen siitä, miten
Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt raporttityypin, voit

Ennusteidesi kiintiöiden tiedot

esimerkiksi lisätä kenttiä, kuten kiintiön omistajan koko nimen. Sitten
voit suodattaa oman nimesi perusteella nähdäksesi luomasi kiintiöt
ja niihin liittyvät tilit ja omistajat.

Luo Ennusteet historiallisilla trendeillä -raportti ja vertaa Ennusteen
summa -kentän arvoa kuukauden alusta kuukauden loppuun
omistajan mukaan lajiteltuna.

Miten tämänhetkiset ennustesummat vaikuttavat aiempiin
ennustesummiin.

Kun luot ennusteraporttia, valitse Näytä-valikosta Suoran raporttini
<kohteen nimi>.

Vain suorien alaistesi tulokset.

Viittaa raportointituloksissa Ennustetyyppikentään. Tämä kenttä
sisältyy Ennustekohteen oletussivuasetteluun ja kiintiöraportteihin.

Minkätyyppisistä ennusteista tulokset ovat peräisin.
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Ennusteiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu perustoimenpiteisiin, jotka auttavat sinua tietojen tarkastelemisessa ja muokkaamisessa
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää
Yhteistyöennusteet-ominaisuuden, ennusteiden oletusarvoinen ajanjaksonäkymä on valittuna.
Oletusarvosi voi olla esimerkiksi kolme kuukautta tulevaisuuteen. Käytä tätä oletusarvoa tai
muuta oman ennusteesi ajanjaksonäkymää.

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, valitse
ennusteissasi käytettävä tyyppi.

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa voit tarkastella omalta tai kenen tahansa alaisesi ennusteen
lisätietosivulta mahdollisuuksia, joista ennuste koostuu: kuukausittaiselta ajanjaksolta, kaikilta
alaisiltasi tai vain yhtä.

Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

Tietyt toiminnot voivat muuttaa ennusteiden summia Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa. Kun esimerkiksi tarkastelet ennustesivua,
alaisesi voi olla muokkaamassa siihen liittyviä mahdollisuuksia tai säätämässä omien alaistensa ennusteita. Tai sinä voit olla säätämässä
jonkin alaisesi ennustetta omalta sivultasi. Päivitä ennustesivu nähdäksesi nämä muutokset.
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Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää
Yhteistyöennusteet-ominaisuuden, ennusteiden oletusarvoinen ajanjaksonäkymä on valittuna.
Oletusarvosi voi olla esimerkiksi kolme kuukautta tulevaisuuteen. Käytä tätä oletusarvoa tai muuta
oman ennusteesi ajanjaksonäkymää.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Valitsemasi ajanjakso on suhteellinen nykyiseen kuukauteen tai vuosineljännekseen. Esimerkiksi
tammikuussa voit valita tammikuun ensimmäiseksi kuukaudeksi ja huhtikuun viimeiseksi kuukaudeksi.
Helmikuussa näytetty ajanjakso on helmikuusta toukokuuhun ja niin edelleen. Valitsemasi
päivämääräalue on voimassa, kunnes valitset toisen.

1. Napsauta Ennusteet-välilehteä.

2. Napsauta Muuttaa karkeistustaulukosta.

3. Valitse Ennustealue-valintaikkunasta alku- ja loppuajanjakso.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

357

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu
yhteistyöennusteilla

Myynti asiakkaillesi



Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, valitse
ennusteissasi käytettävä tyyppi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Napsauta  ennusteen nimen vierestä valuutan tyypistä tai yksiköistä.

2. Valitse Tuotto tai Määrä (yksikköä).

3. Jos valitset Tuotto ja käytössä on useita valuuttoja, voit myös valita näyttövaluuttasi. Napsauta
Valuutta-osiosta Vaihda valuutta.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa voit tarkastella omalta tai kenen tahansa alaisesi ennusteen
lisätietosivulta mahdollisuuksia, joista ennuste koostuu: kuukausittaiselta ajanjaksolta, kaikilta alaisiltasi
tai vain yhtä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Jos myyntitiimisi laatii ennusteita tuoteperheiden perusteella, voit tarkastella omia
mahdollisuuksiasi tai alaistesi mahdollisuuksia kustakin tuoteperheestä. Kun valitset solun
laskentataulukosta, soluun liittyvät mahdollisuudet näytetään sivun alalaidassa olevassa
luettelossa. Voit lajitella mahdollisuudet sarakkeen otsikon mukaan.

• Jos haluat tarkastella alaisen mahdollisuuksia yhdestä tuoteperheestä, napsauta alaisen nimen
vierestä  nähdäksesi tuoteperheiden rivit ja napsauta sitten tuoteperheen nimeä.

• Jos haluat tarkastella mahdollisuuden osuuksia, siirrä kursorisi mahdollisuuden prosenttiosuuden
päälle ja napsauta . Mahdollisuuden osuudet -lisätietoikkuna avautuu ja näyttää lihavoituna
osuudet, jotka lasketaan ennusteen valittuun soluun. Mahdollisuuden osuudet, joita ei lasketa
ennusteen valittuun soluun, näytetään harmaana. Osuuksien lisätietoja ei näytetä
mahdollisuuksissa, jotka sisältävät vain yhden 100 % osuuden mahdollisuuden omistajalle.

KATSO MYÖS:

Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tietyt toiminnot voivat muuttaa ennusteiden summia Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa. Kun
esimerkiksi tarkastelet ennustesivua, alaisesi voi olla muokkaamassa siihen liittyviä mahdollisuuksia
tai säätämässä omien alaistensa ennusteita. Tai sinä voit olla säätämässä jonkin alaisesi ennustetta
omalta sivultasi. Päivitä ennustesivu nähdäksesi nämä muutokset.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Kun karkeistustaulukossa valitsemasi ennusteen mahdollisuutta päivitetään tai ennusteeseen lisätään
säätö, ilmoitamme siitä sinulle.

• Jos valittu ennuste on käynnissä (oma tai alaisesi), näet käsittelyn ilmaisimen ( ) ennusteen
vieressä.

• Jos jokin valitsemaasi ennusteeseen liitetty mahdollisuus on päivitetty, näet käsittelyn ilmaisimen
mahdollisuuksien luettelon yläpalkissa.

• Käsitellään muutoksia  -viesti tulee näkyviin mahdollisuuksien luettelon
ylätunnisteeseen.

Napsauta Päivitä nähdäksesi muutokset.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu Yhteistyöennusteet-ominaisuuden tarjoamiin ennustetyyppeihin.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

Laske ennusteita tuoton tai määrän mukaan Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteet

Seuraa ja ennusta tuottoa muidenkin kenttien kuin mahdollisuuden Summa-vakiokentän
perusteella Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

Seuraa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa tuottoa myyntitiimin jäseniltä, jotka auttavat
sulkemaan mahdollisuuksia, mutta eivät ole niistä suoraan vastuussa.
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Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Laske ennusteita tuoton tai määrän mukaan Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Mahdollisuuksien määräennusteet tehdään mahdollisuuden Määrä-kentän perusteella, kun
taas tuottoennusteet tehdään mahdollisuuden Summa-kentän perusteella.

• Mahdollisuuksien osuuksien tuottoennusteet perustuvat mahdollisuuden Summa-kenttään ja
myyntiedustajalle kohdistettuun prosenttiosuuteen.

• Karkeistus perustuu mukautetun kentän summaan mukautettujen mahdollisuuskenttien
ennusteille.

• Tuoteperheiden tuottoennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien
rivikohteiden Kokonaishinta-kentän summaan.

• Tuoteperheiden määräennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien
rivikohteiden Määrä-kenttään.

• Mahdollisuuksissa, joilla ei ole mahdollisuuksien rivikohteita tai joiden rivikohteille ei ole
määritetty tuoteperhettä, kokonaisarvot näytetään ennustesivun Luokittelemattomat tuotteet
-rivillä.

Esimerkki:

• Myyntipäällikön täytyy tehdä ennuste tuoton perusteella, koska myyntijohtaja määrittää
kiintiöiden summat Yhdysvaltain dollarilla.

• Myyntiedustajan täytyy tehdä ennuste määrän perusteella, koska häntä on rohkaistu myymään
10 000 kpl tarjoustuotetta.

Jos haluat ennustaa saman tietolähteen, kuten mahdollisuuksien tai tuoteperheiden, tuottoa ja määrää, Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
luoda ennustetyypin jokaiselle tietolähteelle, ja voit vaihdella niiden välillä ennustesivulla.

KATSO MYÖS:

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Seuraa ja ennusta tuottoa muidenkin kenttien kuin mahdollisuuden Summa-vakiokentän perusteella
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Voit ennustaa mahdollisuuksien mukautettujen valuuttakenttien perusteella. Myyntitiimisi voi
esimerkiksi käyttää mukautettua kenttää, kuten Marginaali, Kuukausittain toistuva
voitto, Sopimuksen vuosiarvo  tai muuta yhtiösi vaatimaa valuuttakenttää.
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää mukautettuun kenttään perustuvia ennusteita, joita
ennustepäälliköt voivat tarkastella ennustesivulla.
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Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia mukautetussa kentässäsi, ennusteesi käyttää kyseisiä osuuksia. Voit käyttää mukautetun kentän
ennustetta erillään tai muiden ennusteiden kanssa, esimerkiksi mahdollisuuden Summa-kenttään perustuvan tuottoennusteen kanssa.
Pääkäyttäjäsi voi myös määrittää Odotettu tuotto  -vakiokenttään perustuvan ennusteen.

Note: Jos ennustetta tarkastelevalla ennustepäälliköllä tai myyntiedustajalla ei ole mukautetun mahdollisuuskentän käyttöoikeutta,
he näkevät ennusteen summat, mutta eivät mukautettujen kenttien arvoja mahdollisuuksien luettelossa.

Ennustaminen sopimuksen vuosiarvolla: yksinkertainen mukautetun kentän ennuste

Tässä esimerkissä mahdollisuuden omistaa myyntiedustaja Anna Bressan. Annalla on monivuotisia sopimuksia, joten niistä saatavia
tuottoja seurataan mukautetulla Sopimuksen vuosiarvo  -kentällä.

• Anna omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Tämä on mukautettu Sopimuksen vuosiarvo -kenttä (2).

Annan kaikkien mahdollisuuksien Sopimuksen vuosiarvo -kenttä siirretään hänen Sopimuksen vuosiarvo -ennusteeseensa, joka näytetään
ennustesivulla muiden Salesforcessa määritettyjen ennusteiden kanssa.

• Tällä alueella näytetään Annan Sopimuksen vuosiarvo -ennuste (1).
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• Tällä ennusteella on sama nimi kuin mukautetulla kentällä (2).

• Ennustettu summa on Annan ennusteeseen siirrettävän Sopimuksen vuosiarvo  -kentän arvo (3).

• Tällä alueella näytetään Annan Acme–Premium-tuki-mahdollisuuden Sopimuksen vuosiarvo  -kentän Ennustettu summa
-arvo (4).

Note: Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy ottaa mahdollisuuksien osuudet käyttöön mukautetulle kentälle, jotta mukautetun kentän
ennuste voidaan ottaa käyttöön. Jos mahdollisuuden omistaja saa automaattisesti 100 % osuuden kentästä, eli yhtiösi ei aio käyttää
osuuksia kentässä, se siirretään silti samalla tavalla kuin osuuksia ei olisikaan.

Mukautetun kentän ennuste mahdollisuuksien osuuksilla

Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia mukautetussa kentässäsi, mukautetun kentän ennusteesi käyttää kyseisiä osuuksia. Alla olevassa
esimerkissä myyntiedustaja Anna omistaa mahdollisuuden, joka sisältää mukautetun osuuden Sopimuksen vuosiarvo -kentässä
myynti-insinööri Kevinille, joka on yhtiössä vastuussa Sopimuksen vuosiarvo -kokonaisarvon nostamisesta. Tässä tapauksessa Kevinin 25
% osuus siirtyy hänen Sopimuksen vuosiarvo -ennusteeseensa.

• Anna omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Mahdollisuus sisältää mukautetun Sopimuksen vuosiarvo -kentän (2).

• Kevin saa 25 % osuuden Sopimuksen vuosiarvo -kentästä (3).
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Kevinin esimies voi tarkastella Sopimuksen vuosiarvo -ennustetta, josta hän näkee Kevinin työstämän diilin sekä kaikki muut hänen
myynti-insinööritiiminsä työstämät mahdollisuudet. Kevinin esimies näkee, että Kevin saa 25 % tunnustusta kaikista hänen
mahdollisuuksistaan, eli yhteensä 1 026 000 dollaria hänen Paras tapaus -ennusteessaan. Jos Kevinin esimies luulee, että diili sulkeutuu
lopulta korkeammalla summalla, hänen esimiehensä voi säätää Paras tapaus -ennusteen summaa ylöspäin. Annan esimies näkee Annan
75 % osuuden Annan ennusteessa.

• Tällä alueella näytetään Kevinin Sopimuksen vuosiarvo -osuuden ennuste (1).

• Tällä alueella näytetään Kevinin 25 % osuus Annan Acme–Premium-tuki-mahdollisuudesta (2).

Odotettu tuotto -vakiokentästä laaditut ennusteet

Odotettu tuotto  -vakiokenttä on hyödyllinen mahdollisuuksille, joiden odotetaan tuottavan enemmän tai vähemmän voittoa
kuin Summa-kenttä osoittaa. Jos yhtiösi käyttää Odotettu tuotto  -kenttää, pääkäyttäjäsi voi määrittää ennusteen myös sille.
Tällöin Ennustetyyppi-valikkoon ilmestyy Odotettu tuotto -ennuste samaan tapaan kuin mukautetun kentän ennuste.

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Seuraa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa tuottoa myyntitiimin jäseniltä, jotka auttavat sulkemaan
mahdollisuuksia, mutta eivät ole niistä suoraan vastuussa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Myyntipäällikkönä käytät jo todennäköisesti tuotto-osuuksia antaaksesi tunnustusta tiimin jäsenille,
jotka ovat suoraan vastuussa mahdollisuuksista. Voit antaa tunnustusta mahdollisuuksista
joustavammin käyttämällä päällekkäisiä osuuksia, joiden avulla sinä ja muut tiimin jäsenet voivat
antaa tunnustusta päällekkäisille myyntirooleille mahdollisuuksien parissa työskentelystä. Päällekkäiset
osuudet voivat olla kuinka monta prosenttia tahansa mahdollisuuden summasta, joskus jopa yli
100 %. Myyntitiimisi voi esimerkiksi sisältää myynti-insinöörejä, tuoteasiantuntijoita tai kumppaneita,
jotka auttavat sulkemaan mahdollisuuksia, mutta jotka eivät ole niistä suoraan vastuussa.

Päällekkäisten ennusteiden avulla voit ennustaa tuottoa päällekkäisistä osuuksista. Ennusteiden summat siirtyvät roolihierarkian läpi
mahdollisuuden Summa-kentän ja tiimin jäsenen päällekkäisen prosenttiosuuden perusteella.
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Alla olevassa esimerkissä myyntiedustaja Scott omistaa mahdollisuuden, joka sisältää päällekkäisen osuuden myynti-insinöörille Owen.
He työskentelevät yhdessä sulkeakseen diilin. Mahdollisuuden Summa-kenttä vaikuttaa Scottin mahdollisuuden tuottoennusteeseen.

• Scott omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Owen saa 50 % osuuden (2).

Owenin esimies voi myös tarkastella päällekkäistä ennustetta, josta hän näkee Owenin työstämän diilin sekä kaikki muut hänen
myynti-insinööritiiminsä työstämät mahdollisuudet. Owenin esimies näkee, että Owen saa 50 % tunnustusta tästä diilistä, eli yhteensä
948 000 dollaria hänen Paras tapaus -ennusteessaan. Jos Owenin esimies luulee, että diili sulkeutuu korkeammalla summalla, hän voi
säätää Paras tapaus -ennusteen summaa ylöspäin.
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• Päällekkäiset osuudet -ennuste Ennustetyyppi-valikossa (1)

• Owenin 50 % osuus (2)

• Owenin 198 000 dollarin panos vuoden 2013 neljännen tilivuosineljänneksen Paras tapaus -ennusteeseen (3)

• Paras tapaus -ennusteen yhteissumma vuoden 2013 neljännelle tilivuosineljännekselle (4)

Ennusteiden säädöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjät, joiden mielestä nykyisen ennusteen ja todellisten
tulevien tulosten välillä on eroa, voivat säätää ennusteiden summia.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säädä enimmäis- ja vähimmäisennusteiden summia. Muuta tai poista säätöjä tarvittaessa.

Ennusteiden säätäminen

Jos haluat säätää enimmäis- tai vähimmäisennusteen summaa
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, napsauta sen solua ennustetaulukosta ja syötä uusi summa.

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Tarkastele Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa ennusteiden säätöjä koskevia tietoja, mukaan
lukien kuka säädöt teki, säädetyt summat ja alkuperäinen bruttokarkeistus (ennusteen summa
ennen säätöjä). Muokkaa tekemiäsi säätöjä tarvittaessa.

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säädöt saatetaan tyhjentää, kun muutat joitakin ennusteasetuksia tai mukautettujen tilivuosien
asetuksia. Data, johon ennusteet perustuvat, säilyy koskemattomana.
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Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Säädä enimmäis- ja vähimmäisennusteiden summia. Muuta tai poista säätöjä tarvittaessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätäminen edellyttää, että säädöt on otettu käyttöön. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
käyttäjien säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Säätö näyttää ennustepäälliköiden tai myyntiedustajien arvion lopullisesta summasta, jonka hän
odottaa ennusteen mahdollisuuksien tuovan ennustejakson lopussa. Joidenkin ennustepäälliköiden
täytyy ehkä säätää omaa tai alaisensa ennustetta. He saattavat esimerkiksi tietää, että jotkut
työntekijöistä ovat usein liian optimistisia tai varovaisia arvioidessaan mahdollisuuksille arvoja. Lisäksi
myyntiedustajat voivat säätää omia ennusteitaan, jos mahdollisuuksien todelliset summat ovat
heidän mielestään ennustettuja summia suurempia tai pienempiä. Ennustepäälliköt voivat säätää
ennusteita, jotka sisältävät vain mahdollisuuksien bruttosummia, ja ennusteita, joita joku toinen
heidän mahdollisuustiiminsä jäsen on säätänyt. Säätö ei muuta taustalla olevaa yhteenvedon
bruttosummaa – se vain lisää uuden yksityiskohtaisemman tason. Jos useita ennustetyyppejä on
otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Ennustepäälliköt voivat säätää heitä omia ja heitä ennustehierarkiassa yhtä tasoa alempana olevien
alaisten vähimmäis- ja enimmäissummaennusteita. He voivat tarkastella heitä ennustehierarkiassa
alempana olevien alaistensa tekemiä säätöjä. Alaisten ennusteisiin tehdyt säädöt vaikuttavat heidän
omiin ennusteisiinsa. Kun teet säädön, voit lisätä sille selittävän huomautuksen. Säätöjen
huomautuksia ei näytetä raporteissa.

Oletetaan esimerkiksi, että olet myyntipäällikkö ja säädit erään myyntiedustajasi ennustetta 2 000 dollarista 1 500 dollariin. Varajohtajasi,

joka on sinun ennustepäällikkösi, näkee ennustettasi tarkastellessaan 1 500 dollaria ja -kuvakkeen, joka osoittaa, että summaa on
säädetty. Varajohtaja voi säätää summan takaisin 2 000 dollariin.

Ennustepäälliköiden omat ennustesivut näyttävät kaikkien heidän ennusteidensa summat ja niihin liittyvien mahdollisuuksien lisätiedot.
Kun päälliköt tarkastelevat alaistensa ennustesivua, he näkevät summat, kuten hänen alaisensa näkisi ne. Mitään säätöjä, joita päälliköt
tekevät alaistensa summiin omilla ennustesivuillaan, ei näytetä alaisen ennustesivulla. Sen sijaan päälliköt näkevät alaistensa ennusteet
ja alaisten tekemät säädöt, joita he ovat tehneet omiin tai alaistensa summiin. Oletetaan esimerkiksi, että olet myyntiosaston johtaja.
Näet omalla ennustesivullasi heinäkuun enimmäissummaennusteena 1 250 dollaria (mukaan lukien tekemäsi 50 dollarin säätö) joltain
ensimmäisen tason alaiseltasi, eli myyntipäälliköltä. Kun sen sijaan tarkastelet myyntipäällikön ennustesivua, heinäkuun
enimmäissummaennuste on 1 200 dollaria, koska se ei sisällä tekemääsi säätöä. Jos päällikkö ja alainen säätävät samaa ennusteen
summaa, vain päällikön säätö näytetään ennustehierarkiassa.

Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään. Jos esimerkiksi mahdollisuus–tuotto-
ja mahdollisuus–määrä-ennusteet ovat käytössä, voit säätää ennustesummia kummassakin ennusteessa erikseen. Mahdollisuuden
tuottoennusteeseen tehtyjä säätöjä ei kuitenkaan näytetä säätöinä muissa ennustetyypeissä. Jos siis säädät mahdollisuuden
tuottoennusteen summaa 100 000 dollarista 90 000 dollariin ja vaihdat sitten ennustenäkymääsi, et näe vastaavaa säätöarvoa
mahdollisuuden määräennusteessa. Jos vaihdat ennustenäkymän takaisin tuottoennusteeseen, näet jälleen 90 000 dollarin säätösi. Jos
käytät tuoteperheiden ennusteita, et voi säätää oman tuoteperhe-ennusteesi summia.

Kun mahdollisuus siirtyy yhdestä ennusteluokasta toiseen, esimerkiksi Pipeline-luokasta Paras tapaus -luokkaan, säätämättömät
raakasummat muuttuvat näille muutoksille. Ennusteiden säädetyt summat eivät kuitenkaan muutu ennustesivun yhteenvetotaulukossa.
Suosittelemme päivittämään tai poistamaan ennusteyhteenvetojen säätösi ottaaksesi huomioon mahdollisuuksien vaiheen muutokset.

Note:  Kun tarkastelet ennustesivua, alaisesi saattavat olla säätämässä ennusteiden summia tai muokkaamassa niihin liittyviä
mahdollisuuksia. Tai sinä voit olla säätämässä jonkin alaisesi ennustetta omalta sivultasi. Kaikki nämä tapahtumat muuttavat
ennustesummia. Napsauta Päivitä nähdäksesi uusimmat ennustesummat.

367

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu
yhteistyöennusteilla

Myynti asiakkaillesi



Tämä taulukko selittää, kuka voi tarkastella ja säätää ennusteitasi.

Voi säätää ennusteitasi?Voi nähdä
ennusteesi?

Käyttäjä

EiKylläEsimiehesi esimies

Kyllä. Päällikkö säätää summia omalta ennustesivultaan.KylläEsimiehesi

Kyllä, jos pääkäyttäjäsi on sallinut. Voit säätää vain ennusteiden kokonaissummia,
et omien mahdollisuuksiesi välisummia.

KylläSinä

EiEiSuora raportointisi

EiEiAlaisesi, joka ei ole suora alainen

Tämä taulukko selittää, kenen ennusteita voit tarkastella ja säätää.

Voitko säätää ennustetta?Voitko nähdä
ennusteen?

Käyttäjä

EiEiEsimiehesi esimies

EiEiEsimiehesi

Kyllä, jos Salesforcepääkäyttäjäsi on ottanut käyttöönKylläSinä

Kyllä. Voit säätää näitä summia omalta ennustesivultasi.Kyllä. Jos kuitenkin
valitset suoran

Suora raportointisi

alaisen ennusteen,
näet saman
näkymän kuin
kyseinen alainen,
joten säätösi eivät
ole näkyvissä.

Ei. Suorat alaisesi voivat itse säätää omien suorien alaistensa ennusteita.Kyllä. Näet saman
näkymän kuin
alaisesi näkee.

Alaisesi, joka ei ole suora alainen

Jos ennuste sisältää säätöjä, näet nämä kuvakkeet summan vieressä.

MääritelmäKuvake

Säädit ennusteen summaa. Näet tämän ilmaisimen vain ennustesivullasi.

Joku alaisistasi sääti ennustetta. Näet tämän ilmaisimen sekä omalla että alaisesi ennustesivuilla.

Sinä ja joku alaisistasi sääti ennustetta. Näet tämän ilmaisimen vain omalla ennustesivullasi, koska kun
tarkennat alaisesi sivulle, näet sivun sellaisena kuin käyttäjä sen näkee.

Tallenna säätösi.
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MääritelmäKuvake

Peruuta säätö ja palauta ennusteen edellinen arvo. Siirrä hiiri painikkeen päälle, kun haluat nähdä
työkaluvihjeen, joka kertoo sisälsikö edellinen arvo säätöjä.

Säätö sisältää huomautuksen.

Poista säätösi ja palauta edellinen arvo, joka voi sisältää jonkun toisen säätöjä.poista

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

Ennusteiden säätäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Ennusteiden säätäminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Jos haluat säätää enimmäis- tai vähimmäisennusteen summaa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa,
napsauta sen solua ennustetaulukosta ja syötä uusi summa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätäminen edellyttää, että säädöt on otettu käyttöön. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
käyttäjien säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Jos käytät tuoteperheiden ennusteita, säädä alaisten yksittäisten tuoteperheiden kokonaissummia
äläkä kaikkien tuoteperheiden kokonaissummaa.

1. Kun löydät ennusteen, jota haluat säätää, siirrä kursorisi sen solun ylle ja napsauta .

2. Syötä säätösi kenttään.

3. Lisää huomautus selittääksesi, miksi teit säädön (enintään 140 merkkiä).

4. Napsauta . Summan vieressä näytetään valkoinen piste ( ), joka osoittaa, että olet säätänyt
ennustetta. Säätö vaikuttaa sivulla oleviin ajanjakson kokonaissummien riveihin. Jos lisäsit
säätöösi huomautuksen, summan vieressä näytetään sininen kolmio ( ).

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen
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Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Ennusteiden säätäminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Tarkastele Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa ennusteiden säätöjä koskevia tietoja, mukaan lukien
kuka säädöt teki, säädetyt summat ja alkuperäinen bruttokarkeistus (ennusteen summa ennen
säätöjä). Muokkaa tekemiäsi säätöjä tarvittaessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Laajenna ennustetaulukkoa löytääksesi säädetyn ennusteen, jota haluat tarkastella. Säädettyjen
ennusteiden summien vieressä näytetään kuvake.

2. Pidä hiiren kohdistinta solun päällä nähdäksesi säädön yksityiskohtaiset tiedot.

3. Kaksoisnapsauta solua tai napsauta -kuvaketta muokataksesi tai poistaaksesi tekemiäsi säätöjä.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen
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Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Säädöt saatetaan tyhjentää, kun muutat joitakin ennusteasetuksia tai mukautettujen tilivuosien
asetuksia. Data, johon ennusteet perustuvat, säilyy koskemattomana.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Säädöt tyhjennetään, kun Salesforce-pääkäyttäjäsi tekee jotakin seuraavista.

• Poistaa Yhteisöennusteet-ominaisuuden käytöstä.

• Poistaa päälliköiden säädöt käytöstä. Vain säädöt, joita ennustepäälliköt ovat tehneet alaistensa
ennusteisiin, tyhjennetään.

• Poistaa omistajien säädöt käytöstä. Vain säädöt, joita ennustekäyttäjät ovat tehneet omiin
ennusteisiinsa, tyhjennetään.

• Muuttaa ennustejakson asetusta neljännesvuodesta kuukauteen tai kuukaudesta
neljännesvuoteen.

• Poistaa ennustetyypin käytöstä. Vain ennustetyypin säädöt poistetaan.

• Muuttaa tilivuotesi aloituskuukautta, kun ennustejakso on määritetty neljännesvuosittaiseksi.
Kiintiöt ja säädöt tyhjennetään.

• Poistaa tuoteperheen. Poistetun tuoteperheen kiintiöt ja säädöt tyhjennetään.

• Siirtyy käyttämään ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen sijaan ennusteluokkien yksittäisiä
yhteenvetoja, tai päinvastoin.

• Luo mukautetun tilivuoden ensimmäistä kertaa. Kaikki vastaavalle ja tuleville vakiotilivuosille
tehdyt säädöt ja kiintiöt tyhjennetään.

• Poistaa mukautetun tilivuoden tai -vuosineljänneksen. Ennusteiden säädät ja kiintiöt poistetaan myös tältä ajanjaksolta tai
vuosineljännekseltä.

Säädöt tyhjennetään myös, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.

• Et ole enää ennustepäällikkö. Vain säädöt, joita sinä olet tehnyt alaistesi ennusteiden summiin, tyhjennetään.

• Sinut poistetaan roolista, joka on määritetty ennustepäälliköksi ennustehierarkiassa. Vain säädöt, joita sinä olet tehnyt alaistesi
ennusteiden summiin, tyhjennetään.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen
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Kiintiöt Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

Ennusteen kiintiö on myyntitiimin jäsenelle kohdistettu kuukausittainen tai neljännesvuosittainen
myyntitavoite. Päällikön kiintiö vastaa häneltä ja hänen tiimiltään yhdessä odotettua tulosta. Käyttäjät
ja päälliköt tekevät kiintiön yhteenvedon manuaalisesti käyttäen tuotto- tai määrätietoja. Jos sinulla
on useita ennustetyyppejä käytössä, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Jos ennustekiintiöt ovat käytössä, kiintiötiedot näytetään ennustesivulla seuraavissa sijainneissa.

• Sarakkeessa, joka sisältää kiintiön summat tietylle ajanjaksolle. Jos ennusteesi sisältää
tuoteperheitä, tämä sarake sisältää kunkin tuoteperheen kiintiöt.

• Rivillä, joka sisältää saavutetun prosenttiluvut tietyltä ajanjaksolta tietyssä ennusteyhteenvedossa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Tutustu muutamaan huomioitavaan seikkaan ennen ennusteiden kiintiöiden käyttämistä.

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Näytä ja piilota kiintiötietoja, jotta ennustesivusi näyttää hyvältä.

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

Tutustu muutamaan huomioitavaan seikkaan ennen ennusteiden kiintiöiden käyttämistä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Tuoteperhe-ennusteissa myyntipäälliköt eivät näe omia kiintiöitään tai kiintiöiden täyttymistä
yksittäisille tuoteperheille. He näkevät karkeistustaulukossa vain kokonaismäärän. Jos esimerkiksi
kolmen myyntiedustajan kiintiöt ovat yhteensä 75 000 dollaria ja heidän päällikkönsä
henkilökohtainen kiintiö on 30 000 dollaria, päällikön kiintiö on 105 000 dollaria.

• Voit muokata vain suorien alaisten kiintiöitä (vaatii kiintiöiden hallintaoikeuden) — et omiasi.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

372

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu
yhteistyöennusteilla

Myynti asiakkaillesi



Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kiintiöiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Näytä ja piilota kiintiötietoja, jotta ennustesivusi näyttää hyvältä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Napsauta Näyttövaihtoehdot.

2. Valitse Näytä kiintiöt-sarake näyttääksesi kiintiösi summan kustakin ajanjaksosta.

3. Valitse Näytä kiintiön saavutus %:eina näyttääksesi kiintiösi saavutuksen prosenttiosuuden
tietystä yhteenvedosta tietyltä ajanjaksolta. Kunkin ennustesumman alla oleva prosenttiluku
kertoo osuuden, jonka summa kattaa käyttäjän kiintiöstä.

Kiintiötiedot voidaan näyttää tuotto- tai määräsummina, riippuen käyttämästäsi ennustetyypistä.
Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin kiintiötietoja säilytetään
erillään. Jos haluat piilottaa kiintiötiedot, palaa Näyttövaihtoehdot-sivulle ja poista niiden valinnat.

KATSO MYÖS:

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Yleisimpiä kysymyksiä myyntisyklien ennustamisesta ja
suunnittelusta yhteistyöennusteilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

• Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

• Voinko säätää omaa ennustettani?

• Miksi en voi säätää ennusteita?

• Mikä määrittää kenen ennusteita voin säätää?

• Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

• Miksi en voi käyttää aluehallintaa?

• Miten tarkastelen ja päivitän ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia?

• Miksi en näe ”Siirry kohtaan” -linkkiä ennustesivullani?

• Miten määritän kiintiöitä myyntiedustajilleni?

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?
Yhteistyöennusteet-ominaisuus sisältää monia samoja toimintoja kuin Mukautettavat ennusteet.

Katso mitkä toiminnot ovat saatavilla missäkin ennusteominaisuudessa. Jos olet siirtymässä Yhteistyöennusteet-tuotteen käyttöön, katso
lisätietoja kohdasta Mukautettava ennustaminen -ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen siirtymisessä huomioitavia asioita.
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YhteistyöennusteetMukautettava
ennustaminen

Ominaisuus

API-käyttöoikeus

Automaattiset yhteenvedot

Reaaliaikainen keskustelu

Mukautetut tilivuodet

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Mukautetun mahdollisuuden valuuttakentän ennusteet

Ennusteiden oletusvaluutta-asetus

Ennusteen yksittäisen alueen valinta — Käyttäjän hallitsema

Kartoita ennusteluokkia mahdollisuuden vaiheisiin

Kuukausittaiset ennusteet

Useiden valuuttojen tuki

Voi käyttää mahdollisuuden
mukautettua valuuttakenttää

Säädöt mahdollisuuksien tasolla

tallentaakseen säädetyt summat
ja mukautetun kentän

ennustetta seuratakseen kentän
julkaisua.

Mahdollisuusluettelon suodattimet ja lajittelu

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Mahdollisuuksien osuuksien ennusteet

Mahdollisuusvaihe

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

Ennusteiden korvaaminen (säätäminen)

Korvaa (säätö) huomautukset

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Kumppanien mahdollisuudet ennusteissa

Tuoteperheiden ennusteet
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YhteistyöennusteetMukautettava
ennustaminen

Ominaisuus

Tuotteiden aikataulujen ennusteet

kiintiöt

Määrän ennusteet

Neljännesvuosittaiset ennusteet

Nimeä luokat uudelleen

Raportit ja mittaristot

Muuta ennustetaulukon sarakkeiden kokoa

Tuottoennusteet

(Pilotti, vain API)

Jaa ennusteet

Vedokset ja ennustehistoria

Lajiteltava Mahdollisuudet-luettelo ennustesivulta

Lähetä ennusteet

(Vain alkuperäinen
Aluehallinta-ominaisuus.

Enterprise-aluehallinta ei tueta).

Aluehallinta

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Voinko säätää omaa ennustettani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat. Jos vain päälliköiden säädöt on sallittu, vain ennustepäälliköt voivat säätää ennusteita. Tällöin
yhteisöennusteiden päälliköt voivat säätää ennusteita alaisilleen, jotka raportoivat heille hierarkiassa, mutta eivät omia ennusteitaan.

Jos omistajien säädöt on sallittu, kaikki ennustekäyttäjät voivat säätää omien ennusteidensa summia.

KATSO MYÖS:

Miksi en voi säätää ennusteita?

Ennusteiden säätäminen
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Miksi en voi säätää ennusteita?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat. Jos vain päälliköiden säädöt ovat käytössä, sinun täytyy olla ennustepäällikkö säätääksesi
ennusteita. Jos työnkuvasi on muuttunut äskettäin, tarkista ennustehierarkiasta, oletko edelleen ennustepäällikkö. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia  ja valitse Ennustehierarkia. Mikäli olet ennustepäällikkö, nimesi näytetään
ennustepäälliköksi kohdistetun roolin vieressä.

KATSO MYÖS:

Voinko säätää omaa ennustettani?

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Mikä määrittää kenen ennusteita voin säätää?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Jos olet päällikkö ja päälliköiden ennusteet on sallittu, ennustehierarkia määrittää, keiden ennusteita voit tarkastella ja säätää. Vaikka joku
raportoisikin sinulle roolihierarkiassa, et voit säätää kyseisen henkilön ennustetta, ellei hän raportoi sinulle ennustehierarkiassa.

Jos omistajien säädöt on sallittu, kaikki ennustekäyttäjät voivat säätää omia ennusteitaan.

KATSO MYÖS:

Voinko säätää omaa ennustettani?

Miksi en voi säätää ennusteita?

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Kokeile jotakin seuraavista.

• Tarkastele kaikkien ennusteluokkien mahdollisuuksia kuukauden, vuosineljänneksen, kuukausijakson tai vuosineljännesjakson ajalta
napsauttamalla sen taulukkoriviä. Kaikkien luokkien kaikki mahdollisuudet näkyvät mahdollisuudet-luettelossa.

• Tarkastele yksittäisen ennusteyhteenvedon mahdollisuuksia kuukauden, vuosineljänneksen, kuukausijakson tai vuosineljännesjakson
ajalta napsauttamalla sen solua riviltä. Kyseisen yhteenvedon mahdollisuudet näkyvät mahdollisuuksien luettelossa.

Vihje:  Muista, että ennusteyhteenveto on riippuvainen mahdollisuuden vaiheesta. Jos haluat muuttaa ennusteluokkaasi
päivittämättä mahdollisuuden vaihetta, siirry mahdollisuuden lisätietosivulle. Jos pääkäyttäjäsi lisäsi Ennusteluokka-kentän
mahdollisuuden sivuasetteluusi, voit napsauttaa sitä avataksesi valintaruudun. Käytä ruudussa olevaa
Ennusteluokka-alasvetoluetteloa päivittääksesi mahdollisuuden ennusteluokan.

• Tarkastele alaisesi mahdollisuuksia yhden kuukauden ajalta napsauttamalla kyseisen kuukauden alaisen riviä.

• Lajittele mahdollisuuksien luettelo napsauttamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa. Useimmat sarakkeet lajitellaan aakkosnumeerisesti,
mutta Luokka-sarake lajitellaan sulkemista lähimmän tai etäisimmän mukaan.
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• Siirry sivua pidemmässä luettelossa napsauttamalla Edellinen- ja Seuraava-painikkeita tai syöttämällä sivunumeron Sivu-kenttään.

• Muokkaa luettelossa näkyvää mahdollisuutta napsauttamalla sen nimen vierestä Muokkaa.

• Tarkastele mahdollisuuteen liittyviä Chatter-viestejä napsauttamalla mahdollisuuden Mahdollisuuden nimi -linkkiä siirtyäksesi sen
lisätietosivulle. Napsauta Näytä syöte. Napsauta Seuraa, jos haluat Chatter-ilmoituksia kaikista mahdollisuudelle tehdyistä toiminnoista.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Miten tarkastelen ja päivitän ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Sinun täytyy olla pääkäyttäjä päivittääksesi ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia.

1. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Napsauta Vaihe.

3. Selaa Mahdollisuuden vaiheiden valintaluetteloarvot -osioon ja tarkasta mihin ennusteluokkaan vaihe on kartoitettu sitä vastaavalta
riviltä. Napsauta Muokkaa muokataksesi kartoitusta.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Miksi en näe ”Siirry kohtaan” -linkkiä ennustesivullani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Vain ennustepäälliköt, joilla on alaisia ennustehierarkiassa, näkevät ”Siirry kohtaan” -linkin.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Miten määritän kiintiöitä myyntiedustajilleni?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Jos sinulla on oikeat käyttöoikeudet, voit määrittää kiintiöitä organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Kiintiöt-kohdasta Näytä kiintiöt.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Käytä kiintiötietojen lataamiseen API-versiota 25 tai sitä uudempaa tai Data Loaderia.

KATSO MYÖS:

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Miksi en voi käyttää aluehallintaa?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Aluehallinta ei ole käytettävissä Mukautettava ennustaminen- tai Yhteistyöennusteet-ominaisuuksissa.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Voittojen ja myyntien arviointi mukautettavien ennusteiden avulla

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Mukautettava ennustaminen on joustava ratkaisu organisaatiosi tuottaman tuoton tai organisaation
kohteiden lukumääräisen myynnin arviointiin. Voit määrittää mukautettavan ennustamisen
toimimaan siten, että se vastaa organisaatiosi tapaa ennustaa myyntiään. Toiminnon avulla voit
tehdä ennusteita kuukausi- tai vuositasolla, käyttää eri päivämääriä summien liittämisessä ennusteisiin,
tehdä ennusteita tuoton tai määrän tai molempien perusteella ja määrittää lisäkiintiöitä
tuoteperheiden pohjalta.

Mukautettavan ennustamisen avulla voit tarkistaa ennusteesi ja purkaa auki ennusteesi summat,
jolloin voit tarkastella ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia. Korvaa ennustesummat suoraan
mahdollisuudesta tai korvaa ennuste Ennusteet-välilehdestä lähettämättä ilmoitusta
ennusteroolihierarkiassa alapuolellasi oleville käyttäjille.

Kun napsautat Ennusteet-välilehteä, näyttöön tulee valitun ennustejakson ennuste.

• Voit lähettää ennusteen valitsemalla Lähetä, jolloin järjestelmä luo ennustetiedoista
tilannevedoksen ja saattaa kyseiset tiedot käytettäviksi ennustehistoriassa ja ennusteraporteissa.
Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden lähettäminen.

• Voit tarkastella aiemmin lähettämiäsi ennustetietoja valitsemalla Ennustehistoria. Tämän
jälkeen voit palata nykyisen ennusteen tietoihin valitsemalla Ennusteyhteenveto.

• Voit tarkastella valittua ennustetta yksinkertaisessa, tulostusvalmiissa muodossa valitsemalla
Tulostusnäkymä.

• Voit tarkastella omaa ennustettasi, alaistesi ennusteita tai manuaalisesti jaettuja ennusteita. Eri tarkasteluvaihtoehtoihin liittyviä
ohjeita on kohdassa Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

• Voit tarkastella ennusteen lisätietoja napsauttamalla Ennusteet-alavälilehteä. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden
tarkasteleminen.

• Voit tarkastella näkyvissä olevaan ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia valitsemalla Mahdollisuudet-alavälilehden.
Mahdollisuudet-alavalilehdessä voit valita tai luoda luettelonäkymän, jonka avulla voit suodattaa näkyvissä olevia mahdollisuuksia.
Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

• Muokkauskuvaketta ( ) napsauttamalla voit tehdä muutoksia ennusteen säädettyyn kokonaismäärään tai lisätä korvauksen
tiettyyn ennusteen summaan. Lisätietoja ennusteen summien korvaamisesta on kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos ennuste ei ole käytettävissä, ota yhteyttä pääkäyttäjään ja pyydä, että sinut lisätään ennustehierarkiaan (tai aluehierarkiaan, jos
organisaatiossa käytetään aluehallintaa).
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Note:  Ennusteet-välilehti poikkeaa muista välilehdistä siten, että se suorittaa automaattisia laskutoimituksia mahdollisuuden
tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse luoda tai poistaa ennustetietueita.

Lisätietoja mukautettavan ennustamisen käyttöönotosta organisaatiossasi on kohdassa Mukautettavan ennustamisen määrittäminen.

KATSO MYÖS:

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Mukautettavaa ennustamista voi olla vaikea erottaa, koska välilehden nimi ei muutu, kun vaihdat
mukautettavaan ennustamiseen. Näin määrität, onko sinulla se:

Napsauta Ennusteet-välilehteä.

• Jos näet Mukautettavan ennustamisen esittely- tai Pyydä nyt! -painikkeen, sinulla ei ole
mukautettavaa ennustamista.

• Jos et näe kumpaakaan painiketta, organisaatiollasi on jo mukautettava ennustaminen.

Mukautettavan ennustamisen ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet (mukautettavat)  ja
valitse Ennustehierarkia.

2. Valitse Ota käyttöön mukautettava ennuste.

3. Kun mukautettava ennustaminen on otettu käyttöön, katso lisätietoja kohdasta Mukautettavan ennustamisen määrittäminen.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?
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Mukautettavien ennusteiden kiintiöiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kiintiöiden määrittäminen:
• Henkilökohtaisen kiintiön

muokkausoikeus

Kenen tahansa käyttäjän
kiintiön määrittäminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat määrittää omat kiintiönsä. Pääkäyttäjät ja
käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat aina muokata kaikkia kiintiöitä. Päälliköt voivat
aina muokata sellaisten käyttäjien kiintiöitä, jotka raportoivat roolihierarkiassa suoraan heille.

1. Tee jokin seuraavista:

• Voit määrittää henkilökohtaisen kiintiösi henkilökohtaisten asetuksiesi henkilökohtaisista
tiedoistasi.

• Jos haluat muuttaa sinulle raportoivan käyttäjän kiintiötä, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta haluamasi käyttäjän
koko nimeä.

2. Napsauta Kiintiöt-viiteluettelosta Muokkaa.

3. Valitse sopiva alkamisalue ja alueen pituus. Valitse tarvittaessa alue ja tuoteperhe.

Note:  Jos organisaatio käyttää mukautettuja tilivuosia, et voi määrittää kiintiöitä
ajanjaksolle, jolle ei ole määritetty tilivuotta.

4. Määritä tuoton ja/tai määrän kiintiöt.

5. Valitse sopiva valuutta, jos käytät useita valuuttoja.

6. Tallenna kiintiö ja palaa käyttäjän lisätietosivulle valitsemalla Tallenna tai tallenna arvot ja jatka
kiintiön muokkaamista valitsemalla Pikatallennus.

Vihje: Pikatallennus-toiminnon avulla voit määrittää nopeasti eri kiintiön kullekin
tuoteperheelle.

Note:  Jos nämä asetukset eivät ole käytettävissä, käytössäsi ei kenties ole mukautettavia ennusteita. Lisätietoja siitä, onko
mukautettavat ennusteet otettu käyttöön, on kohdassa Ovatko mukautettavat ennusteet käytössä? sivulla 379. Valtuutetut
pääkäyttäjät eivät näe käyttäjätietueiden Kiintiöt-luetteloa.

Voit myös suorittaa kiintiöiden joukkopäivityksiä esimerkiksi Data Loaderilla. Kun päivität kiintiöitä, määritä kiintiökentän arvo
RevenueForecast- tai QuantityForecast-objekteille.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Ennusteen luokkien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteessasi huomioidaan mahdollisuuksiesi summat, päivämäärät ja vaiheet. Kun valitset
Ennusteet-välilehden, voit huomata, että ennusteidesi summat on jaoteltu eri luokkiin. Vaiheesta
riippuen mahdollisuuden summa voi sisältyä seuraaviin ennusteen luokkiin:

• Enimmäissumma sisältää summat, jotka todennäköisesti saavutat; suljetut/voitetut
mahdollisuuden summat ja vähimmäissumma-luokan summat.

• Suljettu sisältää suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien summat.

380

Voittojen ja myyntien arviointi mukautettavien ennusteiden
avulla

Myynti asiakkaillesi



• Vähimmäissumma sisältää summat, jotka suljet varmasti, sekä suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien summat.

• Ohitettu ilmaisee summan, jota ei ole mukana ennusteessa.

• Potentiaali sisältää kaikkien avointen mahdollisuuksien summat.

Note:  Voit muokata mahdollisuuksien ennusteluokan kenttää, jos haluat muuttaa raporteissa, mahdollisuuden tieto- ja
muokkaussivuilla, mahdollisuuden hauissa ja mahdollisuuden luettelonäkymissä näytettävää arvoa. Voit esimerkiksi muuttaa
luokkien nimiä siten, että ne vastaavat käytössä olevia liiketoimintaprosesseja paremmin.

Kukin mahdollisuuden Vaihe-valintaluettelon arvo kartoitetaan automaattisesti Todennäköisyys-arvoon ja Ennusteen
luokka  -valintaluettelon arvoon. Kun muutat mahdollisuuden vaihetta, Todennäköisyys  ja Ennusteen luokka
muuttuvat samalla.

Organisaatiossasi voi esimerkiksi olla vaihe Neuvottelu/tarkistus, joka on kartoitettu ennusteluokkaan Enimmäissumma. Tällöin
Neuvottelu/tarkistus-vaiheen mahdollisuuksien summat sisältyvät ennusteen Enimmäissumma-summaan. Organisaatiossa voi olla
käytössä myös muita kartoituksia, mutta alla on esimerkki näiden kenttien kartoituksesta:

Ennusteen luokkaTodennäköisyysVaihe

Potentiaali10%Prospektointi

Potentiaali10%Hyväksyminen

Potentiaali20%Analysoitava

Potentiaali50%Hintaehdotus

Potentiaali60%Päättäjien tunnistaminen

Potentiaali70%Mielikuva-analyysi

Potentiaali75%Ehdotus/hintatarjous

Enimmäissumma90%Neuvottelu/tarkistus

Vähimmäissumma100 %Suljettu/voitettu

Riippumatta siitä, käytätkö mukautettuja ennusteita vai et, ennusteet perustuvat siihen, miten mahdollisuuden Vaihe-valintaluettelon
arvot kartoitetaan Ennusteen luokka  -valintaluettelon arvoihin.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta
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Mukautettavien ennusteiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteessasi huomioidaan mahdollisuuksiesi summat, päivämäärät ja vaiheet. Voit varmistaa, että
ennusteesi kuvaavat tuottopotentiaaliasi mahdollisimman tarkasti toimimalla seuraavasti:

1. Tarkista ennusteesi summat. Eri tarkasteluvaihtoehtoihin liittyviä ohjeita on kohdassa
Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

2. Määritä, haluatko korvata joitain summia.

3. Korvaa summat tarvittaessa. Korvaaminen edellyttää tiettyjä käyttöoikeuksia. Lisätietoja on
kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen sivulla 384.

4. Lähetä ennuste, jolloin järjestelmä luo ennustetiedoista tilannevedoksen ja saattaa kyseiset
tiedot käytettäviksi ennustehistoriassa ja raporteissa. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden lähettäminen.

Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Valitse Ennusteet-välilehti, tarkista luettelossa olevat summat ja päätä, ovatko ne valmiit lähetettäväksi.

• Aluksi nimesi näkyy otsikkorivillä ja kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella. Nimesi ilmaisee,
että tarkastelet omaa ennustettasi. Käyttäjät, joilla on riittävät käyttöoikeudet, voivat tarkastella
toisen käyttäjän ennustetta napsauttamalla suurennuslasin kuvaketta ja valitsemalla toisen
käyttäjän tai roolin luettelosta. Kun tarkastelet muiden käyttäjien ennusteita, rooli tai käyttäjänimi
näkyy otsikkorivillä ja kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella. Lisäksi käyttöoikeustasosi näkyy
kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella.

Note:  Käyttäjille jakaminen ei täysin tue muokautettavaa ennustamista. Näet kaikki
organisaation käyttäjät riippumatta organisaatiolaajuisesta käyttäjäobjektin
oletusasetuksesta.

• Jos organisaatiossasi käytetään manuaalista ennusteiden jakoa, voit tarkastella ennusteiden
jakoasetuksia tai jakaa ennusteen muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla Jakaminen.

• Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön alueet, voit tarkastella aluekohtaista yhteenvetoa
valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Alue-valintaluettelosta. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta.

• Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön tuoteperheet, voit tarkastella tuoteperhekohtaista
yhteenvetoa valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Tuoteperhe-valintaluettelosta. Jos valitset
--Kaikki--  tuoteperheet, toiminnot Lähetä ja Ennustehistoria eivät ole käytettävissä:
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valitse toinen tuoteperhe, jos haluat käyttää näitä toimintoja. Lisätietoja organisaatiosi mukauttamisesta ja tuoteperheiden
käyttöönotosta on kohdassa Mukautettavien ennusteiden asetusten määrittäminen.

• Jos organisaatiossa tehdään ennuste sekä tuotosta että määrästä, valitse, sisällytetäänkö ennusteeseen tuotto, määrä vai molemmat.
Toiminnolla määritetään mitkä tiedot kullekin luettelossa olevalle summalle näytetään.

• Jos haluat tarkastella toista ennustejaksoa, valitse jakson päivämäärä kohdassa Jakson alku. Ennusteen lisätietoja ei ole saatavilla
mahdollisuuksille, jotka on suljettu yli kaksi vuotta Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käyttöönottoa ennen tai jotka ovat
yli kymmenen vuoden päässä tulevaisuudessa.

Note:  Organisaatiot, jotka ovat ottaneet Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käyttöön ennen Salesforce Winter '07
-julkaisua, voivat tarkastella ennusteita, jotka sijoittuvat tämän aikajakson ulkopuolelle.

• Valitse näkyviin tai poista näkyvistä ennustejaksoja valitsemalla haluamasi Jakson pituus.

Note:  Kun käytät mukautettuja tilivuosia, jaksot, joiden ajankohta on ennen ensimmäiseksi määritettyä mukautettua tilivuotta
tai viimeiseksi määritetyn tilivuoden jälkeen, käyttävät kalenterikuukausia tai kalenterivuosineljänneksiä (ennusteen asetusten
mukaan) jakson alkamisajan ja pituuden määrittämisessä.

• Voit vaihtaa ennusteen kokonaismäärien tarkastelussa käytettävää mittayksikköä valitsemalla vaihtoehdon kohdan Mittayksiköt
vierestä. Jos haluat tarkastella kunkin kokonaismäärän osuutta kiintiöstäsi, valitse Prosenttia kiintiöstä.

Ennustehistorian tarkasteleminen
Kun tarkastelet Ennusteet-välilehdessä olevaa ennustetta, voit tarkastella lähetyksen yhteydessä luotuja ennustetietojesi yhteenvetoja
valitsemalla Ennustehistoria. Voit myös tarkastella alaisten lähettämiä ennusteita. Palaa edelliseen näkymään valitsemalla
Ennusteyhteenveto.

Ennustesumman lisätietojen tarkasteleminen
Tarkastele ennusteen lisätietoja napsauttamalla Ennusteet-alavälilehteä. Napsauta mitä tahansa ennustesummaa, kun haluat tarkastella
ennustesummaan sisällytettyjen mahdollisuuksien summien tietoja. Lisätietosivulla voit tarkastella mitä tahansa kohdetta napsauttamalla
sitä. Korvaa kohde valitsemalla Muokkaa. Lisätietoja mahdollisuuden ennusteen määrien korvauksesta on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden korvaaminen.

Jos sinulla on alaisia (käyttäjiä, jotka raportoivat suoraan sinulle), heidän ennusteensa näkyvät oman ennusteesi alapuolella. Voit muuttaa
alaistesi ennustetietojen esitystapaa toiminnolla Valitse näkymä. Tämän toiminnon avulla voit ryhmitellä ennustetietojasi alaisen
tai ennustejakson perusteella.

• Lajittele jaksojen perusteella näyttää luettelon alaisista ja heidän ennusteistaan kullekin ennustejaksolle. Voit tarkastella käyttäjän
ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.

• Lajittele alaisten perusteella näyttää luettelon kunkin alaisen ennusteen kokonaismääristä. Voit tarkastella alaisen ennustetta
valitsemalla Näytä nimen vierestä.

• Voit tarkastella summan sisältämiä mahdollisuuksia ja ennusteen korvauksia napsauttamalla summaa.

Mahdollisuuksien tarkasteleminen
Tarkastele näkyvissä olevaan ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia valitsemalla Mahdollisuudet-välilehti. Mahdollisuudet-alavalilehdessä
voit valita tai luoda luettelonäkymän, jonka avulla voit suodattaa näkyvissä olevia mahdollisuuksia. Voit tarkastella mahdollisuuden tietoja
napsauttamalla mahdollisuutta. Voit korvata mahdollisuuden valitsemalla Muokkaa. Lisätietoja mahdollisuuksien korvaamisesta on
kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos sinulla on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, voit nähdä mahdollisuudet Mahdollisuudet-alavälilehdessä riippumatta niiden
jakoasetuksista.
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Note:  Kun kumppaniportaali siirretään toiselle tilille, mahdollisuudet kullakin tilillä lasketaan automaattisesti uudelleen organisaatiosi
ennustehierarkian kautta.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Mukautettavien ennusteiden korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Voit tarkistaa ennustettasi korvaamalla ennustesummia tarpeen mukaan: tällä tavoin
myyntiennusteesta tulee tarkempi. Kaikki käyttäjät voivat korvata ennustetta mahdollisuudesta
käsin vaihtamalla mahdollisuuden Vaihetta  tai Ennusteen luokkaa. Käyttäjät, joilla on
ennusteiden korvaamisoikeus, voivat korvata ennusteensa tai minkä tahansa alaisen ennusteen
ennustetasolla.

Kun mahdollisuus siirtyy yhdestä ennusteluokasta toiseen, esimerkiksi Paras tapaus -luokasta
Luovutus-luokkaan, säätämättömät raakasummat muuttuvat kullekin luokalle, mutta korvatut
summat eivät muutu. Sinun tulisi päivittää tai poistaa korvauksesi kustakin luokasta ottaaksesi
huomioon mahdollisuuksien vaiheen muutokset.

Ennusteen korvaaminen mahdollisuudesta
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Mahdollisuudet-alavälilehteä.

2. Valitse korvattavan mahdollisuuden kohdalla Muokkaa.

3. Tee tietoihin haluamasi muutokset. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat siitä, omistatko
mahdollisuuden.

4. Jos mahdollisuudessa on tuotteita ja haluat muuttaa tuotteen ennusteluokan, valitse Vaihda
luokka ja valitse sitten oikea Tuotteen ennusteluokka.

5. Valitse Tallenna. Mahdollisuus merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Päivitä tietue ja näytä kokonaissummat uudelleen valitsemalla Tallenna ja päivitä.

Ennusteen kokonaissumman korvaaminen
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Ennusteet-alavälilehteä.

2. Korvaa säädetty kokonaissumma valitsemalla muokkauskuvake ( ).

3. Syötä uusi summa ja mahdollinen huomautus.

4. Valitse Tallenna. Ennuste merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Alaistesi ennusteen korvaaminen
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Ennusteet-alavälilehteä.

2. Korvaa alaisesi ennuste napsauttamalla muokkauskuvaketta ( ).
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3. Valitse yksi korvausvaihtoehdoista, kun haluat valita, sisällytetäänkö korvaussummia ennusteeseen ja mitkä niistä sisällytetään:

• Hyväksy Matti Meikäläisen ennuste — Tämä vaihtoehto hyväksyy alaisesi ennusteen ja hänen mahdollisesti tekemänsä
korvaukset.

• Hylkää Matti Meikäläisen ennusteen korvaukset, mutta hyväksy muiden alaisten korvaukset — Tämä vaihtoehto hylkää
alaisesi ennusteeseen tehdyt korvaukset, mutta hyväksyy korvaukset, jotka on tehty alempana hierarkiassa oleviin ennusteisiin.

• Hylkää kaikki ennusteiden korvaukset — Tämä vaihtoehto hylkää kaikki ennustetason korvaukset, mutta hyväksyy
mahdollisuustason korvaukset. Jos olet korvannut mahdollisuuden summia, laskennassa käytetään omia mahdollisuuden
ennusteitasi. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ennusteen summien perustuvan mahdollisuuden summiin ja sisältävän korvaukset,
jotka on tehty mahdollisuustasolla.

• Korvaa ennuste ja aseta luvuksi — Tällä vaihtoehdolla voit syöttää summan, joka korvaa ennusteen nykyisen summan.
Päällikkösi näkee tämän summan ennusteessasi, mutta alaisesi eivät.

4. Jos teet ennusteen sekä tuotosta että määrästä, valitse määrän ennustamisen korvausvaihtoehto.

5. Valitse Tallenna. Ennuste merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Note:  Ennusteet-välilehti poikkeaa muista välilehdistä siten, että se suorittaa automaattisia laskutoimituksia mahdollisuuden
tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse luoda tai poistaa ennustetietueita.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta
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Mukautettavien ennusteiden korvaaminen mahdollisuudesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Korvattu ennuste on summa, joka kuvaa myyntiennustettasi tarkemmin. Voit tarkastella korvausten
luetteloa ja tehdä muutoksia mahdollisuuden lisätietosivulta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

1. Napsauta mahdollisuustietueen Mahdollisuuden ennusteet -viiteluettelosta Muokkaa.

2. Tee tietoihin haluamasi muutokset. Katso lisätietoja mahdollisuuksien ennusteiden summien
korvaamisesta kohdasta Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos organisaatio käyttää aluehallintaa, avattavassa Alue-valintaluettelossa näkyy alue, johon
mahdollisuus on liitetty.

Jos olet useiden alueiden ennustepäällikkö, avattavassa valintaluettelossa näkyvät alueet, joiden
mahdollisuuksia pystyt korvaamaan. Korvaa haluamasi alueen mahdollisuus valitsemalla arvo ja
napsauttamalla Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Ennusteen jakaminen manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Pääkäyttäjänne määrittää organisaatiosi ennustehierarkian, joka määrittää käyttäjät, jotka voivat
tarkastella ennusteen tietoja. Pääkäyttäjä voi kuitenkin manuaalisesti laajentaa ennusteen tietojen
jako-oikeuksia, ja saatat myös pystyä manuaalisesti laajentamaan omien ennustetietojesi
jako-oikeuksia. Manuaalisella ennusteiden jakamisella voidaan vain lisätä ennustetietojen
käytettävyyttä. Sitä ei voida käyttää sellaisten käyttäjien käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joilla on
jo käyttöoikeus. Jotta voisit jakaa ennusteen manuaalisesti, sinun on oltava pääkäyttäjä tai
ennustepäällikkö, jolla on oikeus jakaa ennustetietoja.

Jos haluat nähdä, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ennusteitasi tai jakaa ennustetietojasi, toimi
yhdellä seuraavista tavoista:

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia, valitse Ennustehierarkia ja napsauta jaettavan näkymän
vierestä Jaa.

• Valitse Jakaminen ennusteen aloitussivulla, kun haluat jakaa omia ennustetietojasi.
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Käyttäjien ja ryhmien jakolistoista näet kaikki käyttäjät, joilla on sillä hetkellä kyseisien ennustetietojen käyttöoikeus. Listasta näkyy myös
käyttäjien käyttötaso ja se, onko heillä oikeus lähettää ennuste sekä millä perusteella heillä on kyseinen oikeus. Syyt, jonka vuoksi käyttäjällä
voi olla ennustetietojen käyttöoikeus ovat:

KuvausSyy

Käyttäjä on pääkäyttäjä, tai hänellä on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

Pääkäyttäjä

Käyttäjällä on Jakaminen-painikkeella myönnetty ennustetietojen
käyttöoikeus.

Valtuutettu ennustepäällikkö

Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa.Ennustepäällikkö

Omistaja voi aina tarkastella omia ennustetietojaan.Omistaja

Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus.Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Ennusteiden jakamisen lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla
sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Lisää antaaksesi muille käyttäjille tai ryhmille käyttöoikeuden ennustetietoihin.

Note:  Manuaalinen jakaminen ulottuu mahdollisuustietoihin, joista ennuste koostuu. Mikäli käyttäjällä on oikeus korvata
ennustetietoja, hänellä on myös oikeus korvata mahdollisuuden ennusteet -tietoja.

• Napsauta Laajenna luetteloa, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus ennustetietoihin.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.
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Mukautettavien ennusteiden lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteiden kokonaismäärät ovat aina sinun ja sinua hierarkiassa ylempänä olevien käyttäjien
käytettävissä Ennusteet-välilehdessä. Ennusteiden kokonaismäärät ovat käytettävissä
ennustehistoriassa ja raporteissa vasta, kun ennusteet on lähetetty. Voit lähettää oman ennusteen
tai kanssasi manuaalisesti jaetut ennustetiedot, joihin sinulla on lähetysoikeudet.

Oman ennusteen lähettäminen:

1. Valitse Ennusteet-välilehden ennusteesta Lähetä.

2. Vahvista valitsemalla OK. Salesforce luo ennusteen kokonaismääristä tilannevedoksen ja saattaa
tiedot käytettäviksi raporteissa ja ennustehistoriassa.

KATSO MYÖS:

Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Myynti useiden kanavien kautta

Salesforce-tietojen jakaminen liiketoimintakumppaneiden kanssa

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforce to Salesforce mahdollistaa yhteistyön Salesforce-organisaatioiden sisällä ja välillä. Sen
avulla voit jakaa tiettyjä tietueita Salesforcea käyttävien liiketoimintakumppaneiden kanssa ja hankkia
reaaliaikaisia tietoja jaetuista tiedoista. Voit esimerkiksi jakaa liidi- ja mahdollisuustietoja
liiketoimintakumppaneidesi kanssa ja hallita koko potentiaaliasi ja ohjelmiasi Salesforcessa.

Salesforce to Salesforce helpottaa ja tehostaa sinun ja liiketoimintakumppaneidesi välistä yhteistyötä.
Salesforce to Salesforcen avulla voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa ja jokainen yhteys voi hyväksyä
heidän kanssaan jakamiasi tietueita - vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet saman tietueen.

Salesforce to Salesforcen avulla liiketoimintakumppanisi voivat

• käyttää kaikkia ohjelmiaan yhdestä paikasta

• integroida jakamasi tiedot helposti omiin Salesforcessa hallitsemiinsa tietoihin

• integroida liiketoimintaprosessejaan lähettämilläsi päivityksillä

Salesforce to Salesforcen avulla voit

• saada täyden kuvan kumppanisi toiminnoista

• hallita koko potentiaaliasi, sekä sisäisiä myyntejä että kanavamyyntejä, yhdestä paikasta

• jakaa tietoja monikerroksisessa kumppaniverkostossa nopeasti ja helposti

• integroida kumppaneidesi päivitykset omiin liiketoimintaprosesseihisi työnkulku- ja kohdistussäännöillä.

Mikäli haluat luoda yhteyden kumppaneihin, mutta et tiedä, käyttävätkö he Salesforcea, voit käyttää yhteyden etsintä ottaaksesi asiasta
selvää.
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Jos saat liiketoimintakumppaniltasi kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen kautta, katso Salesforce to Salesforce -liittymiskutsun
hyväksyminen ja hylkääminen sivulla 390.

Jos haluat kutsua muita yrityksiä yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen kautta, katso Salesforce to Salesforce-kutsun lähettäminen
liiketoimintakumppanille.

Note:  Salesforce to Salesforce ei ainoastaan salli sinun jakaa tietoja liiketoimintakumppaniesi kanssa, vaan tarjoaa entistä paremman
ratkaisun nimeltään Organisaation synkronointi. Lisätietoja organisaation synkronoinnista on kohdassa Organisaation synkronointi.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen liiketoimintakumppaneille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-kutsun lähettäminen
liiketoimintakumppanille:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Ennen kuin voit jakaa tietoja liiketoimintakumppaneidesi kanssa, sinun on määritettävä yhteys
heihin Salesforce to Salesforcen kautta. Luo yhteys lähettämällä kutsu liiketoimintakumppanillesi.

Note:  Ennen kutsuprosessin aloittamista sinun on luotava liiketoimintakumppanillesi tili ja
siihen liittyvä yhteyshenkilö.

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen liiketoimintakumppanille:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi tai valitse yhteyshenkilö Haku-kuvakkeen avulla.

Tärkeää:  Varmista, että yhteyshenkilön sähköpostiosoite on voimassa, tai kutsusi saattaa
joutua väärälle henkilölle.

4. Voit myös valita tilin.

Note:  Yhteyteen liitettyä tiliä voi muuttaa kutsun lähettämisen jälkeen.

5. Valitse käyttäjä yhteyden hallintaa varten.

6. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.

7. Valitse Tallenna ja lähetä kutsu.

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen useille liiketoimintakumppaneille:

1. Napsauta Yhteyshenkilöt-välilehteä.

2. Valitse vakio- tai mukautettu luettelonäkymä ja valitse Siirry.

3. Valitse luettelonäkymässä niiden yhteyshenkilöiden valintaruudut, jotka haluat kutsua.

Tärkeää:  Varmista, että yhteyshenkilön sähköpostiosoite on voimassa, tai kutsusi saattaa joutua väärälle henkilölle.

4. Napsauta Kutsu yhdistämään.

5. Valitse käyttäjä yhteyden hallintaa varten.

6. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.

7. Valitse Tallenna ja lähetä kutsu.
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Henkilöt, joille lähetät kutsun, saavat sähköpostitse kutsun luoda yhteyden Salesforce to Salesforcen kautta. Hän voi hyväksyä tai hylätä
kutsun. Voit tarkistaa, onko kutsusi hyväksytty vai hylätty, tarkastelemalla Yhteydet-välilehden yhteyksiä. Yhteydet-välilehdestä voit myös
lähettää kutsun uudelleen tai perua kutsun. Lisätietoja yhteyksistä on kohdassa Yhteyksien aloitussivu sivulla 391.

Note:  Lisätietoja organisaation synkronoinnin kopiointiyhteyskutsun lähettämisestä Salesforce to Salesforce -sovelluksesta on
kohdassa Organisaatioiden yhdistäminen.

KATSO MYÖS:

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

Salesforce to Salesforce  -liittymiskutsun hyväksyminen ja hylkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-yhteyskutsun hyväksyminen
tai hylkääminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Jos liiketoimintakumppanisi on lähettänyt sinulle kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforce:n
kautta, voit hyväksyä tai hylätä kutsun seuraavasti:

1. Siirry Salesforce-kirjautumissivulle napsauttamalla kutsusähköpostin linkkiä.

2. Kirjaudu sisään järjestelmän pääkäyttäjänä tai käyttäjänä, jolla on yhteyksien hallintaoikeus.

3. Lue kutsun tiedot.

4. Napsauta Hyväksy tai Hylkää.

Jos et ole varma, haluatko hyväksyä vai hylätä kutsun, valitse Päätä myöhemmin. Kutsu näkyy
Yhteydet-välilehdessä, ja yhteyden tila on “Kutsu vastaanotettu”. Voit hyväksyä tai hylätä kutsun
helposti myöhemmin.

Kun hyväksyt tai hylkäät kutsun, kutsujayritys saa sähköposti-ilmoituksen päätöksestäsi. Voit määrittää
sähköpostin sisällön muuttamalla kyseistä sähköpostimallia.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Yhteyksien aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-yhteyksien tarkasteleminen
ja hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce
-mallien tarkasteleminen ja
hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteyksien välilehdellä voit hallita Salesforce to Salesforce -yhteyksiä ja -yhteysmalleja. Yhteydet
-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet.

• Valita yhteydet -alivälilehden hallitsemaan yhteyksiä. Yhteydet sisältävät kaikki kutsumasi henkilöt
riippumatta siitä, ovatko he hyväksyneet vai hylänneet kutsun vai eivätkö he ole vielä vastanneet
siihen, sekä kaikki itse vastaanottamasi kutsut. Viimeisimmät yhteydet näytetään automaattisesti
yhteydet -alivälilehdellä.

– Voit tarkastella yhteyden tietoja napsauttamalla sen nimeä.

– Uusien yhteyksien kutsumiseksi, valitse Uusi, ja anna sitten yhteyden lisätiedot ja
napsautaTallenna ja lähetä kutsu.

– Valitse Poista käytöstä poistamaan yhteys käytöstä.

– Sellaisten lähetettyjen kutsujen yhdistämiseksi, joita ei ole hyväksytty, napsauta Lähetä
uudestaan, tai valitse Peruuta kutsu. Lisätietoja on kohdassa Salesforce to Salesforce
-kutsun lähettäminen liiketoimintakumppanille sivulla 389.

• Valita mallit -alivälilehti hallitsemaan yhteysmalleja. Mallien avulla voit määrittää ja julkaista
objektien ja kenttien joukkoja yhdelle tai useammalle vakiomuotoiselle Salesforce to Salesforce
-yhteydelle. Viimeisimmät mallit näytetään automaattisesti mallit -alivälilehdellä.

– Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta
ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla
sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

– Voit tarkastella mallin tietoja napsauttamalla sen nimeä.

– Kun haluat luoda uuden mallin, valitse Uusi.

– Mallin muokkaamiseksi, valitse Muokkaa sen mallin vieressä, jota haluat muokata. Lisätietoja mallien käyttämisestä on kohdassa
Yhteysmallin luominen ja ottaminen käyttöön sivulla 394.

Note:  Katso lisätietoja organisaation synkronoinnista, joka on entistä parempi Salesforce to Salesforce -kehykseen rakennettu
ominaisuus, kohdasta Organisaation synkronointi.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta
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Yhteyksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyksien hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteydet-välilehdellä voi tarkastella yhteyden tietoja ja hallita yhteyksiä. Yhteyden tietoja ovat
yhteyden tila ja omistaja, yrityksen tiedot, julkaistut ja tilatut kentät sekä yhteyshistoria.

Yhteyden tarkasteleminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta tarkasteltavan yhteyden nimeä yhteyden alivälilehdellä.

Yhteyden lisätietosivulla voit tehdä jonkin seuraavista toimista.

Kutsun hyväksyminen
Jos liiketoimintakumppanisi on lähettänyt sinulle kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen
kautta, hyväksy kutsu napsauttamalla Hyväksy. Kun olet hyväksynyt kutsun, voit tilata yhteyden
julkaisemia objekteja ja jakaa objekteja yhteyden kanssa käyttämällä yhteyden lisätietosivulla
olevia Julkaistut objektit- ja Tilatut objektit -viiteluetteloita.

Kutsun peruuttaminen
Jos lähetit kutsun, mutta sitä ei ole hyväksytty, voit perua sen napsauttamalla Peruuta kutsu.
Jos kumppanisi ei ole saanut kutsua, voit lähettää sen uudelleen napsauttamalla Lähetä
uudelleen.

Yhteyksien poistaminen käytöstä
Jos olet luonut yhteyden liiketoimintakumppaniin etkä enää halua käyttää sitä, valitse Poista
käytöstä. Jos yhteytesi muuttuu ei-aktiiviseksi, voit yhä tarkastella ja päivittää yhteyden jakamia tietueita, mutta tekemiäsi päivityksiä
ei lähetetä yhteydellesi. Jos lähetät yhteydelle tietueita, joita he eivät hyväksy, tietueet poistetaan heidän organisaatiostaan, ja päin
vastoin.

Yhteyksien muokkaaminen
Yhteyttä tarkastellessasi voit muuttaa sitä muokkaamalla sen tietoja. Yhteydessä julkaistujen objektien muuttamiseksi, napsauta
Julkaise/Älä julkaise, tai yhteysmallin käyttämiseksi, valitse Muokkaa ja valitse aktiivinen malli. Jos haluat muokata objektin
julkaistuja kenttiä, valitse objektin vierestä Muokkaa. Jos haluat muuttaa tilaamiasi objekteja, napsauta Tilaa/peru tilaus. Lisätietoja
on seuraavissa kohdissa:

• Objektien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 403

• Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 396

• Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 404

• Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 397

Yhteyshistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella yhteyden historiatietoja yhteyden lisätietosivulla olevassa Yhteyshistoria-luettelossa. Jos haluat viedä yhteyshistorian,
valitse Lataa yhteyshistoria (csv). Näin voit ladata pilkuilla erotettuja arvoja sisältävän tiedoston, joka sisältää seuraavat tiedot:

• yhteyden tilan muutokset

• yhteyteen liittyvän tilin muutokset

• yhteyteen liittyvän yhteyshenkilön muutokset

• yhteyden omistajan muutokset

• julkaistujen kenttien muutokset

• liiketoimintakumppaneille lähetetyt sähköpostiviestit.

• Vahvistussääntöihin ja vahvistussääntöjä sisältäviin Apex-käynnistimiin liittyvät virheet, jotka johtuvat seuraavista:

– tietueet hyväksytty manuaalisesti

– tietueet hyväksytty automaattisesti
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– yhteyskäyttäjä on päivittänyt tietueet

Note:  Järjestelmävirheitä, esimerkiksi koodivirheitä, ei lisätä yhteyshistoriaan.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien aloitussivu

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteysmallien luominen,
muokkaus ja
tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteysmalleilla voit määritellä yhteyksissä julkaistavissa olevia objekteja ja kenttiä. Yhteysmalleja
voidaan soveltaa yhteen tai useampaan vakiomuotoiseen Salesforce to Salesforce -yhteyteen, mikä
tekee julkaisemisesta nopeaa ja helppoa. Voit tarkastella, luoda ja muokata yhteysmalleja Yhteydet
-välilehden Mallit-alivälilehdellä.

Kun yhteysmalli otetaan käyttöön yhteydessä, yhteyteen sovelletaan objekti- ja kenttäsääntöjä.

Seuraavat sääännöt pätevät yhteysmalleihin:

• Ei aiemmin julkaistut yhteysmallissa julkaistut objektit ja kentät julkaistaan.

• Mallin kanssa saman julkaise tai älä-julkaise -tilan omaavat objektit ja kentät pysyvät
muuttumattomina.

• Aiemmin julkaistut, mutta yhteysmallissa julkaisemattomia objekteja ja kenttiä ei julkaista.

KATSO MYÖS:

Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

Yhteyksien aloitussivu
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Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteysmallien luominen,
muokkaus ja
tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteysmallien luominen ja muokkaaminen käyttöön
Yhteysmalleilla voit määritellä objektien ja kenttien julkaisemissääntöjä, joita voidaan soveltaa
yhdelle tai useammalle vakiomuotoiselle Salesforce to Salesforce -yhteydelle.

Yhteysmallin luomiseksi:

1. Valitse yhteydet -välilehti.

2. Valitse Mallit -alivälilehti.

3. Valitse Uusi.

4. Kirjoita nimi ja vapaaehtoinen kuvaus.

5. Valitse Aktiivinen-valintaruutu, jos haluat käyttää mallia vakiomuotoisille yhteyksille.

6. Valitse Tallenna tallwntamaan malli, tai napsauta Tallenna ja lisää objekteja lisäämään
objekteja malliin.

7. Jos napsautit Tallenna ja lisää objekteja, valitse tarkistuslaatikot niiden objektien vieressä,
jotka haluat lisätä ja napsauta Tallenna.

Note:  Jos valitsit Tallenna, voit napsauttaa Lisää/Poista objekteja mallin lisätiedot
sivulla lisäämään objekteja.

8. Valitse Muokkaa lisäämäsi objektin vieressä olevaa julkaistuihin objekteihin liittyvää luetteloa.

9. Valitse objektin kentät, jotka haluat julkaista ja valitse Tallenna.

10. Toista vaiheet 8 ja 9 kullekin lisätylle objektille julkaistujen objektien liittyvässä luettelossa.

Yhteysmallin poistaiseksi käytöstä:

1. Mallien alivälilehdellä, valitse Muokkaa sen mallin vieressä, jonka haluat poistaa käytöstä. Vaihtoehtoisesti napsauta Muokkaa mallin
lisätiedot sivulla.

2. Poista valinta Aktiivinen-valintaruudusta.

3. Valitse Tallenna.

Note:  Vain aktiivisia yhteysmalleja voidaan kohdistaa yhteyksiin. Jos haluat käyttää mallia, joka ei ole enää aktiivinen, voit tehdä
niin valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

Yhteysmallien kohdistaminen yhteyksiin
Voit kohdistaa yhteysmalleja yhteyksille kutsuessasi yhtä tai useampaa yhteyttä. Voit myös kohdistaa yhteysmalleja olemassa oleville
yhteyksille.

Yhteysmallin kohdistaminen olemassaolevaan yhteyteen:

1. Valitse yhteydet -välilehti.

2. Valitse Yhteydet -alivälilehti.

3. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä, johon haluat kohdistaa mallin.

4. Valitse Muokkaa.

5. Malli  -kentässä, kirjoita mallin nimi, tai napsauta hakukuvaketta etsimään malli.
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6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Yhteyksien aloitussivu

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kun olet luonut yhteyden toiseen organisaatioon, voit jakaa tietoja sen kanssa.
Liiketoimintakumppanit eivät voi suoraan käyttää tietuettasi, vaan heidän organisaatiossaan on
tietue, joka on yhdistetty omaan tietueeseesi Salesforce to Salesforce:n kautta. Kummankin tietueen
tietojen päivitykset näkyvät toisessa tietueessa. Voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa. Yhteydet
voivat vaihtoehtona hyväksyä jaettuja tietueita, vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet saman
tietueen.

Note:  Tietueiden tekeminen liiketoimintakumppaneiden käytettäviksi Salesforce to Salesforce
-toiminnon avulla ei ole sama asia kuin tietueiden jakaminen oman organisaatiosi sisällä.

Voit hallita liiketoimintakumppaneiden kanssa jakamiesi tietueiden tyyppejä valitsemalla, mitä
objekteja ja kenttiä julkaiset.

Lisäksi voit määrittää, miten liiketoimintakumppanisi julkaisemia tietoja käytetään organisaatiossasi,
tilaamalla objekteja ja kartoittamalla objektien kenttiä omien objektiesi kenttiin.

Voit määrittää yksittäisiä tietueita ja niihin liittyviä tietueita yhteyksien käytettäviksi välittämällä
tietueen yhdelle tai useammalle yhteydelle tai kohdistamalla tietueen yhteyksiä sisältävään jonoon. Kun välität tietueen yhteydelle, voit
valita, mitkä siihen liittyvät tietueet sisällytetään lähetykseen. Lisäksi voit lähettää yhteyden yhteyshenkilölle sähköposti-ilmoituksen siitä,
että tietue on käytettävissä.

Liiketoimintakumppanisi voivat määrittää tietueita sinun käytettäväksesi samalla tavoin. Kun liiketoimintakumppanisi määrittää tietueen
käytettäväksesi, voit tarkastella sen perustietoja objektin aloitussivun näkymässä. Voit valita, hyväksytkö tietueen ja siihen liittyvät tietueet
vai et. Lisäksi voit objektia tilatessasi määrittää, että objektin tietueet hyväksytään automaattisesti, kun yhteytesi jakaa ne. Tämä on
erityisen hyödyllistä, jos odotat yhteyden jakavan suuren määrän tietueita.

Kun olet hyväksynyt tietueen, voit määrittää sen muiden yhteyksien käytettäväksi Salesforce to Salesforce -toiminnon kautta samalla
tavoin kuin voit määrittää muitakin tietueita. Näin voit hyödyntää monikerroksista liiketoimintaverkkoa. Monikerroksisessa verkossa
jaettuun tietueeseen missä tahansa organisaatiossa tehdyt muutokset päivittävät tiedot kaikissa tietueen jakavissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen objektien
tilaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun hyväksyt liiketoimintakumppaniltasi saamasi kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen
kautta, voit tilata liiketoimintakumppanisi julkaisemia objekteja. Kun tilaat objektin, määrität sen
johonkin organisaatiosi objektiin. Vakio-objektit täytyy kartoittaa organisaation vakio-objekteihin,
mutta voit kartoittaa mukautettuja objekteja mihin tahansa mukautettuun objektiin. Jos
liiketoimintakumppanisi on esimerkiksi julkaissut mukautetun Mahdolliset asiakkaat -objektin, voit
kartoittaa sen mukautettuun objektiin Asiakas.

Yhteyden objektien tilaaminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Tilatut objektit liittyvästä -luettelosta Tilaa / peru tilaus.

4. Valitse tilattavat objektit valitsemalla organisaatiosi objekti, johon haluat määrittää tilaamasi
objektin. Valitse --Ei mitään--, jos et halua tilata julkaistua objektia.

5. Merkitse Automaattinen hyväksyntä  valintaruutu objektin vierestä, jos haluat hyväksyä
automaattisesti kyseisen tyyppisen tietueen, kun jaat sen yhteyden kanssa. Valintaruutu tulee
näkyviin vain, kun valitset määritykset.

Note:  Valintaruutu ei ole käytettävissä:

• Aliobjekteissa. Mahdollisuuksien tuotteet, tehtävät ja julkisen tapauksen huomautukset
hyväksytään automaattiesti, kun päätietue hyväksytään. Liitteet hyväksytään
automaattisesti, jos ne merkitään julkisiksi ja Jaa yhteyksien kanssa
-valintaruutu on valittuna.

• objekteille, joilla on yksi tai useampi pääobjekti, kuten mukautettuja liitosobjekteja
tai lisätieto-objekteja päätiedot–lisätiedot-suhteessa.

Lisäksi Automaattinen hyväksyntä  ei koske tietueita, joka jaetaan toisen tietueen
alitietueen kanssa, esimerkiksi tapauksen tietue, joka on jo hyväksymäsi tietueen alitietue.

6. Valitse Tallenna.

Note:  Jos liiketoimintakumppanisi lopettaa tilaamasi objektin julkaisemisen, objektin tilaaminen päättyy automaattisesti.

Kun olet tilannut objektin, voit kartoittaa sen julkaistuja kenttiä oman objektisi kenttiin. Voit esimerkiksi määrittää liidien Kuvaus-kentän
liidien mukautettuun kenttään Kumppanin kuvaus. Näin voit käyttää omaa kenttääsi liidin kuvaamiseen oman organisaatiosi
käyttäjille sen sijaan, että käyttäisit liiketoimintakumppanisi antamaa kuvausta.

Muita huomioitavia asioita

• Jos valitset automaattisen hyväksynnän liideille tai tapauksille, kaikki organisaatiosi aktiiviset kohdistussäännöt suoritetaan, kun tietue
hyväksytään automaattisesti.

• Tietueen yhteyden omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä, jotta hän voi hyväksyä yhteytesi jakaman tietueen automaattisesti.
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Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen kenttien
tilaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun hyväksyt liiketoimintakumppaniltasi saamasi kutsun liittyä Salesforce to Salesforceen, voit tilata
liiketoimintakumppanisi julkaisemia kenttiä ja kartoittaa niitä omiin kenttiisi. Kun
liiketoimintakumppanisi päivittää jaetun tietueen kentät, myös oman organisaatiosi jaetun tietueen
kentät päivittyvät.

Jos liiketoimintakumppanisi on julkaissut esimerkiksi Kuvaus-kentän, voit kartoittaa sen
mukautettuun kenttään Kumppanin kuvaus. Näin voit käyttää omaa kenttääsi liidin
kuvaamiseen oman organisaatiosi käyttäjille.

Ennen kuin tilaat kenttiä, katso lisätietoja kohdasta Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen
Salesforce to Salesforcessa.

Tilatun objektin kenttien kartoittaminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Napsauta Tilatut objektit -viiteluettelosta objektin nimen vierestä Muokkaa.

4. Kartoita liiketoimintakumppanisi julkaistut kentät oman organisaatiosi kenttiin valitsemalla
kentät alasvetoluettelosta.

Note:  Kentät voidaan kartoittaa vain kenttiin, joilla on sama tietotyyppi, pituus (teksti-
ja numerokentissä) ja desimaalien määrä (numerokentissä), joten alasvetoluettelossa
näytetään vain kentät, joilla on oikea tietotyyppi. Näet julkaistun kentän tietotyypin tiedot
siirtämällä kursorisi kentän vieressä olevan info-kuvakkeen ( ) ylle. Valitse --Ei
mitään--, jos et halua täyttää kenttiäsi julkaistujen kenttien tiedoilla.

5. Jos kenttä on valintaluettelo, voit kartoittaa kunkin julkaistun valintaluetteloarvon organisaatiosi valintaluetteloarvoon napsauttamalla
Muokkaa arvoja.

6. Valitse Tallenna.

Note:  Kenttäkartoitusten ja valintaluetteloiden arvojen muutokset eivät välttämättä näy liikekumppaniesi organisaatiossa 15
minuuttiin, kun Salesforce päivittää välimuistin. Tämä välimuisti sallii meidän tukea suurempia siirtoja ja vähentämään organisaatiosi
rajoituksiin laskettavien API-puheluiden määrää.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa
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Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

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

Kun tilaat kentän Salesforce to Salesforcessa, sinun täytyy kartoittaa se organisaatiossasi olevaan
kenttään. Näin kentän päivitykset synkronoidaan kaikkiin jaettuihin tietueisiin. Tutustu näihin
suositeltuihin käytäntöihin ennen kenttien kartoittamista.

Tärkeää:  Nämä tiedot koskevat tavallisia Salesforce to Salesforce -yhteyksiä. Jos kartoitat
kenttiä kopiointiyhteydelle osana organisaation synkronointia, jotkin nämä tiedot eivät koske
sinua.

Kenttien automaattinen kartoitus

• Kun tilaat kenttiä, valitse Kartoita kentät automaattisesti kartoittaaksesi
liiketoimintakumppanisi kentät automaattisesti omiin kenttiisi. Kun olet valinnut tämän
vaihtoehdon, napsauta Tallenna, jotta muutoksesi astuvat voimaan.

• Salesforce tarkastaa kaikista kartoittamattomista kentistä, vastaako niiden API-nimi sinun kenttiäsi. Jos vastaavuuksia ei löydy,
Salesforce tarkastaa seuraavaksi vastaavien kenttien otsikoiden osalta. Jos Salesforce ei vieläkään löydä vastaavuuksia, valitaan
--Ei mitään--.

• Kartoita kentät automaattisesti -vaihtoehdon valitseminen ei korvaa aiempia valintoja, eikä sen valinnan poistaminen vaikuta
aiemmin kartoitettuihin kenttiin.

• Seuraavat vakiokentät kartoitetaan automaattisesti:

– Tili: Tilin nimi, ja jos käytät henkilötilejä, Sukunimi

– Liite: Tekstiosa, Sisältötyyppi, Tiedostonimi

– Tapaus: Aihe

– Tapauksen huomautus: Tekstiosa  ja Julkaistu

– Yhteyshenkilö: Sukunimi

– Mukautettu objekti: Nimi

– Liidi: Sukunimi  ja Yritys

– Mahdollisuus: Nimi, Sulkemispäivä  ja Vaihe

– Tuote: Tuotteen nimi

– Tehtävä: Aihe

– Mahdollisuuden tuote: Määrä, Myyntihinta

Valintaluettelokenttien kartoittaminen

• Jos valintaluetteloarvo on kartoitettu arvoon --Ei mitään--  ja liiketoimintakumppanisi syöttää valintaluetteloarvon,
valintaluettelonkenttäsi arvoksi asetetaan sama arvo. Jos esimerkiksi tilaat Liidin tila -valintaluettelon ja liiketoimintakumppanillasi
on siinä arvo Sisäinen, tietueesi liiditila on Sisäinen.

• Voit muuntaa mukautetun kentän valintaluettelon kentäksi lopettamalla kentän julkaisun, muuttamalla kenttätyypin ja julkaisemalla
kenttä uudelleen.

Valuuttakenttien kartoittaminen

• Jos kartoitat valuuttakentän ja yhteyden jakama tietue käyttää valuuttaa, jota organisaatiosi ei ole ottanut käyttöön, valuuttakenttää
ei päivitetä, kun organisaatiosi hyväksyy tietueen automaattisesti. Jos hyväksyt tietueen manuaalisesti, valuutta päivitetään vain,
jos organisaatiosi käyttää samaa valuuttaa kuin tietue.

Oletetaan esimerkiksi, että yhteytesi on jakanut kanssasi mahdollisuuden. Organisaatiosi käyttää vain euroa. Yhteytesi päivittää
mahdollisuuden summaksi 300 $. Mahdollisuuden summa ei päivity sinun tietueessasi, koska organisaatiosi ei tue Yhdysvaltain
dollaria.
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• Jos kartoitat valuuttakentän ja sinä tai yhteytesi muuttaa kyseisen kentän sisältävän tietueen valuuttaa, kenttään tekemäsi
päivitykset eivät välity enää toisille organisaatioille ja yhteytesi tekemät kenttäpäivitykset eivät välity sinun organisaatioosi.

• Voit kartoittaa rollup-yhteenvetokenttiä saman valuuttatyypin valuuttakenttiin. Esimerkiksi rollup-yhteenvetokenttä, jonka
valuuttatyyppi on Yhdysvaltain dollari, voidaan kartoittaa Yhdysvaltain dollaria käyttävään valuuttakenttään.

Määrä- ja tuottoaikataulujen kartoittaminen

• Jos määrä- tai tuottoaikataulut on otettu käyttöön yhteytesi organisaatiossa ja tilaat Tuote-objektin tältä yhteydeltä, sinun täytyy
tilata seuraavat kentät ja kartoittaa ne organisaatiosi vastaaviin kenttiin.

Kartoitettavat kentätAikataulun tyyppi

Määräaikataulu – Erien lukumäärä

– Eräjakso

– Määräaikataulun tyyppi

Tuottoaikataulu – Tuloerien lukumäärä

– Tuloerien jakso

– Tuottoaikataulun tyyppi

Erityyppisten kenttien kartoittaminen

• Henkilötilikenttiä tulisi kartoittaa vain henkilötilikenttiin ja yritystilikenttiä tulisi kartoittaa vain yritystilikenttiin.

• Jos yhteytesi käyttää henkilötilejä ja sinä et, henkilötilin Sukunimi-kenttää käytetään Tilin nimi -arvona, kun yhteytesi jakaa
henkilötilitietueen kanssasi. Jos otat henkilötilit käyttöön, Sukunimi-kenttä tilataan automaattisesti. Sukunimi- ja Tilin nimi
-kenttien muutokset synkronoituvat.

• Et voi kartoittaa vakiomuotoista numerokenttää mukautettuun numerokenttään.

• Voit kartoittaa hakukenttiä vähintään 80 merkin pituisiin tekstikenttiin. Jos yhteytesi muokkaa tekstikenttään kartoittamaasi
hakukenttää, tekstikenttä päivitetään hänen tekemillä muutoksilla.

• Voit kartoittaa automaattisesti numeroituja kenttiä vähintään 30 merkin pituisiin tekstikenttiin.

• Voit kartoittaa kaavakenttiä saman tietotyypin kenttiin; esimerkiksi kaavakenttä, jolla on numero -tietotyyppi voidaan kartoittaa
numeerisen tietotyypin kenttään. Jos kaavakenttä on tekstityyppinen, se voidaan määrittää tekstikentäksi, jossa on 80 tai yli 80
merkkiä. Kenttiä ei voida kartoittaa kaavakenttiin; esimerkiksi valuuttatyyppinen kaavakenttä voidaan kartoittaa valuuttakenttään,
mutta valuuttakenttää ei voida kartoittaa kaavakenttään. Järjestelmäseurantakenttiä ei tueta.

Kenttien tilauksen peruminen

• Kentän tilauksesi perutaan automaattisesti, jos:

– liiketoimintakumppanisi ei julkaise enää kyseistä kenttää

– poistat julkaistuun kenttään kartoitetun mukautetun kentän

– mukautetun valintaluettelon tai mukautetun monivalintaluettelon kenttätyyppiä muutetaan (esimerkiksi jos mukautettu
valintaluettelo vaihdetaan tekstikentäksi)

KATSO MYÖS:

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Yhteyden jakamien tietueiden hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaettujen tietueiden
hyväksyminen:
• Objektin luku- ja

muokkausoikeus

Yhteyden jakamien
tietueiden tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

tai luettelonäkymän
käyttöoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit hyväksyä tietueita liiketoimintakumppaneilta, joiden
kanssa olet yhteydessä. Kun hyväksyt tietueen, voit kohdistaa sen itsellesi, toiselle käyttäjälle tai
jonoon. Jos kyseessä on liidi tai tapaus, voit myös kohdistaa sen automaattisesti käyttämällä
organisaation kohdistussääntöjä. Jos tietue on jonkin toisen hyväksymäsi tietueen alitietue, voit
kohdistaa sen hyväksynnän yhteydessä päätietueeseen. Lisäksi voit objektia tilatessasi määrittää,
että objektin tietueet hyväksytään automaattisesti, kun yhteytesi jakaa ne.

Jos vahvistussäännöt estävät sinua hyväksymästä jaettuja tietueita, luo vahvistussääntö, jonka
Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä on eri suuri kuin nolla. Tällöin järjestelmä ohittaa
vahvistussäännöt yhteyksiltä hyväksymiesi tietueiden osalta. Tämän säännön luomiseksi käytä
seuraavaa kaavaa:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Sinun täytyy myös luoda samanlainen sääntö kaikille Apex-käynnistimille, jolla on vahvistussääntöjä.

Tietueiden hyväksyminen:

Note:  Kun hyväksyt tietueen manuaalisesti, sen kaikkien kartoitettujen kenttien päivittäminen kestää hetken.

Jos tietuetta hyväksyttäessä tapahtuu virhe, katso lisätietoja yhteyshistoriasta.

1. Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jota olet hyväksymässä.

2. Valitse yhteyksien luettelonäkymä ja valitse Siirry. Esimerkki: valitse Liidit-välilehden Liidit yhteyksistä -osion avattavasta
luetteloruudusta luettelonäkymä ja valitse sitten Siirry.

3. Tilit, yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet: valitse Hyväksy niiden tietueiden vierestä, jotka haluat hyväksyä. Tapaukset, liidit ja mukautetut
objektit: valitse hyväksyttävien tietueiden valintaruutu ja napsauta Hyväksy.

Note:  Jos tietue on jonkin toisen hyväksymäsi tietueen alitietue, päätietueen nimi näkyy Päätietueen nimi -sarakkeessa. Jos
tietue on päätietue tai sillä ei ole päätietuetta, kyseinen sarake on tyhjä.

Kun hyväksyt julkisia liitteitä sisältävän tietueen, liitteet hyväksytään automaattisesti, jos valitsit liitteelle Jaa yhteyksien
kanssa  -valintaruudun.
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Mahdollisuus tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt mahdollisuuden, voit liittää sen toiseen objektiin ja hintakirjaan ja liittää mahdollisuuden uuteen tiliin tai mahdollisuuteen
tai käyttää olemassa olevaa tiliä tai mahdollisuutta. Jos luot uuden mahdollisuuden tai tilin, voit myös määrittää tietueen omistajan.

Tilitietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt tilin, voit liittää sen toiseen objektiin, luoda uuden tilin tai käyttää olemassa olevaa tiliä. Jos luot uuden tilin, voit myös
määrittää tietueen omistajan.

Yhteyshenkilö -tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt yhteyshenkilön, voit liittää sen toiseen objektiin, luoda uuden tilin tai yhteyshenkilön, tai käyttää olemassa olevaa tiliä tai
yhteyshenkilöä. Jos luot uuden yhteyshenkilön tai tilin, voit myös määrittää tietueen omistajan.

Tapauksen, liidin ja mukautetun objektin tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt tapauksen, liidin tai mukautetun objektin, voit liittää sen tapaukseen, liidiin tai mukautettuun objektiin ja kohdistaa liidin
tai mukautetun objektin uudelle omistajalle.

Note:  Jos Kohdista aktiivisen kohdistussäännön avulla  -valintaruutu on valittuna eikä yksikään
kohdistusehdoista täyty, liidi, tapaus tai mukautettu objekti kohdistetaan oletusliidin, tapauksen tai mukautetun objektitietueen
omistajalle.

Tuotetietueiden hyväksyminen
Hyväksyessäsi tuotteen voit luoda uuden tuotteen tai liittää tuotteen olemassaolevaan tuotteeseen.

Muita huomioitavia asioita

• Jos päivität liiketoimintakumppanisi tilaaman kentän, kun jaettu tietue on hyväksytty, liiketoimintakumppanisi organisaatiossa olevan
tietueen kenttä päivittyy automaattisesti. Samoin, jos liiketoimintakumppanisi päivittää tilaamasi kentän, se päivittyy omassa
organisaatiossasi automaattisesti. Kun liiketoimintakumppanisi päivittää tietueen, Viimeksi päivittänyt  -kentän arvoksi
tulee “Yhteyskäyttäjä”.

• Kun olet hyväksynyt tietueen, voit määrittää sen muiden yhteyksien käytettäväksi Salesforce to Salesforce -toiminnon kautta samalla
tavoin kuin voit määrittää muitakin tietueita. Näin voit hyödyntää monikerroksista liiketoimintaverkkoa. Monikerroksisessa verkossa
jaettuun tietueeseen missä tahansa organisaatiossa tehdyt muutokset päivittävät tiedot kaikissa tietueen jakavissa organisaatioissa.

• Jos liiketoimintakumppanisi jakaa myöhemmin alitietueita hyväksymääsi tietueeseen liittyvän luettelon Hallitse yhteyksiä -linkin
kautta, alitietueet voidaan lisätä automaattisesti organisaatioosi.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Yhteyksien aloitussivu

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Yhteyden jakamien liittyvien tietueiden automaattinen hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden hyväksyminen tai
hylkääminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Yhteyden jakamien liittyvien tietueiden automaattisen hyväksymisen
säännöt
Kun jaat tietueita Salesforce to Salesforce -toiminnolla, voit jakaa myös alitietueita. Jos hyväksyt
yhteydeltä saamasi tietueen tai yhteytesi hyväksyy sinulta saamansa tietueen, alitietueet voidaan
hyväksyä automaattisesti, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Vastaavasti, kun alitietue jaetaan myöhemmin
käyttäen liittyvän luettelon Hallitse yhteyksiä-linkkiä ja päätietue on jo hyväksytty, alitietue voidaan
hyväksyä automaattisesti.

Alitietueen automaattinen hyväksyntä edellyttää, että

• Päätietueen täytyy olla hyväksytty organisaatiossa jo aiemmin.

• tietue on päätietueen alitietue

• alitietueella ei ole kahta päätietuetta

• Alitietueella ei ole useita suhteita samaan pääobjektiin.

• Yhteyden omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä.

• Päätietueen omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä.

Tärkeää:  Kun alitietueet hyväksytään automaattisesti, ne saattavat näkyä viiveellä
päätietueeseen liittyvien tietueiden luettelossa. Lisäksi, jos alitietue on jaettu käyttäen Hallitse
yhteyksiä-linkkiä päätietueeseen liittyvässä luettelossa, Lähtevän yhteyden nimi voi näkyä
pienellä viiveellä.

Jos alitietue ei täytä automaattisen hyväksynnän ehtoja, se on hyväksyttävä manuaalisesti sen objekti-välilehdestä. Esimerkiksi
mahdollisuustietue on hyväksyttävä Mahdollisuudet-välilehdestä. Päätietueen nimi näytetään manuaalisesti hyväksyttävän alitietueen
kohdalla, jotta alitietue on helpompi kohdistaa oikein. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden jakamien tietueiden hyväksyminen sivulla 400.

KATSO MYÖS:

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Objektien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien julkaiseminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Julkaisemasi objektit ovat objekteja, joita käyttäjäsi voivat jakaa liiketoimintakumppanien kanssa
Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla. Jos olet hyväksynyt kutsun, luonut uusia mukautettuja
objekteja tai päätät jakaa enemmän tietoa liiketoimintakumppanisi kanssa, saatat haluta julkaista
lisää objekteja. Halutessasi voit myös rajata tietyille liiketoimintakumppaneille julkaisemiasi objekteja.

Voit julkaista seuraavat objektit:

• Tili

• Liite

• Tapaus

• Tapauksen huomautus

• Yhteyshenkilö

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote

• Tehtävä

• Mukautettu objekti

Yhteydelle julkaistavien objektien määrittäminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Julkaistut objektit -luettelosta Julkaise / peru julkaisu.

4. Valitse objektit, jotka haluat julkaista liiketoimintakumppanillesi. Poista objektit, joita et halua enää julkaista.

5. Valitse Tallenna.

Note: Et voi julkaista objekteja, joiden muokkausoikeutta sinulla ei ole.

Kun päivität julkaistavia objekteja, liiketoimintakumppanisi saa sähköposti-ilmoituksen muutoksesta. Voit mukauttaa tätä sähköpostia
muokkaamalla Yhteyden päivitys -viestimallia.

Liiketoimintakumppanisi tilaus objekteihisi peruuntuu automaattisesti, kun

• lopetat objektin julkaisemisen

• poistat mukautetun objektin, jonka liiketoimintakumppanisi on tilannut.

Kun olet julkaissut objektin, voit hallita sen julkaistavia kenttiä. Lisätietoja kenttien julkaisemisesta on kohdassa Kenttien julkaiseminen
Salesforce to Salesforcessa sivulla 404.

Muita huomioitavia asioita

• Kaikki organisaatiosi mukautetut objektit näkyvät objektiluettelossa, mutta Salesforce to Salesforce tukee vain käyttöönotettuja
mukautettuja objekteja. Tietuetta ei voi siirtää eteenpäin sellaiselle mukautetulle objektille, jota ei ole otettu käyttöön.
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• Jos julkaiset tapauksen huomautus -objektin, kaikki julkiset tapauksen huomautukset jaetaan yhteyksiesi kanssa. Jos haluat välttää
tietyn tapauksen huomautuksen jakamisen, valitse Määritä yksityiseksi.

KATSO MYÖS:

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

Liittyvien tietueiden välittäminen yhteydelle

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien julkaiseminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun työskentelet liiketoimintakumppanisi kanssa Salesforce to Salesforcessa, voit hallita jakamianne
objekteja julkaisemalla niitä. Voit myös valita objektien julkaistavat kentät. Oletusarvoisesti julkaistaan
seuraavat kentät:

• Tili: Tilin nimi, ja jos käytät henkilötilejä, Sukunimi

• Liitteet: Tekstiosa, Sisältötyyppi, Tiedostonimi

• Tapaus: Aihe

• Tapauksen huomautukset: Tekstiosa  ja Julkaistu

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Mukautettu objekti: Nimi

• Liidi: Sukunimi  ja Yritys

• Mahdollisuus: Nimi, Sulkemispäivä  ja Vaihe

• Tuote: Tuotteen nimi

• Tehtävä: Aihe

• Mahdollisuus tuote: Määrä, Myyntihinta

Salesforce to Salesforce näyttää API-otsikon kullekin kentälle.

Saatat haluta julkaista näiden pakollisten kenttien lisäksi muitakin kenttiä, tai rajoittaa tällä hetkellä
julkaisemasi kentät tietyille liiketoimintakumppaneille.

Yhteydelle julkaistavien kenttien määrittäminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Tilatut objektit -luettelosta julkaistun objektin nimen vierestä Muokkaa.

4. Valitse kentät, joiden tiedot haluat julkaista liiketoimintakumppanillesi. Poista niiden kenttien valinta, joita et halua enää julkaista.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Et voi julkaista kenttiä, joiden muokkausoikeutta sinulla ei ole.

Kenttien muutokset eivät välttämättä näy tilausyhteydessä 15 minuuttiin, kun Salesforce päivittää välimuistia. Tämä välimuisti sallii
meidän tukea suurempia siirtoja ja vähentämään organisaatiosi rajoituksiin laskettavien API-puheluiden määrää.

Et voi julkaista muotoillun tekstin aluekenttiä.

Salesforce to Salesforce ei tue maantieteellisen sijainnin kenttiä tai leveys- ja pituusasteita vakio-osoitteissa.

Kun muutat julkaistavia kenttiä, liiketoimintakumppanisi saa sähköposti-ilmoituksen muutoksesta. Voit mukauttaa tätä sähköpostia
muokkaamalla Yhteyden päivitys -viestimallia.

Liiketoimintakumppanisi tilaus kenttiisi peruuntuu automaattisesti, kun
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• lopetat kentän julkaisemisen

• poistat mukautetun kentän, jonka liiketoimintakumppanisi on tilannut

• muutat liiketoimintakumppanisi tilaaman kentän tyyppiä

• muutat pitkä tekstialue-, prosentti-, numero- tai valuuttakentän kokoa tai tarkkuutta.

Kentät on edelleen julkaistu, mutta liiketoimintakumppanin on tilattava ne uudelleen.

Silloin tällöin Salesforce-palvelun uudet julkaisut sisältävät uusia vakiokenttiä. Koska Salesforce-organisaatiot ympäri maailmaa eivät ota
uusia julkaisuja käyttöön samanaikaisesti, et voi julkaista näitä kenttiä liiketoimintakumppaneille ennen kuin he ovat päivittäneet
organisaationsa. Palvelupäivitykset tapahtuvat aikataulunmukaisten ylläpitotoimien yhteydessä. Järjestelmän ylläpitoaikataulu on nähtävillä
osoitteessa trust.salesforce.com.

Muita vihjeitä ja huomioitavia asioita

• Kun julkaiset kenttiä, liiketoimintakumppaneille kannattaa lähettää tietoja kentistä. Tämä auttaa heitä luomaan ohjelmalle mielekkään
määritysstrategian.

• Käännä julkaistujen mukautettujen kenttien nimet kumppaneidesi käyttämille kielille. Näin he voivat nähdä kenttien nimet omalla
kielellään.

• Jos käytät henkilötilejä ja yhteytesi ei ole ottanut henkilötilejä käyttöön, henkilötilin Sukunimi-kenttää käytetään Tilin nimi
-kentässä, kun jaat tietueen. Jos yhteys ottaa henkilötilit käyttöön, niistä tulee automaattisesti Sukunimi-kentän tilaaja. Sukunimi-
ja Tilin nimi  -kenttien muutokset synkronoituvat.

• Jos haluat julkaista yhteyshenkilöiden Toinen nimi-, Lempinimi- ja Jälkiliite-kentät, kenttien täytyy olla käytössä
sekä organisaatiossasi että kumppanisi organisaatiossa, tai kumppanisi organisaatio täytyy määrittää hyväksymään yhteyshenkilöt
automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Tietueiden määrittäminen yhteyden käytettäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kohdistaminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Useiden tietueiden
välittäminen yhteydelle:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce:n avulla voit jakaa tietueita kanssasi verkotettujen liikekumppanien kesken.
Tietueita voidaan jakaa kahdella eri tavalla: voit välittää tietueet yhteyksille tai kohdistaa tietueita
yhteyksien jonoon. Voit jakaa samat tietueet monien yhteyksien avulla. Yhteyksien tulee hyväksyä
jaetut tietueet.

Note: Älä välitä tietuetta yhteydelle, josta se alunperin jaettiin. Muutoin Apex-käynnistimiä
suoritettaessa tapahtuu virheitä.

Tietueen jakaminen yhteyksien kanssa
Voit jakaa tietueita verkotettujen liikekumppanien kanssa. Voit välittää eteenpäin vain omiasi tai
alaistesi omistamia tietueita. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat välittää kaikkia tietueita.

Note: Kaikissa välittämissäsi liiditietueissa täytyy olla Yrityksen nimi  -kenttä täytettynä.

Tietuetta ei voi siirtää eteenpäin sellaiselle mukautetulle objektille, jota ei ole otettu käyttöön.

1. Välittääksesi tietueen ja siihen liittyvät tietueet:

• Tarkastele tietueen lisätietosivua.

• Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Välitä.

2. Useiden tietueiden välittäminen yhteyksille:

• Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jonka haluat välittää.

• Valitse luettelonäkymä avattavasta Näytä-luetteloruudusta ja valitse sen jälkeen Siirry.

• Valitse luettelonäkymässä niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat välittää. Voit valita
kaikki tietueet valitsemalla sarakeotsikon valintaruudun.

• Valitse Välitä yhteyksiin.

3. Valitse Käytettävissä olevat yhteydet -luettelosta ne yhteydet, joihin tietueet välitetään.

4. Siirrä yhteydet Valitut yhteydet -luetteloon napsauttamalla Lisää-nuolta ( ).

5. Halutessasi voit valita Lähetä ilmoitussähköposti (vain uudet kutsun saajat) -asetuksen, jos haluat ilmoittaa yhteyden edustajalle,
että välitit tietueen. Sähköposti lähetetään vain tietueen uusille vastaanottajille. Sähköpostia ei lähetetä enää yhteyksille, joihin olet
välittänyt tietueen jo aiemmin.

6. Voit myös valita niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat välittää. Voit myös jakaa liittyvät tietueet erikseen.

7. Napsauta Tallenna.

Tietueet välitetään valituille yhteyksille.

Vihje:  Tietyt kentät, kuten valuuttakentät, täytyy kartoittaa tietyllä tavalla Salesforce to Salesforceen. Lisätietoja on kohdassa
Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen Salesforce to Salesforcessa.

Liitteiden jakaminen
Voit jakaa liitteitä minkä tahansa tuetun objektin alitietueina. Yhteys hyväksyy automaattisesti liitteet, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

• Liitteen objektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Yhteys jakaa liitteen päätietueen.

• Liitettä ei ole merkitty yksityiseksi.
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• Liitteen Jaa yhteyksien kanssa  -valintaruutu on valittuna.

• Liite on enintään 20 Mt.

Tietueiden jakamisen lopettaminen
Tietueen jakamisen lopettaminen:

Note:  Voit lopettaa vain omien tai alaistesi omistamien tietueiden jakamisen. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat lopettaa kaikkien
tietueiden jakamisen.

1. Tarkastele tietueen lisätietosivua.

2. Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Lopeta jakaminen.

Kun lopetat tietueen jakamisen yhteyden kanssa, muutokset tietueeseen organisaatiossasi eivät enää heijastu yhteysorganisaation
tietueeseen. Jaettua tietuetta ei poisteta toisesta organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Ulkoinen jakaminen -luettelo

Ulkoinen jakaminen -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen ulkoisen
jakamistilan tarkasteleminen
• Tietueen lukuoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa ja jokainen yhteys
voi hyväksyä heidän kanssaan jakamiasi tietueita - vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet
saman tietueen. Kun käytät tietuetta, jonka olet saanut yhteydeltä, tai tietuetta, jonka olet jakanut
yhteyden kanssa, tietueen lisätietosivulla on otsikko, joka ilmaisee tietueen tilan. Tietue saattaa
sisältää myös Ulkoinen jakaminen -luettelon, jossa näkyy tietoja yhteyksistä, joiden kanssa tietue
on jaettu, sekä jakamistila.

Ulkoisesti jaetuilla tietueilla on jokin seuraavista tiloista:

Aktiivinen (lähetetty)
Tietue on jaettu, ja ulkoinen organisaatio on hyväksynyt sen.

Aktiivinen (vastaanotettu)
Olet vastaanottanut tietueen ulkoiselta organisaatiolta ja hyväksynyt sen.

Odottaa (lähetetty)
Tietue on jaettu, mutta ulkoinen organisaatio ei ole hyväksynyt sitä.

Ei-aktiivinen
Tietuetta ei enää jaeta ulkoisen organisaation kanssa.

Ei-aktiivinen (poistettu)
Ulkoinen organisaatio on hyväksynyt tietueen mutta poistanut sen.

Ei-aktiivinen (muunnettu)
Tietue on liidi, jonka ulkoinen organisaatio on hyväksynyt ja muuntanut mahdollisuudeksi. Kun
liidi on muunnettu, Salesforce to Salesforce poistaa jaetun tietueen aktivoinnin, jolloin sitä ei
enää päivitetä tilausyhteydessä.
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Note:  Jos muutat liidin tilaa muunnoksen aikana, muunnosta ei huomioida tilausyhteydessä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Tietueiden määrittäminen yhteyden käytettäväksi

Liittyvien tietueiden välittäminen yhteydelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kohdistaminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueeseen liittyvien
tietueiden välittäminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit välittää tietueita, jotka ovat yhteyden kanssa aiemmin
jaettujen tietueiden alitietueita. Valitset alitietuetyypit, jotka voidaan jakaa jaettaessa ylätason tietue.

Alitietueet jaetaan automaattisesti yhteyksien kanssa, kun yhteys on hyväksynyt päätietueen,
edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun jaat liittyviä tietueita:

• Liittyvää tietuetta ei enää jaeta yhteyden kanssa, jos liittyvää tietuetta muokataan jakamattomasta
tietueesta.

• Yhtä liittyvää tietuetta kohden voidaan jakaa enintään 100 tehtävää. Tämä enimmäismäärä
sisältää avoimet ja suljetut tehtävät.

Liittyvän tietueen jakamisen pysäyttämiseksi sen päätietueen lisätiedot sivulta:

1. Valitse päätietueen lisätietosivu.

2. Valitse [Hallitse yhteyksiä] siihen tietueeseen liittyvän luettelon Lähtevän yhteyden nimi
-sarakkeessa, jonka jakamisen haluat lopettaa. Esimerkiksi, tiliin liittyvän yhteyshenkilön jakamisen
lopettamiseksi, valitse Hallitse yhteyksiä yhteyshenkilöihin liittyvässä luettelossa tilin lisätiedot
sivulla.

3. Valitse yhteydet, joiden jakamisen haluat lopettaa valittujen yhteyksien luettelosta.

4. Siirrä yhteydet käytettävissä olevien yhteyksien luetteloon napsauttamalla Poista-nuolta ( ).

5. Napsauta Tallenna.

Vaihtoehtoisesti, liittyvän tietueen jakamisen pysäyttämiseksi sen lisätiedot sivulta:

1. Tarkastele tietueen lisätietosivua.

2. Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Lopeta jakaminen.

Jos haluat lopettaa tapauksen huomautuksen tai liitteen jakamisen, sinun täytyy tehdä tietueista
yksityisiä.

Mahdollisuuksien tuotteiden jakaminen yhteyksien kanssa
Mahdollisuuden tuote liittyy sekä mahdollisuus- että tuotetietueisiin. Tästä syystä se voidaan jakaa vain jaetun mahdollisuuden alitason
tietueena olettaen, että myös siihen liittyvä tuote on jaettu.

Mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, mahdollisuuden tuotteet jaetaan automaattisesti yhteyksien kanssa.

• Mahdollisuuden tuoteobjektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Mahdollisuus ja mahdollisuuden tuotteeseen liittyvä tuote jaetaan yhteytesi kanssa.

• Yhteyden organisaatiossa mahdollisuus liittyy aktiiviseen hintakirjaan hyväksymishetkellä.

• Yhteyden organisaatiossa tuote liittyy samaan aktiiviseen hintakirjaan kuin mahdollisuus.
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• Yhteyden organisaatiossa tuote on aktiivinen.

• Mahdollisuuden valuutta on sama molemmissa organisaatioissa.

Kun jaat mahdollisuuksien tuotteita, pidä nämä lisäsäännöt mielessä:

• Jos määrä- tai tulosaikataulut ovat käytössä yhteyden organisaatiossa, Määrä- ja Myyntihinta-kenttiä ei päivitetä kyseisessä
organisaatiossa.

• Jos mahdollisuuden tuotteeseen liittyvää hintakirjaa muutetaan tai se poistetaan organisaatiossa, mahdollisuuden tuotetta ei enää
jaeta.

• Jos mahdollisuutta ei enää jaeta, mahdollisuuden tuotetta ei myöskään enää jaeta.

Note: Jos muokkaat useiden mahdollisuustietueiden tilaa globaalilla Hae ja korvaa -toiminnolla, muutos ei heijastu nykyisin
organisaatioihin, johon välitit tietueita Salesforce to Salesforce -sovelluksessa.

Oletetaan esimerkiksi, että globaali Hae ja korvaa -toimintosi muuttaa kaikkien ei-aktiivisten mahdollisuuksien tilan arvosta Ei
aktiivinen arvoon Tarkastuksessa.

Jos näitä mahdollisuuksia oli lähetetty liiketoimintakumppanille Salesforce to Salesforce -sovelluksesta, niiden tila on edelleen Ei
aktiivinen kumppanisi Salesforce-organisaatiossa. Jotta tilan vaihtuminen näkyisi myös heidän organisaatiossaan, heidän
täytyisi avata kukin mahdollisuus erikseen, napsauttaa Muokkaa ja sitten Tallenna.

Tapausten huomautusten jakaminen yhteyksien kanssa
Tapauksen huomautus voidaan jakaa tapauksen alitietueena. Yhteys hyväksyy automaattisesti tapausten huomautukset, mikäli seuraavat
ehdot täyttyvät:

• Tapauksen huomautuksen objektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Yhteys jakaa tapauksen, johon tapauksen huomautus liittyy.

• Tapauksen huomautusta ei ole merkitty yksityiseksi.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla
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Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Yhteyksien hallinta mukautetuilla raporteilla
Käytä mukautettuja raportteja seurataksesi Salesforce to Salesforce -toimintoja ja -päivityksiä.
Lisätietoja on kohdassa Raportointi Salesforce to Salesforcessa.

Tietueiden hallinta

• Jos vahvistussäännöt estävät sinua hyväksymästä jaettuja tietueita, luo vahvistussääntö, jonka
Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä ei ole tyhjä. Tällöin järjestelmä ohittaa
vahvistussäännöt yhteyksiltä hyväksymiesi tietueiden osalta. Tämän säännön luomiseksi käytä
seuraavaa kaavaa:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Sinun täytyy myös luoda samanlainen sääntö kaikille Apex-käynnistimille, jolla on vahvistussääntöjä.

• Voit seurata yhteyksien kanssa jakamiasi tietueita luomalla mukautetun raportin. Voit esimerkiksi luoda mukautetun raportin, jossa
näkyvät kaikki yhteyksien kanssa jakamasi liidit, jotka yhteys on poistanut.

– Käytä Liidit ja yhteydet -raporttityyppiä

– Syötä suodatusehto “Tila yhtä kuin Ei-aktiivinen (poistettu)”.

• Voit tehdä yhteyksiltä saamiesi hyväksymättömien tietueiden näkymästä hyödyllisemmän luomalla mukautetun luettelonäkymän.
Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän, jossa yli kuukauden vanhat, yhteydeltä saadut hyväksymättömät liidit on piilotettu.

Note:  Luettelonäkymien luominen edellyttää yhteyksien hallintaoikeutta.

• Vain käyttäjät, joilla on yhteyksien hallintaoikeus, voivat tarkastella yhteyden jakamia objekteja. Tästä syystä sinun tulisi luoda
mukautettuja luettelonäkymiä, joita voit kohdistaa näitä tietoja tarvitseville ihmisille.

• Jos odotat yhteydeltä suurta määrää tietueita, ota käyttöön Automaattinen hyväksyntä  haluamillesi objekteille sivulla
396. Jos yhteys esimerkiksi jakaa suuren määrän liidejä organisaatiosi kanssa säännöllisesti, valitse Automaattinen hyväksyntä
-valintaruutu Mahdollisuuden vierestä Lisää tai poista tilattuja objekteja -sivulla.

• Jos haluat nähdä yhteyden tekemät muutokset, ota käyttöön objektin kentän seuranta ja lisää sivun asetteluihin historialuettelo.
Toinen vaihtoehto on luoda mukautettu historiaraportti, joka sisältää Saapuvan yhteyden nimi  -kentän.

• Voit kohdistaa kaikki tulevat liidit ja tapaukset automaattisesti määrätylle käyttäjälle luomalla kohdistussäännön, joka sisältää seuraavat
sääntömerkinnät:

– Vastaanotettu Yhteys Nimi sisältää yhteyden nimen
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– Luoja sisältää Yhteys Käyttäjä

Voit tehdä saman eskalointisääntöjen kanssa.

• Jos haluat kohdistaa tapauksen yhteyteen käyttämällä tapauksen eskalointisääntöä, sinun täytyy kohdistaa tapaus jonoon, jossa
yhteys on jäsenenä. Jos sinulla on esimerkiksi yhteys, joka toimii kolmannen osapuolen palvelun tarjoajana ja kaikki tapaukset täyttävät
tietyt ehdot, ja haluat eskaloida tälle yhteydelle, sinun täytyy:

– Luoda jono, joka sisältää yhteyden jäsenenä.

– Luoda eskalointisääntö haluamillasi ehdoilla.

– Lisää eskalointitoiminto, joka kohdistaa automaattisesti tietyt ehdot täyttävät tapaukset kyseiseen jonoon

Muita vihjeitä

• Mikäli haluat luoda yhteyden kumppaneihin, mutta et tiedä, käyttävätkö he Salesforcea, voit käyttää yhteyden etsintä ottaaksesi
asiasta selvää.

• Kun muunnat liidin, Salesforce to Salesforce poistaa jaetun tietueen aktivoinnin ja päivittää Ulkoinen jakaminen -luettelon yhteytesi
liiditietueessa, jonka tila on Ei-aktiivinen (muunnettu). Koska jaetun tietueen aktivointi poistetaan, muunnoksen aikaisia muutoksia
liidin tilaan ei oteta käyttöön yhteytesi liiditietueessa.

• Katso lisätietoja siitä, miten voit käyttää työnkulkuja tietueiden ja yhteyksien automaattiseen päivittämiseen Salesforce to Salesforcessa,
kohdasta Työnkulkujen käyttäminen Salesforce to Salesforcessa.

Raportointi Salesforce to Salesforce -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Luo mukautettuja raportteja seurataksesi Salesforce to Salesforce -toimintoja ja -päivityksiä.

Voit hallita Salesforce to Salesforce -yhteyksiä tehokkaasti käyttämällä mukautettua raportointia
lukemattomin eri tavoin! Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää mukautettuja raportteja Salesforce
to Salesforce -sovelluksessa:

• Luo mukautettu raporttityyppi "Yhteydet, joihin liittyy tilejä" seurataksesi yhteyden toimintaa
ja muita lisätietoja. Raportti näyttää vain yhteydet, joihin liittyy tili.

• Luo mukautettuja raporttityyppejä, joissa näkyy tietoja julkaisemiesi tai tilaamiesi objektien
yhteyksistä.

• Luo mukautettu raportti tarkastellaksesi useiden yhteyksien kanssa jaettuja tietueita. Jos haluat
tarkastella monien yhteyksien kanssa jaettuja tietueita luettelonäkymässä, lisää Lähtevän
yhteyden nimi  -kenttä olemassa olevaan tai uuteen näkymään ja varmista, että tehostetut
luettelot eivät ole käytössä.

• Luo mukautettu raporttityyppi "Yhteydet, joihin liittyy liidejä" nähdäksesi kaikki liidit, jotka jaoit
yhteyksien kanssa ja jotka yhteys sitten poisti.
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Työnkulkujen käyttäminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit käyttää työnkulkua päivittääksesi tietueita ja yhteyksiä automaattisesti Salesforce to Salesforcessa.

Työnkulkusäännöt käynnistyvät vain Salesforce to Salesforcen avulla jaetuille tietueille, kun:

• Hyväksyt päätietueen

• Alitietue lisätään

• Olet tilannut kenttiä, jotka on määritetty käynnistämään työnkulkusääntöjä

Salesforce to Salesforcen työnkulkusääntöjen ehtoja voivat olla esimerkiksi

• Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä liideissä, mahdollisuuksissa, ja mukautetuissa
objekteissa.

• Nykyinen käyttäjä on yhtä kuin pnet

• Edellinen muokkaaja  -kenttä on yhtä kuin Yhteyden käyttäjä

Voit esimerkiksi luoda tehtävän käyttäjälle aina, kun yhteys päivittää liidin.

1. Luo työnkulkusääntö seuraavilla ehdoilla:

• Arviointiehdot: Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun
sitä muokataan

• Sääntö suoritetaan, kun ehdot täyttyvät.

• Säännön ehdot: “Liidi: Edellinen muokkaaja yhtä suuri kuin Yhteyskäyttäjä".

2. Lisää työnkulkutehtävä.

Voit käyttää työnkulkuja monissa Salesforce to Salesforce -prosesseissa, esimerkiksi valintaluetteloarvojen päivittämisessä, kun yhteys on
muokannut kenttää. Kun hyväksyt tietueen, vain seuraavat kentät käynnistävät työnkulkusääntöjä:

Note:  Jos organisaatiosi on määritetty hyväksymään tietueet automaattisesti, mikä tahansa tilaamasi kenttä käynnistää
työnkulkusäännöt.

Työnkulkuja käynnistävät kentätObjekti

Tili • Tilin nimi

• Kaupunki

• Maa

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Osavaltio

• Tyyppi

Tapaus • Tapauksen numero

• Prioriteetti

• Tila

• Aihe

• Tyyppi

Yhteyshenkilö • Sähköposti
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Työnkulkuja käynnistävät kentätObjekti

• Sukunimi

• Postiosoite

• Puhelin

• Otsikko

Liidi • Yritys

• Sähköposti

• Toimiala

• Liidi

• Liidin lähde

• Nimi

• Työntekijöiden määrä

• Puhelin

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Osavaltio

• Tila

• Otsikko

Mahdollisuus • Tilin nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Nimi

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Vaihe

Mukautettu objekti • Yhteyden nimi

• Nimi

• Lähetyspäivä

Kaikki myöhemmät hyväksyttyjen tietueiden kenttiin tehtävät päivitykset käynnistävät työnkulkusäännöt.
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Note:  Joskus Apex-käynnistin on hyödyllisempi kuin työnkulku. Oletetaan esimerkiksi, että työnkulkusääntösi päivittää toissijaisen
kentän B, kun kenttä A päivitetään. Vaikka Salesforce to Salesforce -kumppanisi tilaisi kentät A ja B, työnkulkusääntösi käynnistämiä
kentän B päivityksiä ei lähetetä kumppanisi organisaatioon. Tämä estää päivityssilmukkaa syntymästä.

Jos haluat lähettää tällaisia toissijaisten kenttien päivityksiä Salesforce to Salesforce -kumppanillesi, korvaa työnkulku
Apex-käynnistimellä, joka käyttää toiminnon jälkeistä logiikkaa toissijaisen kentän päivittämiseen.

Note:  Kaksisuuntaisissa yhteyksissä Salesforce to Salesforce -päivitykset käynnistyvät vain "jälkeen"-käynnistimistä (esimerkiksi
"lisäyksen jälkeen" tai "päivityksen jälkeen"), eivät "ennen"-käynnistimistä.

Salesforce:a käyttävien liiketoimintakumppaneidesi vahvistaminen

Tietoja Yhteyden etsimestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jos kumppanisi käyttävät Salesforcea, teidän kannattaa yhdistää Salesforce-organisaationne, jotta
voitte jakaa tietueita ja työstää liiketoimintaprosesseja yhdessä. Ennen kuin voit luoda yhteyden,
sinun täytyy ottaa selvää, käyttävätkö kumppanisi Salesforcea. Käytä yhteyden etsintä lähettääksesi
kumppaneillesi sähköpostitse linkin nopeaan kyselyyn, jossa kysytään, käyttävätkö he Salesforcea.
Kyselyn vastaukset tallennetaan kunkin kumppanin yhteyshenkilö- ja tili-tietueisiin. Kun tiedät
kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

KATSO MYÖS:

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Yhteyden etsimen määrittäminen

Vihjeitä ja muita huomioitavia asioita yhteyden etsimelle

Yhteyden etsimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyden etsimen ottaminen
käyttöön ja asetusten
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Yhteyden etsimen avulla voit kysyä sähköpostitse kumppaneiltasi, ovatko he Salesforce-asiakkaita.
Kun tiedät kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

Sinun täytyy suorittaa seuraavat toiminnot käyttääksesi yhteyden etsintä:

1. Ota yhteyden etsin käyttöön organisaatiossasi.

2. Määritä yhteyden etsimen asetukset.

3. Lisää Etsi yhteyksiä -painike yhteyshenkilöt-luettelonäkymään mukauttamalla hakuasettelua.
Lisää painike yhteyshenkilön lisätietosivulle mukauttamalla yhteyshenkilöiden sivuasettelua.

4. Lisää Käyttää Salesforcea  -kenttä yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

5. Lisää Salesforce-asiakas-kenttä tilin sivuasetteluun.

Note: Käyttää Salesforcea- ja Salesforce-asiakas-kentät näytetään
myös yhteyshenkilön ja tilin tietueissa määrittämässäsi Asiakasportaalissa tai
kumppaniportaalissa.

Yhteyden etsimen ottaminen käyttöön

Yhteyden etsimen aktivoiminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteyden etsin  ja valitse Salesforce to Salesforce -yhteyden etsin.

414

Salesforce-tietojen jakaminen liiketoimintakumppaneiden
kanssa

Myynti asiakkaillesi



2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Voit nyt määritellä yhteyden etsimen asetukset. Lisäksi oletussähköpostimalli ja siihen liittyvät vaadittavat kentät on luotu ja käytettävissä.

Note: Yhteyden etsimen poistaminen käytöstä poistaa avoimien kyselyjen aktivoinnin ja Etsi yhteyksiä -painikkeen. Käyttää
Salesforcea- ja Salesforce-asiakas-kentät säilyvät yhteyshenkilö- ja tilitietueissa tässä järjestyksessä.

Yhteyden etsimen asetusten määrittäminen

Voit määrittää kumppaneillesi lähetettävän sähköpostin sisällön ja ulkoasun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteyden etsin  ja valitse Salesforce to Salesforce -yhteyden etsin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse sähköpostimalli.

Yhteyden etsimen oletusmalli on automaattisesti valittuna. Voit myös luoda mukautettuja sähköpostimalleja kyselyllesi.

Note:  Mukautettujen sähköpostimallien täytyy sisältää kyselyn URL. {!Contact.PartnerSurveyURL}  on käytettävissä
yhteyshenkilön yhdistämiskenttänä malleja luotaessa.

4. Voit myös valita logon haun avulla.

Note:  Sinun täytyy ensin ladata logosi Asiakirjat-välilehteen ja lisätä sille merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva.

Salesforce suosittelee tuotemerkkilogon lisäämistä, koska se näytetään kyselysivun ylälaidassa. Jos logoa ei ole valittu, kyselysivun
logo-osio on tyhjä.

5. Napsauta Tallenna.
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Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin lähettäminen
kumppaneille koskien
Salesforcen käyttöä:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus (yksi
vastaanottaja)

TAI

Joukkosähköpostitusoikeus
(monta vastaanottajaa)

Jos kumppanisi käyttävät Salesforcea, teidän kannattaa yhdistää Salesforce-organisaationne, jotta
voitte jakaa tietueita ja työstää liiketoimintaprosesseja yhdessä. Ennen kuin voit luoda yhteyden,
sinun täytyy ottaa selvää, käyttävätkö kumppanisi Salesforcea. Käytä yhteyden etsintä lähettääksesi
kumppaneillesi sähköpostitse linkin nopeaan kyselyyn, jossa kysytään, käyttävätkö he Salesforcea.
Kyselyn vastaukset tallennetaan kunkin kumppanin yhteyshenkilö- ja tili-tietueisiin. Kun tiedät
kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

1. Valitse Yhteyshenkilö-luettelonäkymässä kumppanisi, joille haluat lähettää kyselyn ja valitse
Etsi yhteyksiä. Vaihtoehtoisesti voit valita Etsi yhteyksiä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

Note: Etsi yhteyksiä ei näy, jos:

• Yhteyshenkilön tietueessa ei ole käypää sähköpostiosoitetta

• Yhteyshenkilö ei ole yhteydessä tiliin.

Jos yhteyshenkilö on henkilötili, Etsi yhteyksiä näkyy luettelonäkymässä, mutta näyttää
virheviestin, jos käyttäjä napsauttaa painiketta. Etsi yhteyksiä ei näy yhteyshenkilön
lisätietosivulla.

2. Kirjoita sähköpostin aihe.

3. Muokkaa oletusmallin tarjoamaa tekstiosaa tai napsauta Vaihda mallia valitaksesi toisen
sähköpostimallin.

Note:  Pääkäyttäjäsi valitsee oletussähköpostimallin. Voit valita toisen mallin tai muokata
tekstiosaa, mutta sinun täytyy sisällyttää kyselyn URL:
{!Contact.PartnerSurveyURL}.

Et voi muokata tekstiosaa, jos valitsit useita vastaanottajia.

4. Napsauta Tarkista oikeinkirjoitus tarkistaaksesi tekstiosan oikeinkirjoituksen.

5. Valitse Esikatsele nähdäksesi, miten vastaanottaja näkee sähköpostin.

6. Valitse Lähetä.

Sähköposti lähetetään valituille kumppaneille, joilla on 90 päivää vastata kyselyyn, ennen kuin linkki vanhenee. Kumppanin vastaus
tallennetaan kumppanin yhteyshenkilötietueen Käyttää Salesforcea  -kenttään ja tilitietueen
Salesforce-asiakas-kenttään. Suljettu toiminto lisätään myös yhteyshenkilölle.

Vihje: Salesforce suosittelee, että luot mukautetun luettelonäkymän tai mukautetun raportin, jotta voit seurata asiakkaiden
vastauksia kätevästi yhdestä sijainnista.

Mikäli kumppanisi organisaatio käyttää Salesforcea, kyselyssä on osio, jossa kysytään, onko vastaanottajalla Salesforce-pääkäyttäjän
oikeudet. Jos ei, vastaanottaja voi halutessaan antaa pääkäyttäjän yhteystiedot, jolloin tälle käyttäjälle luodaan uusi yhteyshenkilö-tietue
Salesforceen, jos ei sellaista jo ole.

Note:  Tätä osiota ei näytetä, jos kumppanille, jonka Käyttää Salesforcea  -arvo on Kyllä, pääkäyttäjä, on jo
olemassa yhteyshenkilö organisaatiossasi.
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Vihjeitä ja muita huomioitavia asioita yhteyden etsimelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

• Luo mukautettu luettelonäkymä tai mukautettu raportti seurataksesi kyselysi vastauksia yhdestä
sijainnista. Lisää Käyttää Salesforcea  -kenttä yhteyshenkilön luettelonäkymiin ja
raportteihin. Lisää Salesforce-asiakas-kenttä tilin luettelonäkymiin ja raportteihin.

• Käännä yhteyden etsimen oletusmalli eri kielille kansainvälisiä kumppaneita varten. Voit tehdä
tämän kloonaamalla oletusmallin, tekemällä siihen tarvittavat kielimuutokset ja sisällyttämällä
kyselyn URL:n: {!Contact.PartnerSurveyURL}. Voit sitten valita sopivan mallin
lähettäessäsi pyyntöjä kumppaneillesi.

Note:  Kyselysivu on englanniksi, mutta se sisältää Kieli-alasvetovalikon, jotta
vastaanottajat voivat tarkastella kyselyä äidinkielellään.

• Kun luot vahvistussääntöjä Käyttää Salesforcea  -kentälle, käytä API-arvoa äläkä käyttöliittymässä näytettävää otsikkoa.
Esimerkki:

CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')

API-arvoKäyttää Salesforcea  -alasvetoarvo

EiEi

NoResponseEi vastausta

NotSureEi varma

YesAdminKyllä, pääkäyttäjä

YesNotAdminKyllä, ei pääkäyttäjä

• Jos kumppani tarjoaa tietonsa Salesforce-pääkäyttäjälle, Salesforce tarkistaa, onko Salesforce-organisaatiossasi käyttäjää samalla
sähköpostiosoitteella. Jos on, yhteyshenkilön tietueen Käyttää Salesforcea  -kenttä määritetään arvoon Kyllä,
pääkäyttäjä. Jos kentässä on jo arvo Ei, sitä ei päivitetä.

Note:  Kumppani voi lisätä pääkäyttäjän vain, jos sellaista ei ole jo olemassa yhteyshenkilönä organisaatiossasi.

• Salesforce-asiakas-kenttä on riippuvainen sen yhteyshenkilöiden Käyttää Salesforcea  -kentän arvoista.

Sosiaalisiin verkostoihin osallistuminen Salesforce:sta

Salesforce for Twitter and Facebook -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforce for Twitter and Facebook tarjoaa helpon tavan vuorovaikuttaa asiakkaiden ja tulevien
asiakkaiden kanssa reaaliaikaisesti Twitterissä ja Facebookissa suoraan Salesforcesta.

Salesforce for Twitter and Facebook -sovelluksella käyttäjä voi hakea yhtiöösi liittyviä sosiaalisen
median keskusteluita, seurata niitä, liittyä niihin ja vastata niihin – kaikki tämä Salesforcesta käsin.
Käyttäjät voivat myös:

• Katsoa mistä ihmiset sanovat yrityksestäsi juuri nyt

• Luo tapauksia, yhteyshenkilöitä ja liidejä twiiteistä ja Facebookin seinäviesteistä ja kommenteista.

• Jaa tietoja Twitter- ja Facebook-yhteisöjen välillä
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• Osallistu mediaan, jota miljoonat ihmiset käyttävät mielipiteiden vaihtamiseen, kysymysten esittämiseen ja avun etsimiseen.

Voit ottaa Salesforce for Twitter and Facebook -sovelluksen käyttöön lataamalla ilmaisen sovelluksen AppExchange-palvelusta. Lisäohjeita
on Salesforce for Twitter and Facebook -sovellusluettelon Resurssit-osiossa.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa myyntien lisäämiseksi

Kumppanien tarkasteleminen ja lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppanien lisääminen
tiliin:
• Tilien muokkausoikeus

JA

mahdollisuuksien
lukuoikeus

Kumppanien lisääminen
mahdollisuuteen:
• Tilien lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
muokkausoikeus

Mahdollisuuden ja tilin lisätietosivuilla on Kumppanit-luettelo kumppanisuhteiden tarkastelua ja
lisäämistä varten.

• Saat näkyviin tietyn kumppanin tilitiedot napsauttamalla Kumppanit-luettelossa olevaa
kumppanin nimeä.

• Napsauta Poista kumppanin kumppanisuhteen vierestä.

Note: Jos muutat kumppaneita sisältävän mahdollisuuden tiliä, kaikki kumppanit
poistetaan Kumppanit-luettelosta.

• Lisää kumppani mahdollisuuteen tai tiliin seuraavasti:

1. Valitse Kumppanit-luettelosta Uusi.

2. Mahdollisuudelle voi tarvittaessa määrittää ensisijaisen kumppanin valitsemalla
Ensisijainen-vaihtoehdon.

Mahdollisuudella voi olla vain yksi ensisijainen kumppani. Uuden ensisijaisen kumppanin
asettaminen poistaa automaattisesti nykyisen ensisijaisen kumppanin Ensisijainen-tilan.

Kun kumppani merkitään ensisijaiseksi, kumppani voidaan raportoida kaikissa
mahdollisuusraporteissa.

3. Lisää tilin nimi Kumppani-sarakkeen tekstiruutuun. Voit kirjoittaa nimen tai hakea sen
hakutoiminnolla napsauttamalla hakukuvaketta. Voit myös luoda uuden tilin valitsemalla
hakuikkunasta Uusi.

4. Valitse Rooli-sarakkeeseen rooli, joka kumppanitilillä on nykyisessä tilissä tai
mahdollisuudessa.

Note: Kun tilille tai mahdollisuudelle määritetään kumppani, järjestelmä luo automaattisesti
käänteisen kumppanuussuhteen niin, että molemmat tilit ilmoittavat vastedes toisensa
kumppaniksi. Valitsemasi rooli koskee kumppanitiliä, ja nykyisen tilin rooliksi tulee käänteinen
rooli.

Pääkäyttäjä määrittää käytettävissä olevat roolit ja vastaavat käänteiset roolit muokatessaan
Kumppanin rooli  -valintaluettelon arvoa.

Pääkäyttäjä voi mukauttaa liittyvässä luettelossa näkyviä sarakkeita editoimalla sivun asettelua.
.
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Tietojen jakaminen kumppaneiden kanssa

Kumppaniportaalin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppanuussuhteen hallinta mahdollistaa yrityksille maksimaalisen tuoton kanavainvestoinneista
ja lisää kanavatuottoja hallinoimalla, seuraamalla ja ennustamalla kanavaliiketoimintaa yhdessä suoran myyntiliiketoiminnan rinnalla. Se
auttaa myös kumppaneita tehostamaan myyntiä, tekemään enemmän kauppoja ja parempaa tulosta.

Kun jaat Salesforce-tietosi yhteistyökumppaneille, voit kasvattaa myyntiä ilman lisäsijoituksia. Muista kuitenkin määrittää tiedot, joita
kumppanit pääsevät tarkastelemaan, ja varmista, että kumppanisi käyttävät sovellusta, joka käyttää oman yrityksesi tuotemerkkejä. Voit
saavuttaa tämän myöntämällä kumppaneillesi käyttöoikeuden Salesforce-kumppaniportaaliin.

Kumppaniportaalin avulla kumppanisi voivat kirjautua sisään Salesforceen eri verkkosivustosta kuin ei-kumppanikäyttäjäsi. Portaalin
käyttäjät näkevät vain ne tiedot, jotka olet määrittänyt heidän nähtäväksi. Lisäksi kumppanikäyttäjät voivat muokata tietoja vain, jos
myönnät heille siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

Voit mukauttaa Web-portaaliasi näyttääksesi tuotemerkkisi ja määrittää sen täyttämään toiminnalliset tarpeesi ja suojausvaatimuksesi,
muun muassa ottamalla käyttöön kertakirjautumisen portaaleille, jotta kumppaneillasi on kertakirjautumisoikeus Salesforceen. Sinulla
voi olla myös useita yhtäaikaisia portaaleja, jotka sopivat eri kumppaneiden kanssa työskentelyyn.

Kumppanitilien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Kumppanitilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppanitilit ovat Salesforce-tilejä, joiden avulla kanavapäällikkö voi hallita kumppaniorganisaatioita,
kumppanikäyttäjiä ja toimintoja käyttäessään kumppaniportaalia. Jokainen yhteistyöyritys tulisi
lisätä Salesforceenyritystilinä. Kanavapäälliköt määritetään kumppanitilien omistajiksi. Kumppanitilin
omistavalla kanavapäälliköllä on käyttöoikeus kyseiseen tiliin liittyvien kumppanikäyttäjien kaikkiin
tietoihin ja hallintaoikeus kaikkiin toimintoihin mukaan lukien kaikki kumppanikäyttäjät, jotka on
liitetty kumppanitiliin. Näin kanavapäällikön on helppo seurata kumppanitoimintoja.

Note: Kumppanikäyttäjän rooli on tilin omistajan roolin alainen, joten kaikki
kumppanikäyttäjän roolin tiedot ovat mukana tilin omistajan roolissa. Pidä mielessä, että jos
poistat portaalikäyttäjän käytöstä, hänen kumppanikäyttäjän roolinsa vanhenee eikä hänen
tietojaan sisällytetä kumppanitilin rooliin.

Kumppanitilin luominen:
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1. Luo uusi yritystili.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja napsauta sitten Ota käyttöön kumppanina.

3. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse Kyllä, haluan ottaa tämän tilin käyttöön Kumppanitilinä..

4. Valitse Vahvista.

Note: Jos organisaatiollasi on henkilötilejä, niitä ei voida käyttää kumppanitileinä. Vain yritystilejä voidaan käyttää kumppanitileinä.

Kun olet luonut kumppanitilin, voit lisätä tilille kumppanikäyttäjiä yhteyshenkilötietueina. Kumppanikäyttäjät ovat Salesforce-käyttäjiä,
joilla on rajoitetut, pääasiassa liidien hallintaan tarkoitetut käyttöoikeudet. Kumppanikäyttäjät kirjautuvat Salesforceen portaalin kautta.

Note:  Kumppanitilejä ei voi poistaa, mutta ne voi poistaa käytöstä.

KATSO MYÖS:

Kumppanitilien poistaminen käytöstä

Kumppanitilien poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Kumppanitilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Kumppanitilin poistaminen käytöstä poistaa käytöstä tiliin liittyvät ulkoiset käyttäjät. Suosittelemme,
että poistat kumppanitilin käytöstä vain, jos tili otettiin vahingossa käyttöön portaalissa.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Et voi poistaa kumppanitilejä, mutta voit poistaa käytöstä. Tilin poistaminen käytöstä poistaa pysyvästi
käytöstä enintään 15 tiliin liittyvää ulkoista käyttäjää ja poistaa ne kaikista yhteisöistä, ryhmistä,
tiimeistä, käyttöoikeusjoukoista ja jakosäännöistä, joihin ne on liitetty. Tämä sisältää sekä aktiiviset
että ei-aktiiviset ulkoiset käyttäjät. Lisäksi tiliin liittyvät roolit ja ryhmät poistetaan pysyvästi siirtämättä
niitä roskakoriin.

Note:  Et voi poistaa käytöstä tiliä, johon liittyy yli 15 aktiivista tai ei-aktiivista ulkoista käyttäjää.
Sinun täytyy poistaa käyttäjiä käytöstä ennen tilin käytöstä poistamista.

1. Siirry käytöstä poistettavan tilin lisätietosivulle.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja napsauta sitten Poista kumppanitili käytöstä.

3. Napsauta OK vahvistaaksesi.

Jos päätät ottaa tilin myöhemmin käyttöön, voit ottaa yksittäisiä yhteyshenkilöitä uudelleen käyttöön kumppaniportaalin käyttäjinä.
Kumppaniportaalin yhteyshenkilön ottaminen uudelleen käyttöön luo uuden kumppanikäyttäjän, joka ei liity aikaisempaan
kumppanikäyttäjään ja -rooliin millään tavalla. Et voi palauttaa poistettuja rooleja ja ryhmiä.

KATSO MYÖS:

Kumppanitilien luominen
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Kumppanikäyttäjien kanssa työskenteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kanavapäälliköt liitetään kumppanikäyttäjiin, joita he kumppanitilien omistajina hallitsevat.
Kumppanitilin omistavalla kanavapäälliköllä on käyttöoikeus kyseiseen tiliin liittyvien kumppanikäyttäjien kaikkiin tietoihin, ja hän voi
myös hallita näiden kumppanikäyttäjien kaikkia toimintoja.

Yleisimpiä kumppanikäyttäjien hallintaan kuuluvia tehtäviä:

• Kumppanitilin luominen

• Kumppanikäyttäjien luominen

• Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

• Liidien kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

• Tapahtumien kohdistaminen kumppanikäyttäjille

• Tapausten kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

• Kumppanikäyttäjän tietojen muokkaaminen

• Käyttöoikeuden antaminen kumppanikäyttäjille tietämyskantaasi

• Kumppanikäyttäjien kokouspyyntöjen salliminen

Seuraavassa on vielä joitakin vihjeitä kumppanikäyttäjien kanssa työskentelemiseen:

Ota käyttöön tehokumppanikäyttäjäoikeudet
Tehokumppanikäyttäjät voivat käyttää tietoja, joiden omistajana on kuka tahansa kumppanikäyttäjä tai tehokumppanikäyttäjä, jonka
rooli portaalin tilihierarkiassa on sama tai kyseisen roolin alapuolella, vaikka organisaationlaajuinen oletusasetus olisikin Yksityinen.
Tehokumppanikäyttäjäoikeus koskee vain tapauksia, liidejä, mukautettuja objekteja ja mahdollisuuksia.

Kohdista tehtävät kumppanikäyttäjille
Jos kumppanikäyttäjillä on tarvittavat kenttätason suojausasetukset, he voivat tarkastella ja muokata liideihin tai mahdollisuuksiin
liittyviä toimintoja.

Voit muistuttaa kumppanikäyttäjiä tehtävistä, jotka haluat heidän suorittavan, lisäämällä liideihin tai mahdollisuuksiin tehtäviä. Voit
tarkastella tietyn liidin tai mahdollisuuden toimintohistoriaa tai seurata kumppanikäyttäjille kohdistettuja toimintoja raporttien avulla.

Kumppanikäyttäjät voivat kohdistaa tehtäviä ainoastaan muille kumppanitilinsä käyttäjille tai kanavapäällikölleen.

Voit lähettää kumppanikäyttäjille viestejä huomautusten ja liitteiden avulla

Kumppanikäyttäjät voivat luoda, tarkastella ja muokata huomautuksia ja lisätä liitteitä Huomautukset ja liitteet -luetteloista tietyillä
lisätietosivuilla, kuten liidin, tilin ja mahdollisuuden lisätietosivuilla. Voit jakaa asiakirjoja tai tietoja kumppanikäyttäjien kanssa
huomautusten ja liitteiden avulla. Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää
syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Liitetiedoston kokorajoitus on viisi megatavua.

Napsauta Kirjaudu portaaliin käyttäjänä suorittaaksesi vianmäärityksen.
Napsauta kumppanikäyttäjän yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja sitten Kirjaudu portaaliin käyttäjänä.
Näyttöön tulee uusi selainikkuna ja kirjaudut sisään portaaliin kumppanikäyttäjänä. Määritä kumppanikäyttäjien kokemat vikatilanteet
napsauttamalla tätä painiketta. Painiketta napsauttamalla voit myös varmistaa, että portaalisi on määritetty asianmukaisesti. Kirjaudu
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portaaliin käyttäjänä -painike on käytettävissä vain, jos sinulla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus ja jokin seuraavista: kaikkien
tietojen muokkausoikeus tai olet kumppanitilin omistaja tai korkeammalla roolihierarkiassa. Kirjaudu portaaliin käyttäjänä
-painiketta ei näytetä, jos sinulla ei ole näitä oikeuksia, tai jos portaalin käyttäjä ei ole aktiivinen.

Aseta kumppanikäyttäjälle uusi salasana
Voit vaihtaa kumppanikäyttäjän salasanan valitsemalla käyttäjän lisätietosivulta Vaihda salasana.

Kumppanikäyttäjät voivat asettaa uuden salasanan valitsemalla kumppaniportaalin kirjautumissivulta Unohditko salasanan?

Julkaise portaalissa ratkaisu
Valitse ratkaisulle asetus Näkyvissä itsepalveluportaalissa.

Lisää tuotteita mahdollisuuksiin
Jos mahdollisuuksien kumppanikäyttäjien käytettävissä on mahdollisuuksiin liittyvä Tuotteet-luettelo, voit lisätä kumppaneille
mahdollisuuksiin tuotteita.

Liidien kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien kohdistaminen
kumppaneihin:
• Liidien muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Liidien kohdistaminen kuuluu olennaisesti kumppanisuhteen hallintaan. Kumppanisi voivat käsitellä
vain heille kohdistettuja liidejä. Liidejä voidaan kohdistaa kumppanikäyttäjille kahdella eri tavalla:

• Liidit kohdistetaan yksitellen yksittäisille kumppanikäyttäjille

• Liidit kohdistetaan liidijonoon ja kumppanikäyttäjille annetaan oikeus ottaa liidejä jonosta

Tämän lisäksi voit luoda liidien kohdistussääntöjä, jotka kohdistavat liidejä niiden tiettyjen
ominaisuuksien perusteella automaattisesti kumppanikäyttäjille tai jonoihin.

Note:  Portaalin toiminnot eivät voi käynnistää kohdistussääntöjä.

Liidi kohdistetaan kumppanikäyttäjälle tai kumppanien liidijonoon samalla tavalla kuin muille käyttäjille tai muihin jonoihin.

Suoraan käyttäjälle tai liidipooliin kuulumattomaan jonoon kohdistetut liidit näkyvät portaalin Liidit-välilehdessä. Kumppanikäyttäjät
voivat tarkastella liidejä valitsemalla sopivan luettelonäkymän. Jos kumppani ei ole vielä tarkastellut liidiä, se näkyy lihavoituna. Lisäksi
liidi näkyy Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymässä.

Jos liidi on kohdistettu liidipooliin kuuluvaan jonoon, liidi näkyy portaalin Aloitus-välilehden Käytettävissä olevat liidit -luettelossa.

Vihje:  Kohdista kumppaniliidit yhdelle kumppanitilin kumppanikäyttäjälle (esimerkiksi myyntipäällikölle), jotta kyseinen henkilö
voi hallita liidien kohdistamista tilin kumppanikäyttäjille.
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Kalenterien käyttäminen kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien kohdistaminen
kumppaneihin:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Jos olet lisännyt kalenterin kumppaniportaalin käyttäjien aloitussivun asetteluun, voit kohdistaa
tapahtumia heille. Kumppaniportaalin käyttäjät, joilla on tapahtumien muokkausoikeus, voivat luoda
ja muokata omia tapahtumiaan. Huomaa, että seuraavia tapahtuma- ja kalenteriominaisuuksia ei
tueta kumppaniportaalissa: oikeinkirjoituksen tarkistus, tapahtumien päivitykset, tehostetut
luettelonäkymät, vedä ja pudota -ajoitus, kalenterin jako ja valinnan lisätiedot.

Note:  Kumppani voi nähdä ainoastaan kalenterit, jotka jaetaan:

• Muiden samalle tilille kohdistettujen kumppanikäyttäjien kanssa

• Heidän tilinsä kanavapäällikön kanssa

Tapausten kohdistaminen kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten kohdistaminen
kumppaneihin:
• Tapausten

muokkausoikeus

JA

Tapahtuminen
siirto-oikeus TAI
tietueiden siirto-oikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Ennen kuin voit kohdistaa tapauksia kumppaniportaalin käyttäjille, sinun täytyy määrittää tapaukset
kumppanikäyttäjille. Tämän ominaisuuden vaatimien käyttöoikeuksien lisäksi sinulla täytyy olla
niiden tapausten tarkasteluoikeus, joita päivität.

Tapauksen kohdistaminen kumppanikäyttäjälle:

1. Napsauta tapauksen lisätietosivulla Tapauksen omistaja  -kentän vierestä [Muuta].

2. Valitse Omistaja-alasvetoluettelosta Kumppanikäyttäjä ja kirjoita sitten kumppanikäyttäjän nimi.

3. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin tietueen uudelle omistajalle, valitse Lähetä
ilmoitussähköposti-valintaruutu.

4. Napsauta Tallenna.

Kumppanikäyttäjä voi tarkastella ja muokata tapausta kumppaniportaalista.

Note: Kumppaniportaalin käyttäjien lisäämät tapauskommentit ovat julkisia ja kaikki tapausta tarkastelevat käyttäjät voivat nähdä
ne.
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Tämän lisäksi voit luoda tapauksen kohdistus- ja eskalaatiosääntöjä, jotka automaattisesti kohdistavat tapaukset niiden tiettyjen
ominaisuuksien perusteella kumppanikäyttäjille tai jonoihin.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Tietoja kumppanikäyttäjien Mobile-käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä lisämaksusta
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit myöntää kumppanikäyttäjille mahdollisuuden tarkastella ja muokata kumppaniportaalin tietoja
BlackBerry®-, iPhone®- tai Treo®-laitteillaan Salesforce Classic Mobile -asiakassovelluksen kautta.
Antamalla kumppanikäyttäjille Mobile- eli mobiilikäyttöoikeudet voit tarjota heille joustavan tavan käsitellä kumppaniportaalin tietoja
milloin vain ja missä vain.

Mobiililaitteiden muisti- ja näyttökokorajoitusten vuoksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytetään datajoukkoja, eli
Salesforce-tietojen alijoukkoja, mobiilikäyttäjille näytettävien tietojen määrittämiseen. Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttävät
kumppanit voivat tarkastella vain objekteja, joita he voivat tarkastella kumppaniportaalissa, vaikka Salesforce Classic Mobile olisi määritetty
käyttämään laajempia datajoukkoja. Vastaavasti kumppaniportaalin tietojen käyttöä voidaan rajoittaa määrittämällä rajoittavampia
Salesforce Classic Mobile -datajoukkoja.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen jakamisesta kumppaneiden kanssa

Voinko ottaa Salesforcen käyttöön kumppaneilleni?
Kyllä, voit käyttää Yhteisöt-ominaisuutta muodostaaksesi yhteyden kumppaneihisi ja jakaaksesi asianmukaisia Salesforce-tietoja.

Voit mukauttaa yhteisöjä liiketoimintatarpeidesi mukaisiksi esimerkiksi:

• Valitsemalla yhtiösi jäsenet ja kumppanit, jotka voivat liittyä yhteisöön

• Valitsemalla sisällytettävät Salesforce-ominaisuudet

• Soveltamalla yhtiösi brändäystä, jotta yhteisö on helposti tunnistettavissa

• Sallimalla työntekijöidesi ja kumppanien tehdä yhteistyötä Chatter-sovelluksessa ja liiketoimintaprosesseissa (tietueissa)

• Ottamalla käyttöön kertakirjautumisen SAML:iin perustuvia kirjautumisvaihtoehtoja yhtiösi ulkopuolisille käyttäjille

• Sallimalla käyttäjien rekisteröidä itsensä yhteisöön, jotta pääkäyttäjäsi ei ole vastuussa käyttäjien lisäämisestä

Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköösi aloittaaksesi Yhteisöt-ominaisuuden käytön.
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Voinko jakaa Salesforce-tietojani muiden Salesforcea käyttävien organisaatioiden kanssa?
Kyllä.

Salesforce to Salesforce mahdollistaa yhteistyön Salesforce-organisaatioiden sisällä ja välillä. Voit esimerkiksi jakaa liidi- ja mahdollisuustietoja
liiketoimintakumppaneidesi kanssa ja hallita koko potentiaaliasi ja ohjelmiasi Salesforcessa.

Salesforce-integroidun sähköpostin käyttäminen

Sähköpostien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Salesforce tarjoaa useita tapoja sähköpostien hallintaan ja tuottavuuden parantamiseen. Hallitse
sähköposteja ja malleja. Liitä sähköposteja Salesforce-tietueisiin. Tutustu kuhunkin tyyppiin
syvällisemmin varmistaaksesi, että saat etsimäsi tiedot.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Jos käytössäsi on Lightning Experience, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöille, liideille ja työtovereillesi suoraan tili-, henkilötili-,
yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, kampanja- ja tapaustietueista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Voit myös lähettää sähköpostia
kaikkiin voimassa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Liitä tiedostoja. Automatisoi prosessejasi yhdistämiskentillä. Käytä mallia, jos haluat:
valita jonkin tarjoamistamme esimerkkimalleista tai luoda omasi. Mallit ovat jaettuna automaattisesti organisaatiossasi.

Sähköpostien hallinta Salesforce Classicissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan
tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivulta.

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla

Liitä sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja muihin yksittäisiin Salesforce-tietueisiin. Tällä tavalla myyntiin
liittyvän viestintäsi seuraaminen on helppoa.

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

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

Jos käytössäsi on Lightning Experience, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöille, liideille ja
työtovereillesi suoraan tili-, henkilötili-, yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, kampanja- ja
tapaustietueista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Voit myös lähettää sähköpostia kaikkiin voimassa
oleviin sähköpostiosoitteisiin. Liitä tiedostoja. Automatisoi prosessejasi yhdistämiskentillä. Käytä
mallia, jos haluat: valita jonkin tarjoamistamme esimerkkimalleista tai luoda omasi. Mallit ovat
jaettuna automaattisesti organisaatiossasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sähköpostien yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen

Käytätkö integroituja sähköposteja Lightning Experiencessa? On tärkeää, että ymmärrät, miten
yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen toimivat.
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Sähköpostin lähettäminen tietueesta

Lähetä muotoiltua tekstiä ja liitetiedostoja sisältäviä sähköposteja suoraan työstämästäsi syötteestä. Lähetä sähköpostia asiakkaille,
työtovereille tai mihin tahansa voimassa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti on käytettävissä useista kohteita, kuten tileistä,
henkilötileistä, yhteyshenkilöistä, liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista ja tapauksista. Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo
sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Löydät sähköpostitietueen linkin sähköpostin lähdetietueen
tai siihen liittyvien tietueiden Toiminnot-syötteestä.

Salesforce-tietueesta lähetetyn sähköpostin löytäminen

Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Toimintojen
syöte sisältää linkin kyseiseen sähköpostiin. Jos lähetät sähköpostin yhteyshenkilölle tai liidille, niiden tietueet sisältävät linkin
sähköpostiin. Jos sähköposti ei sisällä yhtään yhteyshenkilöä tai liidiä vastaanottajana, sähköposti ja syötekohde luodaan objektille,
jossa olit lähettäessäsi sähköpostin. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat sähköpostista kopion
määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Sähköpostin lähettäminen Gmail- tai Office 365 -tililtä

Lähetä Salesforce-sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilisi kautta. Lightning Experiencesta lähetetyt sähköpostit näyttävät siltä kuin
ne olisi lähetetty Gmail- tai Office 365 -tililtäsi. Näet myös lähettämäsi sähköpostit Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansiossa.

Mallin luominen yleisten sähköpostien standardointiin

Luo sähköpostimalleja säästääksesi aikaa ja standardoidaksesi sinun ja muiden organisaatiosi käyttäjien lähettämät sähköpostit. Käytä
yhdistämiskenttiä tarvittaessa. Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetukset määrittävät yhdistämiskenttinä käytettävät kentät.
Luomasi mallit ovat automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Mallin käyttäminen lähettämiesi sähköpostiesi standardointiin

Käytä mallia säästääksesi aikaa ja lähettämiesi sähköpostien standardointiin. Voit luoda omia mallejasi tai käyttää muiden organisaatiosi
käyttäjien luomia malleja. Voit myös käyttää Salesforcen tarjoamia esimerkkimalleja. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla
täytyy olla tiedostojen käyttöoikeus liittääksesi niitä kyseistä mallista lähettämiisi sähköposteihin. Jos tarvitset tiedoston käyttöoikeudet,
kerromme siitä sinulle.

Sähköpostien yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

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

Käytätkö integroituja sähköposteja Lightning Experiencessa? On tärkeää, että ymmärrät, miten
yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen toimivat.

Yhdistämiskentät
Yhdistämiskentät ovat käytettävissä Tili-, Yhteyshenkilö-, Mahdollisuus-, Liidi-, Kampanja-,
Tapaus- ja Käyttäjä-objekteista sekä Henkilötili-tietuetyypistä. Näiden kohteiden yleisimmät
vakiokentät (ja jotkin mukautetut kentät) ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Jotkin näistä
kentistä eivät välttämättä näy yksittäisille käyttäjille kenttätason suojausasetusten takia.
Yhteyshenkilöiden yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä henkilötileille.

Mallit

• Salesforce Classicissa luotuja malleja ei voi käyttää Lightning Experiencessa ja päin vastoin.

• Objektista luotuja malleja voidaan käyttää vain kyseisellä objektille. Esimerkiksi liideistä luotua mallia ei voi valita
mahdollisuustietueesta.

• Luomasi mallit ovat automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Liitteet

• Salesforce Files -sovelluksen ja sisältötoimitusten täytyy olla käytössä ennen kuin voit valita ja liittää tiedostoja Salesforce Files
-sovelluksesta. Jos nämä ominaisuudet eivät ole käytössä, käyttäjät voivat ladata palvelimelle vain liitetiedostoja.

• Yli 3 Mt kokoiset liitteet lähetetään sisältötoimituslinkkeinä, ei tiedostoina. Jos sähköpostissa on useita liitteitä ja ne ovat yhteensä
yli 3 Mt, kaikki liitetiedostot lähetetään sisältötoimituslinkkeinä.
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• Jos sinulla ei ole tiedoston käyttöoikeutta, et voi liittää sitä sähköpostiin tai malliin. Kerromme sinulle, jos tarvitset käyttöoikeuden,
jotta voit pyytää sitä tiedoston omistajalta.

• Salesforce Files -sovelluksesta sähköposteihin liitetyistä tiedostoista tulee julkisia linkin avulla. Julkinen käyttöoikeus sallii kenen
tahansa nähdä, jakaa ja ladata tiedoston linkin kautta.

Sähköpostin lähettäminen tietueesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Tiedostojen liittäminen
sähköposteihin tai malleihin:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus.

Lähetä muotoiltua tekstiä ja liitetiedostoja sisältäviä sähköposteja suoraan työstämästäsi syötteestä.
Lähetä sähköpostia asiakkaille, työtovereille tai mihin tahansa voimassa olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti on käytettävissä useista kohteita, kuten tileistä, henkilötileistä,
yhteyshenkilöistä, liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista ja tapauksista. Kun lähetät sähköpostia,
Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Löydät
sähköpostitietueen linkin sähköpostin lähdetietueen tai siihen liittyvien tietueiden
Toiminnot-syötteestä.

Note:  Jos Tehosähköposti-ominaisuus ei ole käytössä yhtiössäsi, Salesforce luo tehtävätietueen
sähköpostitietueen sijaan. Jos et ole varma, onko Tehosähköposti-ominaisuus käytössä, ota
yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Tarvitset tiedostojen käyttöoikeuden liittääksesi niitä sähköpostiin tai käyttääksesi liitetiedostoja
sisältävää mallia. Jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia, kerromme siitä sinulle.

1. Avaa tietue, josta haluat lähettää sähköpostia.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Lähetä sähköposti.

Vihje:  Jos haluat kirjoittaa viestin ikkunasta, napsauta nuolipainiketta irrottaaksesi
sähköpostin uuteen ikkunaan. Kun kirjoitusikkuna on aktiivinen, voit selata tietueen sivua
nähdäksesi sen lisätiedot ja muita tietoja tai siirtyä mihin tahansa muuhun sijaintiin
Salesforcessa.

3. Kirjoita sähköpostisi. Jos vastaanottaja on kieltäytynyt joukkosähköposteista tai aiemmat
sähköpostit ovat palautuneet osoitteesta, näet kuvakkeen hänen nimensä vieressä.

4. Lisää liitteitä tarvittaessa.

5. Esikatsele ja lähetä.
Löydät sähköpostin linkin toimintosyötteen Aiemmat toiminnot -osiosta. Näet linkin myös tietueeseen liittyvien tietueiden toimintojen
aikajanassa. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat sähköpostista kopion määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Esimerkki:  Jaana on työstämässä diiliä, eli mahdollisuutta, myydäkseen 600 widgetia Acme Corporationille. Acmen yhteyshenkilö
on Joni Saari ja mahdollisuustietue on Acme 600 widgetia, Jaanan täytyy lähettää Jonille kauppaehdot sähköpostitse ja hän haluaa
liittää tämän sähköpostin 600 widgetia -mahdollisuustietueeseen Sähköpostia tulisi myös voida tarkastella Jonin
yhteyshenkilötietueesta. Jaana avaa Acmen 600 widgetia -tietueen, kirjoittaa sähköpostin ja liittää kauppaehdot mukaan. Kun hän
on lähettänyt sähköpostin, hän löytää linkin sähköpostiin Acme 600 widgetia -mahdollisuustietueesta ja Joni Saaren
yhteyshenkilötietueesta.
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Salesforce-tietueesta lähetetyn sähköpostin löytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetettyjen sähköpostien
tarkasteleminen:
• Tehtävien

tarkasteluoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen
sen sisällön. Toimintojen syöte sisältää linkin kyseiseen sähköpostiin. Jos lähetät sähköpostin
yhteyshenkilölle tai liidille, niiden tietueet sisältävät linkin sähköpostiin. Jos sähköposti ei sisällä
yhtään yhteyshenkilöä tai liidiä vastaanottajana, sähköposti ja syötekohde luodaan objektille, jossa
olit lähettäessäsi sähköpostin. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat
sähköpostista kopion määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Note:  Jos Tehosähköposti-ominaisuus ei ole käytössä yhtiössäsi, Salesforce tallentaa lähetetyt
sähköpostit tehtävätietueina eikä sähköpostitietueina. Löydät tehtävätietueesi samalla tavalla
kuin sähköpostitietueesi. Jos olet ole varma, onko Tehosähköposti-ominaisuus käytössä
yhtiössäsi, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

1. Avaa tietue, joka oli avoinna kirjoittaessasi sähköpostia, tai yhteyshenkilö- tai liiditietue, jolle
sähköposti lähetettiin.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä nähdäksesi sähköpostin Aiemmat toiminnot -luettelossa.

3. Napsauta sähköpostilinkkiä avataksesi sen tehtävätietueen, josta voit tarkastella viestiä ja sen
lisätietoja. Jos käytät automaattisia piilokopioita, löydät lähetetyn sähköpostin
Saapuneet-kansiostasi.

Sähköpostin lähettäminen Gmail- tai Office 365 -tililtä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
SalesforceLightning
Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Lähetä Salesforce-sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilisi kautta. Lightning Experiencesta lähetetyt
sähköpostit näyttävät siltä kuin ne olisi lähetetty Gmail- tai Office 365 -tililtäsi. Näet myös lähettämäsi
sähköpostit Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansiossa.

Työnkulkujen ja käynnistimien kautta lähetetyt sähköpostit lähetetään yhä Salesforcesta. Lisäksi
palautettujen sähköpostien hallintaa ei tueta, kun lähetät sähköpostia ulkoisten sähköpostitilien
kautta.

Lähetä Gmailin kautta- tai Lähetä Office 365:n kautta- vaihtoehtojen sähköpostien
toimitettavuustiedot eivät ole käytettävissä sähköpostilokeissa. Sen sijaan sähköpostilokit tulisi
hankkia Gmailista Office 365:stä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat sähköpostiasetukset
ja valitse Omat sähköpostiasetukset.

2. Valitse, miten haluat lähettää sähköpostin.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi ottaa joko Gmail- tai Office 365 -vaihtoehdon käyttöön
organisaatiollesi. Et voi valita, kumpaa käytät.

3. Napsauta Tallenna.
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Mallin luominen yleisten sähköpostien standardointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
SalesforceLightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostimallien
luominen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedostojen liittäminen
sähköposteihin tai malleihin:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus

Sähköpostimallien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus tai
mallin omistajuus

Sähköpostimallien
päivittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus tai
mallin omistajuus

Luo sähköpostimalleja säästääksesi aikaa ja standardoidaksesi sinun ja muiden organisaatiosi
käyttäjien lähettämät sähköpostit. Käytä yhdistämiskenttiä tarvittaessa. Sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetukset määrittävät yhdistämiskenttinä käytettävät kentät. Luomasi mallit ovat
automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Objektista luotuja malleja voidaan käyttää vain kyseisellä objektille. Esimerkiksi liideistä luotua mallia
ei voi käyttää mahdollisuustietueesta.

Vihje:  Löysitkö hyvän mallin, jota pitää päivittää tai muokata? Valitse malli, muokkaa sitä ja
tallenna se. Jos haluat säilyttää alkuperäisen mallin, tallenna muuttamasi versio uutena mallina.

1. Avaa tietue, esimerkiksi mahdollisuus tai tili, joka sisältää sähköpostin.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Sähköposti-välilehteä.

3. Laadi mallinasi käytettävä sähköposti. Mallit voivat sisältää myös kaikkia muita
sähköpostiominaisuuksia: muotoiltua tekstiä, yhdistämiskenttiä ja liitteitä. Jos sinun täytyy siirtyä
tietueeseen tai muille Salesforce-sivuille tehdessäsi töitä, irrota kirjoitusikkuna uudeksi ikkunaksi.

4. Napsauta Mallit-kuvaketta ja tallenna uusi mallisi.
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Mallin käyttäminen lähettämiesi sähköpostiesi standardointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Liitteitä sisältävien
sähköpostien lähettäminen
tai mallien käyttäminen:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus.

Käytä mallia säästääksesi aikaa ja lähettämiesi sähköpostien standardointiin. Voit luoda omia mallejasi
tai käyttää muiden organisaatiosi käyttäjien luomia malleja. Voit myös käyttää Salesforcen tarjoamia
esimerkkimalleja. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla täytyy olla tiedostojen
käyttöoikeus liittääksesi niitä kyseistä mallista lähettämiisi sähköposteihin. Jos tarvitset tiedoston
käyttöoikeudet, kerromme siitä sinulle.

1. Avaa tietue, josta haluat lähettää sähköpostia.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Sähköposti-välilehteä.

3. Napsauta Mallit-kuvaketta lisätäksesi mallin. Valitse haluamasi malli nähdäksesi sen sisällön.
Muokkaa sähköpostiasi tarvittaessa, esikatsele ja lähetä!

Sähköpostien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä: Personal-,
Contact Manager- ja
Group Edition -versioissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi,
henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen,
kampanjan tai mukautetun objektin sivulta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan
tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin
sivulta Salesforce Classicissa.

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien henkilötilien tai työtoverien ryhmälle samalla
kertaa! Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien määrätylle joukolle
pienimuotoisia myynti- tai tukitoimia varten. Joukkosähköposti on tarkoitettu helpottamaan liiketoimintaprosessejasi, eikä korvaamaan
sähköpostisovellustasi tai käsittelemään joukkomarkkinointikampanjoita.
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Sähköpostin lähettämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin lähetät sähköpostia.

Yleistä

• Voit syöttää Vastaanottaja-kenttään vain yhden nimen.

• Voit sisällyttää allekirjoituksen vain tekstipohjaisiin sähköposteihin.

Sähköpostimallit

• Kun kirjoitat sähköpostia, voit valita viestille valmiiksi määritetyn mallin. Jos haluat tehdä viestistäsi henkilökohtaisemman, voit lisätä
siihen yhdistämiskenttiä, jotka korvataan Salesforce-tietueesta saaduilla tiedoilla, kun sähköposti lähetetään. Yhtiösi voi esimerkiksi
käyttää vakiomallia lähettääkseen asiakkaille tietoja tapausten ratkaisemiseksi. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi ylläpitää yhtiönlaajuisia
malleja ja sinä voit ylläpitää omia mallejasi.

• Sähköpostimallit antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta. (Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -versioissa).

• Jos mallissasi on yhdistämiskenttä, jolle ei ole tietoja jossakin tietueessa, kenttää ei näytetä lähettämässäsi sähköpostissa. Voit nähdä
nämä tyhjät kentät muokkaamalla vastaanottajien luettelonäkymää hakemaan yhdistämiskentät, joita käytät mallissasi. Syötä sitten
ehdoksi "<kenttä> yhtä suuri kuin" ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Muokkaa tyhjiä kenttiä sisältäviä tietueita ennen sähköpostin
lähettämistä.

• Jos muokkaat sähköpostimallia, muutoksesi vaikuttavat vain sen HTML-versioon.

• Et voi muokata mukautettuja sähköpostimalleja.

Sähköpostin seuraaminen

Jos haluat seurata lähettämääsi sähköpostia, käytä HTML-muotoilua kirjoittaessasi sitä. Varmista myös, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on
lisännyt HTML-sähköpostin tila -viiteluettelon yhteyshenkilöidesi, liidiesi ja henkilötiliesi sivuille.

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

Voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan tilin,
yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivulta
Salesforce Classicissa.

1. Napsauta tietueen Toimintohistoria-viiteluettelosta Lähetä sähköposti.

2. Jos haluat muuttaa muotoilun tyyppiä, napsauta Vaihda muodoksi vain teksti tai Vaihda
muodoksi HTML.

3. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä sähköpostimallia, napsauta Valitse malli.

4. Täytä kentät.

5. Valitse Lähetä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Ohjeita sähköposteilla työskentelemiseen

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa
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Ohjeita sähköposteilla työskentelemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ota huomioon muutama vihje työskennellessäsi sähköpostien parissa, mukaan lukien tietoja
Sähköpostista tapaukseksi- ja Tehosähköposti-ominaisuuksia käyttäville asiakkaille

• Et voi käyttää mukautettuja valuuttakenttiä sähköposteissa.

• Sähköposteilla voi olla vain yksi tietuetyyppi.

• Työnkulkusäännöt voivat käyttää sähköposteja vain tapausten kenttien päivittämiseen

• Salesforce Classicissa voit liittää sähköpostiin useita tiedostoja, kunhan ne eivät ole yhteensä yli
10 Mt. Lightning Experiencessa liitetiedostojen kokonaiskoko ei voi ylittää Salesforcen tiedostojen
enimmäiskoon rajoitusta.

• Jos sähköpostiin liitettyjen tiedostojen koko on yhteensä yli 3 Mt, tai jos käytät joukkosähköpostia,
sähköpostiin ei liitetä todellisia tiedostoja lähetyksen yhteydessä. Sen sijaan sähköpostiin liitetään
linkki kuhunkin tiedostoon. Kun vastaanottaja napsauttaa linkkiä, se avaa vastaavan liitetiedoston Salesforce Files -sovelluksessa. Jos
esimerkiksi liität sähköpostiin kaksi 1,7 Mt tiedostoa ja lähetät sen, vastaanottaja saa sähköpostin, johon liitetty kaksi linkkiä.

• Linkkeinä lähetettyjä liitetiedostoja säilytetään 30 päivää.

Vihjeitä Sähköposti tapaukseksi -toimintoa käyttäville organisaatioille

• Yhteisöissä ei voi näyttää sähköpostiviestejä, joita ei ole liitetty tapauksiin.

• Sinun tarvitsee ehkä tarkastaa EmailMessage-objektia käyttävät käynnistimet ja työnkulkusäännöt. Tapauksiin liittyvien
EmailMessage-tietueiden ParentID-kenttä on aina täytetty. Tehosähköposti-ominaisuudella EmailMessage-tietueita voidaan
liittää muihin tietueisiin, jolloin ParentID-kenttä saattaa olla tyhjä. Tästä syystä sinun täytyy ehkä päivittää käynnistimesi ja
työnkulkusääntösi käsittelemään sähköpostiviestejä, joiden ParentID-kenttä on tyhjä.

Vihjeitä Tehosähköposti-ominaisuutta käyttäville organisaatioille

• Sähköposti tallennetaan sekä sähköpostiviesti- että tehtävätietueena. Sähköpostin lisätietosivulla näytetään kuitenkin vain
sähköpostiviestitietue — ei tehtävätietuetta.

• Jos organisaatiosi käyttää tehtäviä ja sähköposteja hyödyntävää liiketoimintalogiikkaa, sinun täytyy ehkä suorittaa seuraavat toimet:

– Luo kaikki EmailMessage-objektin mukautetut tehtäväkentät uudelleen.

– Siirrä kaikki Task-objektin käynnistimet EmailMessage-objektiin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Joukkosähköpostien lähettämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin lähetät joukkosähköpostia.

• Voit lähettää joukkosähköpostia vastaanottajien luettelolle, joka muodostuu yhteyshenkilöistä,
liideistä, henkilötileistä tai käyttäjistä, joita voit tarkastella Salesforcessa.

• Jos kenttätason suojaus piilottaa vakiomuotoisen sähköpostikentän, Joukkosähköposti-linkkiä
ei näytetä yhteyshenkilöille tai liideille.

• Joukkosähköposti voidaan lähettää vakiomuotoisessa sähköpostikentässä olevaan osoitteeseen.
Mukautettua sähköpostikenttää käyttävää joukkosähköpostia ei tueta.
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• Luo ennen joukkosähköpostin lähettämistä mukautettu näkymä yhteyshenkilöistä, liideistä henkilötileistä ja tapauksista, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta. Valitse hakuehdoksi “Sähköposti yhtä kuin” ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Voit päivittää tietueet ennen sähköpostien
lähettämistä. Et voi vahvistaa sähköpostiosoitetta lähettämättä sähköpostiviestiä.

• Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

• Joukkosähköpostien liitteitä ei lähetetä fyysisinä tiedostoina vaan pikemminkin linkkeinä. Kun vastaanottajat napsauttavat sähköpostin
liitetiedoston linkkiä, liitetiedosto avautuu erilliseen selainikkunaan, josta he voivat ladata tiedoston. Liitetiedostoja säilytetään 30
päivää.

• Note:  Joukkosähköpostien tilaviesteissä olevat osoitettujen ja lähetettyjen viestien määrät eroavat seuraavissa tilanteissa.

– Joukkosähköpostin lähettäminen aiheuttaisi sen, että organisaation päivittäinen joukkosähköpostiraja ylittyisi. Tässä
tapauksessa Salesforce ei lähetä kyseistä viestiä kenellekään.

– Yksi tai useampi vastaanottaja kieltäytyi joukkosähköpostin vastaanottamisesta sen jälkeen, kun joukkosähköposti ajastettiin,
mutta ennen kuin se lähetettiin.

– Yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite poistettiin yhteyshenkilöistä tai liidistä sen jälkeen, kun sähköposti
ajastettiin, mutta ennen kuin se lähetettiin.

– Joukkosähköpostin lähettäneen käyttäjän aktivointi poistettiin sen jälkeen, kun joukkosähköposti ajastettiin, mutta ennen
kuin se lähetettiin. Salesforce ei lähetä joukkosähköposteja, joiden lähettäjän ei ole aktiivinen.
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Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Joukkosähköpostien
lähettäminen
yhteyshenkilöille,
henkilötileille tai liideille:
• Joukkosähköpostitusoikeus

Joukkosähköpostien
lähettäminen työtovereille:
• Joukkosähköpostitusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Joukkosähköpostien
lähettäminen ja niiden
kirjaaminen
Toimintohistoriaan liittyvään
luetteloon:
• Joukkosähköpostitusoikeus

JA

Tehtävien
muokkausoikeus

Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien henkilötilien tai työtoverien ryhmälle samalla kertaa!
Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien määrätylle joukolle pienimuotoisia
myynti- tai tukitoimia varten. Joukkosähköposti on tarkoitettu helpottamaan liiketoimintaprosessejasi,
eikä korvaamaan sähköpostisovellustasi tai käsittelemään joukkomarkkinointikampanjoita.

Note:  Et voi käyttää organisaationlaajuista osoitetta joukkosähköpostin lähettämiseen.

1. Riippuen joukkosähköpostisi vastaanottajista, tee jokin seuraavista.

Yhteyshenkilöt tai henkilötilit
Napsauta Yhteyshenkilöt- tai Tapaukset-välilehden alalaidan Työkalut-osiosta
Joukkosähköposti yhteyshenkilöille. Jos Salesforce-organisaatiollasi on henkilötilejä,
linkki näytetään myös Tilit-välilehdessä.

Liidit
Napsauta Liidit-välilehden alalaidan Työkalut-osiosta Joukkosähköposti liideille.

Työtoverit (muut Salesforce-käyttäjät)
Jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Joukkosähköposti käyttäjille  ja valitse Joukkosähköposti käyttäjille.

2. Valitse vastaanottajien luettelonäkymä ja napsauta Siirry.

3. Oletusarvon mukaan kaikki luettelon vastaanottajat valitaan. Jos haluat poistaa vastaanottajia,
poista niiden valinnat.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse sähköpostimalli.

6. Tarkastele malleja napsauttamalla Esikatselu-linkkiä.

7. Napsauta Seuraava.

8. Valitse vahvistussivulta käytettävät käsittelyvaihtoehdot. Määrittämäsi joukkosähköpostin nimi
näytetään jonossa ja tilaviesteissä, joita saat Salesforcelta, mutta ei lähettämässäsi sähköpostissa.

9. Lähetä sähköposti Lähetysasetukset-ruudulta tai valitse päivämäärä ja aikavyöhyke, jos haluat
lähettää sähköpostin myöhemmin.

10. Napsauta Lähetä ja sitten Valmis.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostien lähettämisessä huomioitavia asioita

Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen

Joukkosähköpostisi tilan tarkasteleminen
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Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jos olet lähettämässä joukkosähköpostia, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Oletusarvoisesti Omat yhteyshenkilöt-, Omat liidit-, Aktiiviset käyttäjät- tai Omat tapaukset
-näkymissä luetellaan kaikki sähköpostiosoitteen sisältävät tietueet. Jos haluat muuttaa
vastaanottajaluetteloa, luo mukautettu näkymä. Jos tietue ei sisällä sähköpostiosoitetta tai
Sähköpostitilauksen peruminen  -vaihtoehto on valittuna, yhteyshenkilöä, liidiä
tai henkilötiliä ei sisällytetä mihinkään sähköpostien luettelonäkymiin. Henkilötilit sisältyvät
yhteyshenkilöiden luettelonäkymiin.

• Sähköpostimallin esikatseluikkunassa näkyvät myös kaikki siihen kuuluvat yhdistämiskentät,
kuten {!Account.AccountNumber}. Kun lähetät sähköpostiviestin, tiedot vastaanottajan
tietueesta tai jokin muu korvaava teksti asetetaan sähköpostiin samaan kohtaan kuin mallissa
oleva yhdistämiskenttä.

• Kun Tallenna jokaiselle viestille toiminto  -vaihtoehto on valittuna
(oletusasetus), Toimintohistoria-kohde liittyy yhteyshenkilöön, liidiin tai henkilötiliin ja näytetään muodossa "Joukkosähköposti:
<Mallin kuvaus>". Sähköpostin aihetta, tekstiosaa ja liitteitä ei tallenneta Toimintohistoria-kohteeseen. Toimintohistoria-kohteiden
kirjaaminen vaatii vastaanottajaluettelon tietueiden tarkastelu- tai muokkausoikeuden ja tehtävien muokkausoikeuden.

• Jos sähköpostin toimitusvaihtoehto Tiedota lähettäjää, kun joukkosähköposti on valmis  on valittuna,
saat Salesforcelta automaattisesti luodun tilasähköpostin jokaista lähettämääsi joukkosähköpostia kohti. Tilasähköpostin aiherivi
sisältää arvon, jonka syötit Joukkosähköpostin nimi  -kenttään lähettäessäsi joukkosähköpostia.

• Voit tarkastella ja peruuttaa ajastamiasi joukkosähköposteja kirjoittamalla henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään
Joukkosähköpostit  ja valitsemalla Joukkosähköpostit tai Omat joukkosähköpostit.

Jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus ja haluat tarkastella ja peruuttaa yhtiösi käyttäjien ajastamia joukkosähköposteja, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkosähköpostit  ja valitse Joukkosähköpostit.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Joukkosähköpostisi tilan tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Pysy ajan tasalla lähettämistäsi joukkosähköposteista automaattisesti luotujen tilasähköpostien
avulla.

1. Varmista, että Salesforce-organisaatiosi on määritetty vastaanottamaan joukkosähköposteja
koskevia sähköposti-ilmoituksia. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

2. Kun luot joukkosähköpostia, syötä arvo Joukkosähköpostin nimi  -kenttään. Tämä
arvo näytetään tilasähköpostin aiherivillä.

3. Lähetä joukkosähköposti.

Vastaanottamassasi tilaviestissä näytetään vastaanottajien määrä, jolle joukkosähköposti on
osoitettu ja lähetetty.

KATSO MYÖS:

Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen
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Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Liitä sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja muihin yksittäisiin
Salesforce-tietueisiin. Tällä tavalla myyntiin liittyvän viestintäsi seuraaminen on helppoa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii?

Kun lähetät sähköpostia ulkoisista sähköpostisovelluksista, käytä Sähköposti Salesforceen
-toimintoa liittääksesi sähköpostit automaattisesti Salesforcessa oleviin liidi,- yhteyshenkilö- ja
mahdollisuustietueisiisi.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämistä.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Aloita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttö määrittämällä se.

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Liitä ulkoisilla sähköpostisovelluksilla lähettämiäsi sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin tai muihin yksittäisiin
Salesforce-tietueisiin seurataksesi myyntiin liittyvää viestintääsi.

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Jos käytät Sähköposti Salesforceen -toimintoa, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan saadaksesi lisätietoja.

Sähköpostit, joita Sähköposti Salesforceen -toiminto ei kohdista tietueisiin

Kun Salesforceen lähetetään sähköposteja Sähköposti Salesforceen- tai Salesforce for Outlook -toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan
automaattisesti asiaan liittyviin tietueisiin Sähköposti Salesforceen -asetustesi perusteella. Loput lisätään Omat ratkaisemattomat
kohteet -luetteloon, josta voit joko kohdistaa ne asiaan liittyviin Salesforce-tietueisiin tai vahvistaa, että haluat pitää ne
kohdistamattomina.

Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun lähetät sähköpostia ulkoisista sähköpostisovelluksista, käytä Sähköposti Salesforceen -toimintoa
liittääksesi sähköpostit automaattisesti Salesforcessa oleviin liidi,- yhteyshenkilö- ja
mahdollisuustietueisiisi.

Kun kirjoitat tai välität sähköpostia tai vastaat sellaiseen, syötä erityinen Sähköposti Salesforceen
-osoite Piilokopio-kenttään (tai mihin tahansa vastaanottajakenttään). Salesforce vastaanottaa
sähköpostista kopion. Riippuen kokoonpanostasi, Salesforce lisää sähköpostin sen tietueen
Toimintohistoria-viiteluetteloon, jonka sähköpostiosoite vastaa vastaanottajan sähköpostiosoitetta,
tai Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle. Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulta voit kohdistaa
sähköpostin manuaalisesti tietueeseen. Kohdistamattomat sähköpostit näytetään myös avoimien
tehtävien luettelossasi.

Sähköpostien liittäminen liideihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin liideihin tai yhteyshenkilöihin, Salesforce hakee
Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien tai yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce
tallentaa sähköpostin kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin mahdollisuuksiin, Salesforce hakee
Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce tallentaa
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sähköpostin kaikkien avointen mahdollisuuksien Toimintohistoria-viiteluetteloon, kunhan yhteyshenkilölle on määritetty mahdollisuuden
yhteyshenkilön rooli.

Jos Salesforce ei löydä Salesforceen lisäämiesi sähköpostien Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä olevia sähköpostiosoitteita, Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivulla näytetään yksi rivi sähköpostia kohti.

Sähköpostien liittäminen yksittäisiin tietueisiin

Jos haluat liittää sähköpostin tiettyyn Salesforce-tietueeseen, sisällytä tietueen tunnus sähköpostin aiheriville tai tekstiosaan.

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostin sitä vastaaviin liideihin, yhteyshenkilöihin tai mahdollisuuksiin,
järjestelmä luo ratkaisemattoman tehtävän, kun sähköposti liitetään liidiin, yhteyshenkilöön tai mahdollisuuteen käyttämällä tietueen
tunnusta, mutta ei vastaavaa sähköpostiosoitetta. Oletetaan esimerkiksi, että sähköpostit liitetään niitä vastaaviin liideihin. Sitten lähetät
sähköpostia suoraan Sähköpostia Salesforceen -osoitteeseesi syöttämällä liiditietueen tunnuksen sähköpostin tekstiosaan tai aiheriville.
Sähköposti liitetään liidiin ja ratkaisematon tehtävä luodaan.

Aloittaminen

Kun Salesforce-pääkäyttäjä aktivoi Sähköposti Salesforceen -toiminnon, saat sähköpostia, joka sisältää järjestelmän luoman Sähköposti
Salesforceen -osoitteen. Tämä osoite näytetään myös henkilökohtaisissa asetuksissasi.

Määritä Sähköposti Salesforceen -toiminto henkilökohtaisista asetuksistasi ennen sen käyttämistä.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämistä.

Yleisiä huomioitavia asioita

• Käytä Sähköposti Salesforceen -toimintoa kaapataksesi sähköposteja, joita on lähetetty eri
ulkoisista sähköpostisovelluksista, kuten IBM® Lotus Notes® ja Microsoft® Outlook®, sekä
selainsähköposteilla, kuten Gmail® ja Yahoo! Mail®.

• Sähköposti Salesforceen -toiminto vertaa Vastaanottaja- tai Kopio-kentässä olevaa
sähköpostiosoitetta Sähköposti-vakiokentässä olevaan osoitteeseen. Sähköposti Salesforceen
-toiminto ei tue mukautettujen sähköpostikenttien vertaamista.

• Salesforce ohittaa virheelliset tunnukset ja sellaisten tietueiden tunnukset, joiden käyttöoikeuksia
sinulla ei ole.

• Sähköposti Salesforceen -toiminto vaaditaan Lisää sähköposti -ominaisuudelle Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa. Yhden
ominaisuuden poistaminen käytöstä poistaa toisenkin käytöstä. Salesforce for Outlookilla voit lisätä sähköposteja Lisää sähköposti-
ja Lisää ja lähetä -kentillä, mutta et Piilokopio-kentällä.

• Jos syötät vastaanottajan sähköpostiosoitteen Piilokopio-kenttään, osoitteen omistaja saa sähköpostin, mutta sitä ei liitetä
sähköpostiosoitteen sisältäviin tietueisiin.
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Rajoitukset

• Sähköposti Salesforceen -toiminto voi verrata enintään 50 sähköpostiosoitetta. Jos Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä on
yhteensä enemmän osoitteita, Sähköposti Salesforceen -toiminto käsittelee vain sähköpostin ensimmäiset 50 yksilöllistä osoitetta.

• Sähköposti Salesforceen -toiminto voi luoda enintään 50 sähköpostitoimintoa jokaista vastaanotettua sähköpostia kohti. Se voi liittää
enintään 50 yhteyshenkilöä kuhunkin sähköpostitehtävätietueeseen.

• Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan luetteloon. Useiden yhteen sähköpostiin liitettyjen liitetiedostojen
kokorajoitus on 25 MB, ja yhden tiedoston koko saa olla enintään 5 MB. Jokaista vastaavaa tietuetta kohti, kaikki sähköpostin liitteet
kopioidaan, mikä vaikuttaa tietojen kokorajoitukseesi. Kaikki lisäämättömät liitteet luetteloidaan vahvistussähköpostissa, jonka saat
Salesforcesta.

• Sähköpostin teksti ja HTML rajataan automaattisesti 32 kilotavuun.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Aloita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttö määrittämällä se.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Sähköposti Salesforceen
ja valitse Oma sähköposti Salesforceen.

2. Syötä oma sähköpostiosoitteesi Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kenttään.
Jos lähetät sähköpostia useammasta kuin yhdestä osoitteesta, erota sähköpostiosoitteet pilkulla.

Tärkeää:  Sähköposti Salesforceen -osoitteesi hyväksyy viestejä vain tähän luetteloon
lisäämistäsi osoitteista. Jos et syötä yhtään sähköpostiosoitetta, Sähköposti Salesforceen
-osoitteeseesi lähetettyjä sähköposteja ei liitetä mihinkään tietueisiin.

3. Valitse Sähköpostiyhteydet-osiosta haluamasi vaihtoehdot.

4. Jos haluat sulkea pois useita sähköpostitoimialueita automaattiselta liitännältä Pois jätetyt toimialueet  -kentässä,
erota ne toisistaan pilkuilla.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Liitä ulkoisilla sähköpostisovelluksilla lähettämiäsi sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin,
mahdollisuuksiin tai muihin yksittäisiin Salesforce-tietueisiin seurataksesi myyntiin liittyvää viestintääsi.

Ulkoisesti lähetettyjen sähköpostien liittäminen liideihin, yhteyshenkilöihin tai mahdollisuuksiin:

1. Kirjoita sähköposti sähköpostitililläsi, jonka olet määrittänyt Hyväksyttävät
sähköpostiosoitteet  -kentässä Oma sähköposti Salesforceen -määrityssivulla.

2. Kirjoita Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Piilokopio-kenttään.

3. Lähetä sähköposti.

Ulkoisesti lähetettyjen sähköpostien liittäminen yksittäisiin Salesforce-tietueisiin:
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1. Kirjoita sähköposti sähköpostitililläsi, jonka olet määrittänyt Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kentässä Oma
sähköposti Salesforceen -määrityssivulla.

2. Etsi Salesforcesta sähköpostiin liitettävän tietueen tietuetunnus. Tietueen tunnus on 15-merkkinen, merkkikokoriippuvainen,
aakkosnumeerinen koodi, joka näkyy tietueen URL-osoitteen lopussa.

3. Kirjoita sähköpostin otsikkoriville tai tekstiosaan ref:  ja tietueen tunnus. Esimerkiksi: ref: 701D0000000HQZy.

4. Syötä Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttään.

5. Lähetä sähköposti.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Jos käytät Sähköposti Salesforceen -toimintoa, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan saadaksesi
lisätietoja.

Yleiset ohjeet

• Lisää Sähköposti Salesforceen -osoitteesi sähköpostiohjelmasi osoitekirjaan helppoa käyttöä
varten.

• Kun käytät Sähköposti Salesforce:en tallentaaksesi viestin sähköpostitoimintona,
oletustehtävätyyppi määritetään Oletus sähköpostin lähettämiseen  -asetuksella.
Voit muuttaa oletusarvoa muokkaamalla Tehtävän tyyppi  -valintaluettelokenttää.

• Näistä poissuljetuista toimialueista saapuvat sähköpostit siirretään Omat ratkaisemattomat
kohteet -luetteloon. Siitä voi kohdistaa niitä manuaalisesti tai jättää ne kohdistamatta.

• Jos haluat tallentaa viestin sähköpostitoimintona lähettämättä sitä kellekään muulle, lähetä sähköposti eteenpäin syöttämällä
Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Vastaanottaja-kenttään. Varmista, että Vastaanottaja-, Kopio- tai
Piilokopio-kentissä ei ole muita osoitteita. Salesforce vastaanottaa kopion viestistä ja hakee edelleen lähetetyn viestin
Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien ja yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä
löytyy, Salesforce tallentaa sähköpostin kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

• Jos Sähköposti Salesforceen -osoite vertaa useiden Salesforcen liidi- tai yhteyshenkilötietueiden sähköpostiosoitteita, voit liittää
sähköpostin kaikkiin vastaaviin tietueisiin, vanhimpaan tietueeseen tai tietueeseen, johon liittyy eniten toimintoja.

• Jos Sähköposti Salesforceen vastaa useiden Salesforcen mahdollisuustietueiden sähköpostiosoitetta, sähköposti lisätään kaikkien
vastaavien avointen tietueiden toimintohistoriaan.

Tietueiden tunnukset

• Tietueen tunnus on 15-merkkinen, merkkikokoriippuvainen, aakkosnumeerinen koodi, joka näkyy tietueen URL-osoitteen lopussa.
Jos tarkastelet esimerkiksi kampanjatietueen lisätietosivua, URL-osoite näyttää tältä:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/701D0000000HQZy. Tämän tietueen tunnus on 701D0000000HQZy.

• Voit syöttää tietueiden tunnukset joko erilliselle riville tai sähköpostin tekstiosaan merkkien (), [] tai {} sisään. Esimerkki: (ref:
701D0000000HQZy). Erota useat tietueiden tunnukset toisistaan pilkuilla, esimerkiksi: ref: 701D0000000HQZy,
801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
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Sähköpostit, joita Sähköposti Salesforceen -toiminto ei kohdista tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
sähköpostien
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Tehtävien

muokkausoikeus ja
sähköpostiin
kohdistettavien objektien
lukuoikeus

JA

Sähköposti Salesforceen
-toiminnon käyttöoikeus

TAI

Sähköpostien
lisäysoikeus Salesforce
for Outlook- ja
Sähköposti Salesforceen
-toiminnossa

Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

JA

Objektien pikaluonnin
näyttöoikeus ja
luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun Salesforceen lähetetään sähköposteja Sähköposti Salesforceen- tai Salesforce for Outlook
-toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan automaattisesti asiaan liittyviin tietueisiin Sähköposti
Salesforceen -asetustesi perusteella. Loput lisätään Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon,
josta voit joko kohdistaa ne asiaan liittyviin Salesforce-tietueisiin tai vahvistaa, että haluat pitää ne
kohdistamattomina.

1. Käytä kohdistamattomia sähköpostejasi Omat ratkaisemattomat kohteet -luettelosta.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista.

• Kohdista asiaan liittyviin tietueisiin: Syötä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
enempää tietueita. Jos haluat peruuttaa kohdistuksen, tyhjennä merkintä.

• Jätä kohdistamatta: Teksti Ratkaisematon sähköposti:  poistetaan aiheriviltä ja
sähköposti kohdistetaan sinulle valmiina tehtävänä. Jos tehtävän Tila-valintaluettelo
sisältää useamman kuin yhden "valmis"-tilan, Salesforce käyttää ensimmäistä.

3. Tallenna muutoksesi.

Kohdistetut sähköpostit lisätään niihin liittyviin tietueisiin. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta.

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce-integroidun
sähköpostin käyttämisestä

Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni joukkosähköposteja?
Jos haluat lähettää suoramarkkinointisähköposteja, suosittelemme käyttämään
AppExchange-palvelussa olevaa kolmannen osapuolen sovellusta, joka sallii sinun hallita
sähköpostikampanjoita keskitetysti ja lähettää vastaukset takaisin Salesforceen. Tällä tavalla
markkinointitiimisi voi seurata käypien liidien määrää ja sähköpostikampanjoidensa tuottoprosenttia.

Jos haluat lähettää joukkosähköposteja, napsauta Salesforcesta Yhteyshenkilöt. Valitse sitten
Työkalut-osiosta Joukkosähköposti yhteyshenkilöille ja noudata joukkosähköpostin ohjatun
toiminnon ohjeita.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni HTML-sähköposteja?

Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni HTML-sähköposteja?
Kyllä, voit käyttää Salesforcea lähettääksesi HTML-sähköposteja yhteyshenkilöille, liideille, henkilötileille ja organisaatiosi käyttäjille. Voit
lähettää sähköposteja yksittäisille ihmisille, lähettää joukkosähköposteja useille yhteyshenkilöille tai määrittää malleja HTML-sähköposteille,
joita lähetät usein.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa
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Lomakekirjeiden luominen mallien avulla

Yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhdistämisessä luodaan mallikirjeitä ja muita Microsoft® Word -asiakirjoja, jotka mukautetaan
vastaanottajaa varten. Vastaanottajana on usein yhteyshenkilö tai liidi. Kunkin asiakirjan sisältö on
esimääritetty yhdistämismallissa. Yhdistämismallit sisältävät yhdistämiskenttä-nimisiä muuttujia,
joissa Salesforce-tietueiden tiedot, esimerkiksi yhteyshenkilön nimi ja osoite, näkyvät luodussa
asiakirjassa.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme
standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että myyntiedustajat eivät voi enää luoda
yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli!
Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu
yhdistäminen -toiminnolla.

Note: Tavallinen yhdistäminen vaatii:

• Microsoft® Internet Explorer® -versiot 9, 10 ja 11

• Microsoft Word 2003 tai 2007

• Microsoft Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

Yhdistämisasiakirjojen luominen
Luo Microsoft Word -asiakirja yksittäiselle tietueelle avaamalla tietueen lisätietosivu ja napsauttamalla Toimintohistoria-luettelosta
Yhdistäminen.

KATSO MYÖS:

Mail Merge ActiveX -ohjaimen asentaminen

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen

Mail Merge ActiveX -ohjaimen asentaminen
Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme standardiyhdistämisen tuen. Jos haluat luoda yhdistämisiä
vastaisuudessakin Salesforce-tiedoillasi, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen ottaaksesi Laajennettu yhdistäminen -toiminnon käyttöön.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että
myyntiedustajat eivät voi enää luoda yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli! Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen
käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu yhdistäminen -toiminnolla.

Kun luot yhdistämisasiakirjan vakiomallisen yhdistämisen avulla ensimmäistä kertaa, asenna ActiveX-ohjain, jotta Salesforce voi
kommunikoida Wordin kanssa. Kirjaudu sisään Windows-käyttäjänä, jolla on riittävät pääkäyttäjän oikeudet, jotta voit ladata
ActiveX-ohjaimia. Jos et voi ladata ActiveX-ohjaimia, ota yhteyttä IT-osastoon tai Windows-järjestelmänvalvojaan.

Tavallinen yhdistäminen vaatii:

• Microsoft® Internet Explorer® -versiot 9, 10 ja 11
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• Microsoft Word 2003 tai 2007

• Microsoft Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

Määritä selaimen asetukset, jotta se hyväksyy ActiveX-ohjaimet, seuraavalla tavalla:

1. Napsauta Työkalut > Internet-asetukset avataksesi Internet-asetukset-valintaikkunan.

2. Siirry Suojaus-välilehteen.

3. Valitse Internet-vyöhykkeen kuvake ja sitten asetus Mukautettu taso.

4. Valitse ActiveX-komponentit ja laajennukset -kohdasta Ota käyttöön  tai Kysy vahvistus  seuraaville asetuksille: Lataa
allekirjoitetut ActiveX-komponentit, Suorita ActiveX-komponentit ja laajennukset ja Suorita komentosarjakäyttöön turvalliseksi
merkityt ActiveX-komponetit.

5. Valitse Lataus-osiosta Tiedostojen lataaminen -asetukseksi Ota käyttöön.

6. Valitse OK.

7. Tee edellä mainitut mukautetun tason asetukset Luotetut sivustot -vyöhykkeelle.

8. Varmista, että Salesforce on luotettu sivusto, napsauttamalla Sivustot-painiketta ja etsimällä luettelosta
https://*.salesforce.com. Jos sitä ei näy luettelossa, kirjoita https://*.salesforce.com  tekstikenttään ja
valitse Lisää. Valitse OK.

9. Siirry Internet-asetukset-ikkunan Lisäasetukset-välilehteen.

10. Vahvista Asetukset-laatikon alaosassa olevassa Suojaus-osiossa, että kohta Älä tallenna salattuja sivuja levylle on tyhjä eikä siinä ole
valintamerkkiä.

11. Napsauta OK.

12. Internet Explorer on kenties käynnistettävä uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 7 tai 8, voi näyttöön tulla viesti Exception: Automation server can’t create
object, kun teet yhdistämisen ensimmäisen kerran. Voit ohittaa viestin. Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla OK ja jatka yhdistämistä.

Note: Laajennettu yhdistäminen  ei vaadi ActiveX-ohjausobjektien asentamista.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Mallien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pääkäyttäjä voi luoda ja ylläpitää malleja ja näin määrittää kirjelomakkeita, lähettää lähteviä viestejä
ja luoda yhdistämisasiakirjoja.

• HTML-sähköpostimalliesi ulkoasu ja käyttömahdollisuudet määritetään kirjelomakkeiden avulla.
Kirjelomakkeen logo, väritys ja tekstiasetukset voivat periytyä HTML-sähköpostimalliin.

• Ennakkoon määritettyjen sähköpostimallien avulla voit lähettää sähköposteja esimerkiksi
yhteyshenkilöille ja liideille.

• Voit luoda mukautettuja asiakirjoja yhdistämismallien avulla käyttämällä tietueidesi tietoja. Voit
luoda esimerkiksi mukautetun kiitoskirjeen tietylle liidille.

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen

Sähköpostimallien hallinta
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Yhdistämismallien luominen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

1. Avaa uusi tyhjä asiakirja Microsoft® Word 2007 -versiossa.

2. Muokkaa asiakirjaa Wordissa niin, että se sisältää asiakkaidesi tarvitsemat tekstit, tiedot ja
muotoilut.

3. Aseta Word-asiakirjaan teksti- ja datamuuttujat, joiden sisältö muuttuu aina, kun mallia käytetään.
Esimerkiksi tervehdyksessä "Hyvä Olli" nimi Olli on muuttuja, koska se muuttuu, kun kirje
lähetetään toiselle henkilölle.

4. Korvaa kaikki muuttujat sopivalla Salesforce-yhdistämiskentällä.

Tärkeää: Kaikkien käyttämiesi yhdistämiskenttien otsikoiden täytyy olla yksilöllisiä.

a. aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

b. Valitse Word 2007 -versiossa valintanauhan Lisää-välilehti, napsauta Teksti-ryhmästä Pikaosat
ja napsauta sitten Kenttä.

c. Valitse Luokat-alasvetoluettelosta Yhdistä.

d. Valitse Kenttien nimet -ruudusta Yhdistämiskenttä.

e. Kirjoita Kentän ominaisuudet -kohdan Kenttänimi-ruutuun sallitun yhdistämiskentän nimi,
esimerkiksi Opportunity_LineItem_ProductName. Jos haluat luoda täydellisen
luettelon Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevista vakiokentistä ja mukautetuista
kentistä, lue artikkeli Locate Record Field Names for Mail Merge.

f. Valitse OK.

Note:  Voit luetteloida kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet lisäämällä
Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän kohtaan, josta haluat aloittaa tuotetietojen luetteloinnin. Lisää
sitten kaikki yhdistämiskentät, jotka haluat sisällyttää mahdollisuuden tuotteeseen. Lisää luettelon loppuun
Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskenttä.

5. Tallenna Word-asiakirja.

6. Jatka kohtaan Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen sivulla 447.

Vihje:  Saat parhaan tuloksen, kun

• Älä määritä yhdistämismalleja suojatuiksi tai rajatun käyttöoikeuden piirin kuuluviksi Microsoft Word -ohjelmassa. Lisätietoja
suojatuista Word-asiakirjoista on Wordin käyttöohjeessa. (Avaa käyttöohje painamalla Wordissa F1.)

• Älä yhdistä yhdistämismalleja ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Excel-taulukoihin tai Access-tietokantoihin. Lisätietoja
yhdistämismallien palauttamisesta tavallisiksi Word-asiakirjoiksi on Wordin käyttöohjeessa.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen
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Olemassa olevien yhdistämismallien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

1. Lataa yhdistämismallien esimerkkejä ja pura tiedostot sopivaan kansioon tietokoneesi kovalevylle.

2. Lue ohjeet kohteesta salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.

3. Avaa haluamasi malli Microsoft Word -sovelluksessa.

4. Tallenna esimerkkimallin kopio tietokoneesi työpöydälle tai muuhun sopivaan kansioon. Valitse
Word 2007:n Office-painikkeesta Tallenna nimellä ja kirjoita sitten sopiva tiedostonimi ja valitse
kohdekansio.

5. Voit halutessasi mukauttaa mallin tekstiasua ja muotoiluja.

6. Tuo piilotetut yhdistämiskentän koodit näkyviin painamalla Alt+F9.

Kaikkien yhdistämiskenttien pitäisi nyt tulla näkyviin aaltosulkeissa: {MERGEFIELD
Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. Muokkaa tai lisää tarvittaessa yksittäisiä yhdistämiskenttiä.

a. aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

b. Valitse Word 2007 -versiossa valintanauhan Lisää-välilehti, napsauta Teksti-ryhmästä Pikaosat
ja napsauta sitten Kenttä.

c. Valitse Luokat-alasvetoluettelosta Yhdistä.

d. Valitse Kenttänimet-laatikosta Yhdistämiskenttä.

e. Kirjoita Kentän ominaisuudet -kohdan Kenttänimi-ruutuun sallitun yhdistämiskentän nimi, esimerkiksi
Opportunity_LineItem_ProductName. Jos haluat luoda täydellisen luettelon Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä
olevista vakiokentistä ja mukautetuista kentistä, lue artikkeli Locate Record Field Names for Mail Merge.

f. Valitse OK.

Note:  Voit luetteloida kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet lisäämällä
Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän kohtaan, josta haluat aloittaa tuotetietojen luetteloinnin. Lisää
sitten kaikki yhdistämiskentät, jotka haluat sisällyttää mahdollisuuden tuotteeseen. Lisää luettelon loppuun
Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskenttä.

8. Tallenna Word-asiakirja.

9. Jatka kohtaan Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen sivulla 447.

Vihje:  Saat parhaan tuloksen, kun

• Älä määritä yhdistämismalleja suojatuiksi tai rajatun käyttöoikeuden piirin kuuluviksi Microsoft Word -ohjelmassa. Lisätietoja
suojatuista Word-asiakirjoista on Wordin käyttöohjeessa. (Avaa käyttöohje painamalla Wordissa F1.)

• Älä yhdistä yhdistämismalleja ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Excel-taulukoihin tai Access-tietokantoihin. Lisätietoja
yhdistämismallien palauttamisesta tavallisiksi Word-asiakirjoiksi on Wordin käyttöohjeessa.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen
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Yhdistämismallien luominen Microsoft® Wordillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Connect for Officen Word-lisäosa tarjoaa täydellisen luettelon yhdistämiskentistä, joita voit lisätä.
Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Tärkeää: Kaikkien käyttämiesi yhdistämiskenttien otsikoiden täytyy olla yksilöllisiä.

1. Avaa Microsoft Word.

2. Teet näinJos käytössäsi on

Valitse Kirjaudu sisään työkalupalkin Salesforce-alasvetovalikosta.Word 2003 tai
vanhempi

Avaa Salesforce-välilehti valintanauhasta, napsauta Yhdistämiskentät-alasvetovalikkoa ja valitse Kirjaudu
sisään.

Word 2007

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

4. Valitse Kirjaudu.

Note:  Kun olet kirjautunut ja istunto on aktiivinen, Sisäänkirjautuminen-komento ei ole käytettävissä avattavassa valikossa.
Kirjaudu ulos valitsemalla Uloskirjautuminen.

5. Luo yhdistämismallisi olemassa olevasta tai tyhjästä Word-asiakirjasta.

6. Aseta hiiren osoitin paikkaan, johon haluat lisätä Salesforce-yhdistämiskentän. Jos haluat korvata olemassa olevan yhdistämiskentän,
valitse mallista koko yhdistämiskenttä. Yhdistämiskenttien täytyy olla yksilöllisiä.

7. Valitse Word 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Salesforce-alasvetovalikosta Lisää yhdistämiskenttä. Napsauta Word 2007
-versiossa valintanauhan Salesforce-välilehden Yhdistämiskentät-alasvetovalikkoa ja valitse sitten Lisää yhdistämiskenttä.

8. Valitse kenttätyyppi ja lisättävä yhdistämiskenttä Lisää yhdistämiskenttä -ikkunassa. Jos käytät Salesforcessa tuotteita, katso lisätietoja
kohdasta Mahdollisuuden tuotetietojen lisääminen yhdistämismalleihin sivulla 446.

9. Lisää yhdistämiskenttä osoittimen kohtaan Word-asiakirjassa valitsemalla Lisää.

10. Luo yhdistämismalli lisäämällä muita tarvittavia yhdistämiskenttiä.

11. Kun yhdistämismallisi on valmis, lataa se Salesforceen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistämismallit
ja valitse Yhdistämismallit.

Mahdollisuuden tuotetietojen lisääminen yhdistämismalleihin

Tuotteet ovat saatavilla Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Jos haluat lisätä mahdollisuuden tuotetietoja yhdistämismalliin, valitse Mahdollisuusrivin kentät Lisää yhdistämiskentät -ikkunassa ja
valitse lisättävät kentät. Tämä lisää taulukon, jossa on valitut yhdistämiskentät sekä erityiset "aloitus"- ja "lopetus"-kentät. (Voit ladata
oletusarvoisten yhdistämismallien esimerkkejä, joihin sisältyy taulukko mahdollisuuden tuotteen tiedoista). Voit muokata tätä taulukkoa
tarpeen mukaan, mutta Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän tulee olla ennen kaikkia mahdollisuuden tuotteen
yhdistämiskenttiä ja Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskentän on oltava kaikkien mahdollisuuden tuotteen
yhdistämiskenttien jälkeen. Edellä mainitut aloitus- ja lopetuskentät saavat Salesforcen luetteloimaan kaikki mahdollisuuden tuotteet.
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Jos haluat lisätä mahdollisuuksien tuotteiden yhdistämiskenttien taulukkoon tuotteiden yhdistämiskenttiä, voit lisätä ne käsin ilman
Salesforcen Word-integrointia seuraavasti:

1. Aseta kohdistin Word-asiakirjan paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

2. Valitse Word 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Lisää ja sitten Wordin valikkoriviltä Kenttä. Valitse Word 2007 -versiossa
valintanauhan Lisää-välilehti, valitse Teksti-ryhmästä Pikaosat ja valitse sitten Kenttä.

3. Valitse Luokat-valikosta Yhdistä.

4. Valitse Kenttänimet-laatikosta Yhdistämiskenttä.

5. Kirjoita yhdistämiskentän nimi, esimerkiksi Opportunity_LineItem_ProductName, käsin Kentän ominaisuudet -kohtaan
Kenttänimi-laatikkoon.

6. Valitse OK.

Connect for Office -sovelluksen järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Connect for Officen järjestelmävaatimukset:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Pääkäyttäjien ja käyttäjien, joilla on julkisten mallien hallintaoikeus, on ladattava valmiit Microsoft
Word -yhdistämismallit Salesforceen, jotta koko organisaatio voi käyttää niitä.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistämismallit  ja
valitse Yhdistämismallit.

2. Valitse Uusi malli.

3. Kirjoita mallin nimi ja kuvaus. Niiden avulla käyttäjät voivat valita oikean mallin luodessaan
yhdistämisasiakirjoja.

Jos organisaatiossa on käytössä Laajennettu yhdistäminen -toiminto, valitse sopiva asiakirjatyyppi:
Asiakirja, Nimilappu  tai Kirjekuori.

4. Valitse Word-yhdistämismalli napsauttamalla Selaa-painiketta.

5. Lopeta napsauttamalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen
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Kirjelomakkeiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjelomakkeiden luominen
tai muuttaminen:
• Kirjelomakkeiden

hallintaoikeus

Kirjelomakkeella määritetään HTML-sähköpostimallien logo, sivun väri ja tekstiasetukset. Saat parhaan
tuloksen, kun luot yksittäisen kirjelomakkeen kaikkia HTML-sähköpostimalleja varten. Voit luoda
kirjelomakkeita ja antaa ne koko organisaation käyttöön.

Käytä kirjelomakkeita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjelomakkeet
ja valitsemalla Kirjelomakkeet.

Kirjelomakkeiden luettelosivulla:

• voit tarkastella kirjelomaketta valitsemalla sen nimen luettelosta.

• voit muokata kirjelomaketta napsauttamalla sen nimeä luettelosta ja valitsemalla toisen
seuraavista muokkausvaihtoehdoista: Muokkaa ominaisuuksia tai Muokkaa kirjelomaketta.

• Jos haluat poistaa kirjelomakkeen, valitse Poista nimen vierestä. Et voi poistaa kirjelomaketta,
joka on käytössä jossakin HTML-sähköpostimallissa.

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen

Kirjelomake-kentät

Kirjelomakkeen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjelomakkeiden luominen
tai muuttaminen:
• Kirjelomakkeiden

hallintaoikeus

HTML-sähköpostimalliesi ulkoasu ja käyttömahdollisuudet määritetään kirjelomakkeiden avulla.
Kirjelomakkeen logo, väritys ja tekstiasetukset voivat periytyä HTML-sähköpostimalliin.

Kirjelomake muodostuu ominaisuuksista ja lisätiedoista. Ominaisuudet näkyvät vain sisäisesti
organisaatiossa, ja käyttäjät pystyvät tunnistamaan niiden perusteella kirjelomakkeen. Lisätietoja
käytetään sähköpostissa, kun kirjelomake on otettu käyttöön Voit luoda kirjelomakkeen ominaisuudet
ja lisätiedot ohjattua kirjelomakkeiden luontitoimintoa käyttämällä.

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

2. Valitse Uusi kirjelomake.

Kirjelomakkeen ominaisuuksien määrittäminen

1. Valitse Käytettävissä, jos haluat antaa uuden kirjelomakkeen välittömästi käyttäjien
käytettäväksi.

2. Kirjoita kirjelomakkeen otsikko. Otsikkoa käytetään kirjelomakkeeseen viittaamiseen käyttöliittymän sivuilla.

3. Vaihda Kirjeotsikon yksilöivä nimi  tarvittaessa. Yksilöivällä nimellä viitataan komponenttiin Force.comAPI:a käytettäessä.
Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Kirjelomakkeen yksilöivä nimi  -kentän avulla kehittäjä
voi muuttaa hallittavien pakettien tiettyjen komponenttien nimiä, jolloin muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

4. Kirjoita kirjelomakkeen kuvaus. Nimi- ja kuvauskentät on tarkoitettu sisäistä käyttöä varten, ja ne kuvaavat kirjelomakkeen sisältöä
muille käyttäjille.

5. Valitse Tallenna. Kirjelomakkeen lisätietosivu tulee näyttöön.
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Kirjelomakkeen lisätietojen määrittäminen

1. Määritä kirjelomakkeen määritteet.

• Valitse Muokkaa taustaväriä ja määritä kirjelomakkeen taustan väri. Valitse väri napsauttamalla värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa ylätunnisteen ominaisuuksia ja valitse kirjelomakkeen yläosan väri, tasaus ja korkeus.

• Valitse Valitse logo, jos haluat lisätä yrityksen logon kirjelomakkeen ylä- tai alaosaan.

Note:  Sinun täytyy ladata logokuva Asiakirjat-välilehteen ennen kuin voit lisätä sen kirjelomakkeeseen. Varmista, että
asiakirjalla on merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva, jotta se on näkyvissä muillekin vastaanottajille kuin
Salesforce-käyttäjille. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen".

Valitse kuva valitsemalla kansio ja napsauttamalla liitettävän asiakirjan nimeä. Vaihtoehtoisesti voit etsiä tiedostoa sen nimen
perusteella valitsemalla Hae asiakirjoista ja kirjoittamalla tiedoston nimen.

• Voit poistaa kuvan kirjelomakkeesta valitsemalla Poista logo.

• Valitse Muokkaa yläviivaa ja määritä otsikon alapuolella olevan vaakaviivan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa tekstiosan värejä ja valitse kirjelomakkeen tekstiosan taustaväri.

• Valitse Muokkaa keskiviivaa ja määritä kirjelomakkeen keskireunan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa alatunnisteen ominaisuuksia ja valitse kirjelomakkeen alaosan väri, tasaus ja korkeus.

• Valitse Muokkaa alaviivaa ja valitse kirjelomakkeen alaosan vaakaviivan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

2. Voit tarkastella kirjelomaketta erillisessä selainikkunassa valitsemalla Esikatselu.

3. Valitse Tallenna.

Lisätietoja kirjelomakkeen asetukset sisältävän HTML-sähköpostimallin luomisesta on kohdassa HTML-sähköpostimallien luominen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

Kirjelomake-kentät
Alla on kuvaus kirjelomakkeen lisätietosivulla näytettävistä kentistä.

KuvausKenttä

Valintamerkki osoittaa, että kirjelomaketta voidaan soveltaa
HTML-malliin.

Käytettävissä

Kirjelomakkeen luoneen käyttäjän nimi sekä päivämäärä ja aika.Luoja:

Teksti, joka auttaa sinua tunnistamaan tämän kirjelomakkeen
muista.

Kuvaus

Kirjelomakkeen sisäinen nimi.Kirjelomakkeen otsikko

Yksilöivällä nimellä viitataan komponenttiin Force.com API:a
käytettäessä. Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää nimiristiriidat

Kirjelomakkeen yksilöivä nimi
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KuvausKenttä

pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta
peräkkäistä alaviivaa. Kirjelomakkeen yksilöivä nimi
-kentän avulla kehittäjä voi muuttaa hallittavien pakettien tiettyjen
komponenttien nimiä, jolloin muutokset näkyvät tilaajan
organisaatiossa.

Kirjelomaketta viimeksi muokanneen käyttäjän nimi sekä
päivämäärä ja aika.

Muokkaaja:

Nimitilan etuliite, jota sähköpostimalli käyttää API:ssa.Nimitilan etuliite

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen
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Sähköpostimallien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Salesforce Classicissa voit luoda neljän tyyppisiä sähköpostimalleja: teksti, HTML kirjelomakkeella,
mukautettu ja Visualforce. Kaikki sähköpostimallit voivat sisältää tekstiä, yhdistämiskenttiä ja
liitetiedostoja. Voit myös sisällyttää kuvia HTML- ja Visualforce-malleihisi. Voit käyttää
sähköpostimalleja, kun lähetät sähköpostin tietueen Toimintohistoria- tai HTML-sähköpostin tila
-viiteluettelosta. Teksti- ja HTML-muotoisia malleja voi käyttää myös joukkosähköposteja
lähetettäessä. Tekstimalleille ja ilman HTML-tunnisteita luoduille Visualforce-malleille on käytettävissä
painike niiden oikeinkirjoituksen tarkastamiseen.

• Teksti– Kaikki käyttäjät voivat luoda tai muokata tekstimuotoisia sähköpostimalleja. Lisätietoja
on kohdassa Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen sivulla 453.

• HTML ja kirjelomake - Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on HTML-mallien muokkausoikeus, voivat
luoda HTML-sähköpostimalleja kirjelomakkeiden perusteella. Lisätietoja on kohdassa
HTML-sähköpostimallien luominen.

• Mukautettu HTML - Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on HTML-mallien muokkausoikeus, voivat
luoda mukautettuja HTML-sähköpostimalleja käyttämättä kirjelomakkeita. Sinun pitää joko
tietää sähköpostimalliin lisättävä HTML-koodi tai hankkia se. Lisätietoja on kohdassa
Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen sivulla 454.

• Visualforce - Pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat luoda malleja Visualforcen avulla.
Visualforce-sähköpostimallit sallivat vastaanottajan tietojen kehittyneen yhdistämisen, jossa
malli voi sisältää tietoa monista tietueista. Lisätietoja on kohdassa Visualforce-sähköpostimallien
luominen.

Note: Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

Käytä sähköpostimallejasi jollakin seuraavista tavoista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit— kumman
näetkään.

• Siirry Sähköpostimallien tarkasteleminen -sivulle napsauttamalla minkä tahansa sähköpostimallin
nimeä.

• Jos haluat muokata mallia tai poistaa sen, valitse Muokkaa tai Poista luettelosta mallin nimen
vierestä.

• Luo minkä tahansa tyyppinen sähköpostimalli valitsemalla Uusi malli.

Note:  Seuraavissa ominaisuuksissa käytettyjen sähköpostimallien täytyy olla sekä julkisia että aktiivisia:

• Webistä liidiksi

• Webistä tapaukseksi

• Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa

• Kohdistussäännöt

• Eskalointisäännöt
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• Automaattisen vastauksen säännöt

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien kloonaaminen

Kirjelomakkeiden käyttäminen

Sähköpostimallien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Kun haluat tarkastella mallia, valitse mallin nimi luettelosta. Asetukset vaihtelevat mallityypin mukaan
(mukautettu, HTML, Visualforce tai tekstimuotoinen):

• Muuta tekstimallien viestien sisältöä, aihetta tai yhdistämiskenttiä valitsemalla Muokkaa.

• Mukautetut ja HTML-mallit:

– Muuta HTML-version sisältöä tai yhdistämiskenttiä napsauttamalla Muokkaa
HTML-versiota.

Note:  Kaikki mukautetut sähköpostimallit ja HTML-sähköpostimallit sisältävät Vain
teksti -version vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja. Jos jätät
Vain teksti -version tyhjäksi, se luodaan automaattisesti, kun muokkaat HTML-versiota.

– Muuta Vain teksti -version sisältöä tai yhdistämiskenttiä napsauttamalla Muokkaa
tekstiversiota.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät
sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti sisällön vain teksti -version käytössä olevan
HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.

• Visualforce-mallit:

– Muuta mallisivusi koodia napsauttamalla Muokkaa mallia.

– Visualforce-liitteet-luettelosta näkyy, mitkä liitteet on luotu Visualforce-tunnisteilla.

– Jos Visualforce-koodi viittaa asennetuissa hallittavissa paketeissa oleviin komponentteihin,
Version asetukset -viiteluettelossa näytetään komponentteja sisältävien asennettujen
pakettien versiot. Asennettujen hallittavien pakettien tietyntyyppiset komponentit saattavat
sisältää toisen luokan, käynnistimen tai mukautetun objektin

– Jos sähköpostimalli sisältää salattua dataa, muista, että data näytetään salattuna luodussa
sähköpostissa ja Visualforce-mallisivulla. Se näytetään tietoturvasyistä pelkkänä tekstinä.

• Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja
lähettää testisähköpostin napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

• Napsauta Liitteet-viiteluettelosta Liitä tiedosto. Liitetty tiedosto sisällytetään kaikkiin malliin
perustuviin sähköposteihin.

Valitse tiedosto seuraavasti:

– Etsi tiedostoja Asiakirjat-välilehdestä napsauttamalla Hae asiakirjoista -linkkiä. Jos valitset kuvalogon tai muun grafiikkatiedoston,
lisää asiakirjalle Ulkoisesti käytettävissä  -merkintä Asiakirjat-välilehdessä.

– Voit myös valita tiedoston tietokoneeltasi tai asiakirjakansiosta valitsemalla kyseisen vaihtoehdon Tiedoston sijainti
-alasvetoluettelosta.
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• Jos sinulla on julkisten mallien hallintaoikeudet, voit valita toisen tekijän valitsemalla [Muuta] Tekijä-kentän vierestä. Tekijä on
oletusarvoisesti henkilö, joka loi sähköpostimallin.

• Poista malli napsauttamalla Poista.

• Kloonaa malli napsauttamalla Kloonaa. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallien kloonaaminen sivulla 456.

• Jos kehitystila on päällä, napsauta Näytä riippuvuudet nähdäksesi, mihin komponentteihin malli viittaa.

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group Edition
-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda pelkkä teksti -muotoisia sähköpostimalleja lähettääksesi sähköposteja asiakkaille, jotka
eivät voi lukea HTML-sähköposteja.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Teksti-mallityyppi ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Mallin yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa
komponenttiin, kun käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää
nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa
sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin
yksilöivä nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa
paketissa, jolloin muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten.

10. Kirjoita viestin aihe.

11. Kirjoita viestin teksti.

12. Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mallin aiheessa ja tekstiosassa. Kun lähetät sähköpostin, nämä kentät korvataan tietueistasi
saaduilla tiedoilla.

13. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

Tiedostojen liittäminen malleihin

Liitetiedoston liittäminen malliin:

1. Tee jokin seuraavista:
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Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja
valitsemalla Sähköpostimallit.

•

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita Pikahaku-kenttään Mallit  ja
valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman näetkään.

2. Valitse malli.

3. Valitse sähköpostimallin lisätietosivulta Liitä tiedosto.

4. Valitse kansio ja napsauta asiakirjan nimeä, tai hae asiakirja napsauttamalla Hae asiakirjoista ja syöttämällä tiedoston nimen.

Voit myös liittää tiedoston tietokoneestasi valitsemalla Oma tietokone.

Liitetiedosto sisältyy kaikkiin malliin perustuviin sähköposteihin. Joukkosähköpostien liitetiedostot lähetetään tiedostojen sijaan linkkeinä
(lisätietoja on kohdassa Joukkosähköpostin lähettäminen sivulla 434).

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja HTML-sähköpostimalleja käyttämättä kirjelomaketta. Jos HTML ei ole sinulle
tuttua, voit liittää HTML-koodia malliisi.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Mukautettu (ei kirjelomaketta)  ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa komponenttiin, kun
käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää nimiristiriidat
pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä,
ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin yksilöivä
nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa paketissa, jolloin
muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten. Kuvausta
käytetään sähköpostitoimintojen lokin otsikkona lähetettäessä joukkosähköpostia.

10. Napsauta Seuraava.

11. Kirjoita viestin aihe.
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12. Syötä viesti HTML-lähdeteksti. Sisällytä kaikki HTML-tunnisteet.

Note:  Jos olet lisäämässä kuvaa, suosittelemme lataamaan sen Asiakirjat-välilehteen. Voit sitten viitata palvelimellamme
säilytettyyn kuvan kopioon. Esimerkki:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä mallin aiheeseen ja tekstiosaan. Nämä kentät korvataan liidisi, yhteyshenkilösi, tilisi,
mahdollisuutesi, tapauksesi tai ratkaisusi tiedoilla, kun lähetät sähköpostin.

14. Napsauta Seuraava.

15. Voit halutessasi lisätä sähköpostisi Vain teksti -version tai napsauttaa Kopioi teksti HTML-versiosta liittääksesi HTML-versiosi tekstin
automaattisesti ilman HTML-tunnisteita. Vain teksti -versio on käytettävissä vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti
sisällön vain teksti -version käytössä olevan HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.

16. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

Note:  Et voi muokata mukautetun HTML-mallin sisältöä, kun valitset sen sähköpostissa käytettäväksi.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien kloonaaminen
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Sähköpostimallien kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Sähköpostimalli kloonataan tallentamalla valmis malli uudella nimellä.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse luettelosta sähköpostimallin nimi.

3. Valitse Kloonaa.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten.

8. Napsauta Tallenna.
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Kuvien lisääminen sähköpostimalleihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit sisällyttää kuvia tai logoja HTML- ja Visualforce-sähköpostimalleihin. Logot ja kuvat tulevat
mallin luomisen aikana valitsemastasi kirjelomakkeesta HTML-koodeille, joissa on kirjelomakemalleja.

Kun luot mukautettuja HTML- tai Visualforce-malleja, sisällytä kuvaan viittaavat img-tunnisteet.
Suosittelemme lataamaan kuvat Asiakirjat-välilehteen ja viittaamaan Salesforce-palvelimella olevaan
kuvan kopioon. HTML-esimerkki:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

Visualforce-esimerkki:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
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Tapausten yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
yhdistämiskentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Käytettävissä olevien yhdistämiskenttien luettelo riippuu työstämiesi tietojen tyypistä. Useimmat
tapausten yhdistämiskentät vastaavat suoraan tapauskenttää. Tämä taulukko selittää kehittyneimmät
yhdistämiskentät, jotka esittävät tapaustietueen käsittelystä saatuja arvoja.

KuvausYhdistämiskenttäKenttä

PDF-liitteiksi muunnettuun tapaukseen liittyvät
artikkelit.

Käyttäjät voivat napsauttaa tapauksen lisätietosivun
Sähköpostit-luettelosta Lähetä sähköpostia ja
valita tämän yhdistämiskentän sisältävän mallin.

Case.Articles_as_PDFsArtikkelit
PDF-tiedostoina

Liitteitä voidaan esikatsella tai poistaa ennen
sähköpostin lähettämistä.

Ketju kaikista sähköposteista, joissa tapauksen
yhteyshenkilö on lähettäjä tai vastaanottaja

Case.Email_ThreadSähköpostiketju

(Vastaanottaja, Kopio  tai Piilokopio).
Tässä luetellut sähköpostit ovat käänteisessä
aikajärjestyksessä, joten uusimmat sähköpostit
näytetään ketjussa ensimmäisinä. Ketju lisää
sähköpostien tekstiversion. Et voi käyttää tätä
yhdistämiskenttää Visualforce-sivuilla.

Sähköpostiketjun rajoitukset ovat:

• Sähköpostien enimmäismäärä: 200

• Sähköpostiviestin tekstiosan lyhenteen koko:
32 kt

Tapaukseen viimeksi lisätyn huomautuksen kuvaus.Case.Last_Case_CommentUusin
tapauksen
huomautus

Tapauksen ratkaisun liitteet.Case.Solution_AttachmentsRatkaisun
liitteet

Tapaukseen liitetyn ratkaisun lisätiedot. Jos
tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin ratkaisun
kuvaus näytetään luettelossa.

Case.Solution_DescriptionRatkaisun
kuvaus

Tapaukseen liitetyn ratkaisun otsikko. Jos
tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin ratkaisun
otsikko näytetään luettelossa.

Case.Solution_SubjectRatkaisun
aihe

Tapaukseen liitetyn ratkaisun otsikko ja lisätiedot.
Jos tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin
ratkaisun otsikko ja kuvaus näytetään luettelossa.

Case.Solution_Subject_and_DescriptionRatkaisun
aihe ja
kuvaus
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KuvausYhdistämiskenttäKenttä

Kunkin ehdotetun ratkaisun aiheeseen ja kuvaukseen vievät linkit, jotka
saattavat auttaa asiakkaita ratkaisemaan ongelmiaan.

Case.Suggested_SolutionsEhdotetut
ratkaisut

Note: Ratkaisujen ehdotetun yhdistämiskentän sisältävän mallin
avulla luotujen joukkosähköpostien lähettäminen saattaa kestää
useita minuutteja, joten sitä ei suositella.

Yksilöllinen tunniste tapauksen sähköpostiketjulle Sähköpostista
tapaukseksi -toiminnossa. Ketjun tunnus on kunkin tapaussähköpostin

Case.Thread_IdTapausketjun
tunnus

yksilöivä tunnus, kuten [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. Ketjun tunnus
lisätään oletusarvoisesti tapaussähköpostien aiheeseen ja tekstiosaan.
Ketjun tunnus sijaitsee oletusarvoisesti tekstiosan lopussa. Käytä tätä
yhdistämiskenttää siirtääksesi sen muuhun sijaintiin tekstiosassa.

Tapausten yhdistämiskenttiin liittyviä huomautuksia

Tapausten oikeutuksien yhdistämiskentät
Tapausten oikeutuksien yhdistämiskenttiä ei tueta. Jos esimerkiksi lisäät Oikeutuksen nimi {!Case.Entitlement}
-yhdistämiskentän sähköpostimalliin, kenttää ei esitäytetä malliin.

Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen yhdistämiskentät
Jos sinulla on käytössä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto, voit luoda sähköpostimalleja,
joita tukiagentit voivat käyttää vastatakseen tapaussähköposteihin. Nämä mallit voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja
vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallien hallinta sivulla 451.

Webistä tapaukseksi -toiminnon yhdistämiskentät
Kun haluat viitata Webistä tapaukseksi -toiminnolla online-tapauksen lähettäneen asiakkaan nimeen, sähköpostiosoitteeseen,
puhelinnumeroon tai yritykseen, käytä tarkoituksenmukaista {!Case_OnlineCustomer...}-kenttää. Kun haluat viitata
tapaukseen liitettyyn yhteyshenkilöön tai tiliin, käytä tarkoituksenmukaisia yhteyshenkilöjen tai tilien yhdistämiskenttiä.

Yhteisöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Voit lisätä yhdistämiskenttiä yhteisöjen sähköpostimalleihin.

Kun otat Salesforce Communities -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, sinulle luodaan kolme
tekstipohjaista sähköpostimallia:

• Yhteisöt: Salasana muutettu -sähköposti

• Yhteisöt: Salasana unohtui -sähköposti

• Yhteisöt: Uuden jäsenen tervetulosähköposti

Nämä mallit käyttävät yksilöllisiä yhdistämiskenttiä. Näitä yhdistämiskenttiä ei voi valita tai kopioida
mallia muokatessa, mutta ne voidaan syöttää manuaalisesti. Nämä yhdistämiskentät toimivat oikein
vain, jos niitä käytetään yhteisölle valitussa teksti- tai HTML-mallissa.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.{!Community_Name}
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KuvausKentän nimi

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

{!Community_Url}

Tämä kenttä on täytetty vain, jos:

• Kentän sisältävä malli on valittuna yhteisön uuden jäsenen
tervetulosähköpostin malliksi ja Lähetä tervetulosähköposti
-vaihtoehto on valittuna, TAI

• Kentän sisältävä malli on valittu joko Salasana unohtui- tai
Muuta salasanaa -malliksi ja sähköpostin saava käyttäjä on
yhteisön jäsenenä oleva ulkoinen käyttäjä.

Tervetulosähköpostin saavan käyttäjän käyttäjänimi.{!Receiving_User.Username}

Voit luoda yhteisöille mukautettuja sähköpostimalleja käyttämällä Visualforcea, joka sallii sinun käyttää sähköpostimalleissasi yhtiösi
mukautettua brändäystä. Käytä Visualforce-sähköpostimallille globaalia $Network-yhdistämiskenttätyyppiä ja sen ominaisuuksia
seuraavan taulukon mukaisesti.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.$Network.Name

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

$Network.NetworkUrlForUserEmails

Tämä kenttä on täytetty vain, jos sitä käytetään
Visualforce-sähköpostimallissa jollekin kolmesta
Yhteisöt-ominaisuuden tukemasta sähköpostityypistä.

Jos yhteisösi käyttää tapauksia, hyväksymisiä tai työnkulkuja, sähköpostit, jotka on luotu {!<jokin_objekti>.Link}- tai
{!Case.Link}-yhdistämiskenttää käyttävästä sähköpostimallista, sisältävät linkin yhteisössä olevaan tietueeseen. Jos sähköpostin
vastaanottava käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, linkki siirtää hänet vanhimpaan aktiiviseen yhteisöön. Jos käyttäjä on
jo kirjautunut sisään yhteisöön ja napsauttaa sähköpostissa olevaa linkkiä, linkki siirtää hänet kyseiseen yhteisöön. Jos käyttäjä ei ole
minkään yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet sisäiseen organisaatioon. Jos käyttäjä sekä portaalin että yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet
yhteisöön.

KuvausKentän nimi

Käytetään näissä kohteissa:{!Case.Link}

• Tapausten huomautusten ilmoitukset yhteyshenkilöille ja
omistajille
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KuvausKentän nimi

• Tapausten luomisten ja päivitysten ilmoitukset yhteyshenkilöille

Käytetään näissä kohteissa:{!<jokin_objekti>.Link}

• Hyväksyjille ja valtuutetuille hyväksyjille lähetetyt
hyväksymispyynnöt

• Työnkulkujen sähköpostihälytykset

Jos haluat tarkastaa, käyttävätkö sähköpostimallisi näitä yhdistämiskenttiä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit, valitse Sähköpostimallit ja napsauta haluamasi sähköpostimallin vierestä Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Joukkoyhdistämisasiakirjojen
luominen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Note:  Voit luoda joukkoasiakirjamalleja Laajennettu yhdistäminen -ominaisuuden avulla.
Laajennettu yhdistäminen -toiminnon aktivoimista täytyy pyytää Salesforcelta. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Pääkäyttäjän pitää myös aktivoida toiminto, ennen kuin voit käyttää laajennettua yhdistämistä.

Laajennetun yhdistämisen avulla voit luoda useille tietueille samanaikaisesti ja vaivattomasti
Microsoft® Word -yhdistämisasiakirjoja, kuten mallikirjeitä, kirjekuoria ja osoitetarroja.

1. Napsauta Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä. Muita tietueita ei tueta tällä hetkellä.

2. Käynnistä ohjattu joukkoyhdistämistoiminto valitsemalla Työkalut-osiosta Joukkoyhdistäminen.

3. Valitse avattavasta Näytä-valikosta haluamasi luettelonäkymä.

4. Valitse yhdistämiseen lisättävät tietueet. Valitse kaikki sivulla näkyvät tietueet valitsemalla
sarakeotsikon valintaruutu.

5. Valitse Seuraava.

6. Valitse luotavat Word-asiakirjatyypit. Tuettuja asiakirjatyyppejä ovat asiakirjat, kirjekuoret ja
osoitetarrat.

7. Kirjaa näiden yhdistämisasiakirjojen luonti valitsemalla Kirjaa toiminto...  -valintaruutu. Näin lisäät jokaiseen tietueeseen
valmiin tehtävän.

8. Valitse Seuraava.

9. Valitse haluamasi yhdistämismallit.

Valitse, haluatko luoda yhden Word-asiakirjan, joka sisältää kaikki tiedot, tai erillisen Word-asiakirjan jokaiselle tietueelle.

10. Voit myös napsauttaa kohtaa Mallien esikatselu ja tarkastella Word-asiakijaa ja yhdistämiskenttiä, kuitenkin ilman tietoja. Huomaa,
että vaikka voit muokata avautuvaa Word-asiakirjaa, muutoksia ei käytetä nykyisessä yhdistämispyynnössä. Jos haluat käyttää hiljattain
päivitettyä mallia yhdistämismallina, se täytyy ensin ladata palvelimelle.

11. Valitse Valmis.
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Note:  Jos pyyntösi on suurempi kuin määritetty laajennetun yhdistämisen enimmäiskoko, järjestelmä pyytää sinua valitsemaan
vähemmän tietueita tai pienempiä yhdistämismalleja.

Saat Salesforcelta sähköpostia, kun luodut asiakirjat ovat valmiita. Kun yhdistämisasiakirjat ovat:

• alle 3 Mt, Salesforce lähettää ne sinulle sähköpostitse liitteenä Word-asiakirjana (.doc) tai zip-tiedostona (.zip). Jos liitteen koko
ylittää organisaatiosi sähköpostien liitetiedostojen enimmäiskoon tai jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt kaikki yhdistämisasiakirjat
tallentumaan Asiakirjat-välilehteen, Salesforce tallentaa luomasi asiakirjat automaattisesti Asiakirjat-välilehteen. Saat sähköpostitse
linkin asiakirjan sijaintiin.

• yli 3 Mt, Salesforce tallentaa ne Asiakirjat-välilehden henkilökohtaiseen asiakirjakansioosi.

Yhdistämisessä huomioitavia asioita
Laajennettu yhdistäminen -toiminto tukee lisäksi seuraavia ympäristöjä: Mozilla Firefox -selain ja Apple Mac OS. ActiveX-ohjausobjekteja
ei tarvitse asentaa.

Laajennettu yhdistäminen tukee Microsoft Word 2007 -versiota.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue .docx- tai .dotx-tiedostomuodoissa tallennettuja malleja.

• Yhdistämisasiakirjat antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue muotoilua muotoillun tekstin aluekentistä.

• Yhdistämisen käyttäminen tietueen lisätietosivulta käynnistää automaattisesti tietueen vakiomallisen työnkulun ja vahvistussäännöt.
Laajennetun yhdistäminen käyttäminen ei kuitenkaan käynnistä kyseisiä sääntöjä.

• Laajennettua yhdistämistä käytettäessä yhdistäminen ei saa ylittää seuraavia rajoja:

– 1 000 tietuetta

– Valittu yhdistämismalli tai valitut yhdistämismallit voivat olla yhteensä enintään 1 Mt.

– Joukkoyhdistämisissä valittujen tietueiden lukumäärä kerrottuna valittujen yhdistämismallien kokonaiskoolla ei saa olla yli 50
Mt.

• Kun esikatselet yhdistämisasiakirjoja, näet vain mallin: Esikatselu ei hae yhdistämiskenttiin tietoja, koska esikatselumallille ei ole
saatavissa tietuetietoja.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Luo yhdistämisasiakirjoja käyttämällä tuettujen objektien kenttiä.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme
standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että myyntiedustajat eivät voi enää luoda
yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli!
Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu
yhdistäminen -toiminnolla.

1. Valitse tietueen Toimintohistoria-luettelosta Yhdistä. Tilit, yhteyshenkilöt, liidit, tapaukset,
mahdollisuudet ja mukautetut asiakirjat ovat tuettuja.
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2. Käytä hakutoimintoa ja määritä tietue, jonka tiedot haluat yhdistää.

3. Valitse yhdistämismalli.

4. Valitse Luo.

Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde mahdollisuuksiin, ohjelma valitsee oletusarvoisesti mahdollisuuden
ensisijaisen yhteyshenkilön.

5. Salesforce luo sitten asiakirjasi:

• Jos organisaatiossa käytetään vakiomallista yhdistämistä, Word avaa luodun asiakirjan. Kun asiakirja tulee näkyviin, tallenna
asiakirja kiintolevylle valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

• Jos organisaatiossa käytetään laajennettua yhdistämistä ja pyyntösi on suurempi kuin määritetty enimmäiskoko, järjestelmä
pyytää sinua valitsemaan pienemmän yhdistämismallin. Laajennettua yhdistämistä käytettäessä Word ei avaudu, kun valitset
Luo. Sen sijaan Salesforce lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää joko luodun Word-asiakirjan liitteenä tai linkin asiakirjaan
Asiakirjat-välilehteen.

6. Jos kirjasit yhdistämisen toiminnoksi, syötä tehtävän tiedot ja luo tarvittaessa jatkotehtävä.

Yhdistämistehtävän Aihe  asetetaan oletusarvoisesti myös yhdistämismallin nimeksi, ja tehtävä näkyy suoritettuna toimintona
Toimintohistoria-luettelossa. Yhdistettyä asiakirjaa ei tallenneta tehtävän liitteenä.

7. Tulosta ja postita asiakirjasi tai lähetä se sähköpostiliitteenä.

Yhdistämisessä huomioitavia asioita
Laajennettu yhdistäminen -toiminto tukee lisäksi seuraavia ympäristöjä: Mozilla Firefox -selain ja Apple Mac OS. ActiveX-ohjausobjekteja
ei tarvitse asentaa.

Laajennettu yhdistäminen tukee Microsoft Word 2007 -versiota.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue .docx- tai .dotx-tiedostomuodoissa tallennettuja malleja.

• Yhdistämisasiakirjat antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue muotoilua muotoillun tekstin aluekentistä.

• Yhdistämisen käyttäminen tietueen lisätietosivulta käynnistää automaattisesti tietueen vakiomallisen työnkulun ja vahvistussäännöt.
Laajennetun yhdistäminen käyttäminen ei kuitenkaan käynnistä kyseisiä sääntöjä.

• Laajennettua yhdistämistä käytettäessä yhdistäminen ei saa ylittää seuraavia rajoja:

– 1 000 tietuetta

– Valittu yhdistämismalli tai valitut yhdistämismallit voivat olla yhteensä enintään 1 Mt.

– Joukkoyhdistämisissä valittujen tietueiden lukumäärä kerrottuna valittujen yhdistämismallien kokonaiskoolla ei saa olla yli 50
Mt.

• Kun esikatselet yhdistämisasiakirjoja, näet vain mallin: Esikatselu ei hae yhdistämiskenttiin tietoja, koska esikatselumallille ei ole
saatavissa tietuetietoja.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä
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Connect Offline

Force.com Connect Offline

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Force.com Connect Offlinen avulla voit käsitellä tärkeitä kauppojasi missä ja milloin tahansa – vaikka
käytössä ei olisikaan verkkoyhteyttä.

Connect Offline on asiakassovellus, joka antaa käyttää Salesforce-tietueiden alijoukkoa käyttämällä
samaa selainpohjaista käyttöliittymää kuin online-järjestelmä, mutta ilman Internet-yhteyttä. Voit
tarkastella, muokata, luoda ja poistaa tilejä, toimintoja, yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, liidejä ja
mukautettujen objektien tietueita (mukaan lukien suhderyhmät) Connect Offline -tilassa. Tämän
lisäksi voit lisätä ja päivittää mahdollisuuksien tuotteita ja aikatauluja.

Connect Offline -sovelluksessa käytössä oleva Salesforce-tietueiden alijoukko on nimeltään salkku.
Pääkäyttäjät voivat luoda salkkukokoonpanoja. Ne ovat joukko tietueita määrittäviä parametrejä,
jotka ovat tiettyyn profiiliin liittyvien käyttäjien salkussa. Organisaatioilla voi olla useita
salkkukokoonpanoja, jotka voidaan liittää kunkin eri profiiliin yhtä aikaa, jotta ne sopivat erityyppisten
offline-käyttäjien tarpeisiin. Yksi kokoonpano voi esimerkiksi sisältää liidit ja mahdollisuudet salkuissa
niille käyttäjille, joilla on myyntiedustajan profiili, ja toinen kokoonpano voi sisältää tilejä ja liittyviä mahdollisuuksia salkuissa niille, joilla
on asiakkuuspäällikön profiili. Käyttäjät, joilla ei ole kohdistettu salkkukokoonpanoa, voivat määrittää asetukset omalle Connect Offline
-salkulle ja valita manuaalisesti tilit, jotka salkku sisältää..

Kun käyttäjät ovat verkossa, he voivat synkronoida Connect Offline -salkkujaan Salesforcen kanssa. Synkronoinnin aikana muutokset
salkun tietueisiin otetaan käyttöön Salesforcessa ja päinvastoin. Tämä varmistaa, että sekä Salesforce että Connect Offline sisältävät
viimeisimmät tietueet. Jos päivitykset salkun tietueisiin ovat ristiriidassa Salesforce-tietueiden kanssa, Connect Offline näyttää ristiriitojen
ratkaisemistyökalun, jolla käyttäjät voivat helposti ratkaista ristiriidan.

Voit alkaa käyttämään Connect Offline -sovellusta heti kirjautumalla Salesforceen ja asentamalla Connect Offline -asiakassovelluksen.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet
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Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Tietueiden tarkasteleminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien
lukuoikeus

Tietueiden päivittäminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien luonti-,
muokkaus- tai
poisto-oikeus

1. Napsauta tietokoneellasi Start (Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > salesforce.com >
Connect Offline tai kaksoisnapsauta Connect Offline -työpöytäkuvaketta.

Tärkeää:  Kun ensimmäistä kertaa kirjaudut Connect Offline -sovellukseen, sinulla täytyy
olla Internet-yhteys.

2. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle
automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää
suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi
salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa
salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.

3. Valitse Päivitä välilehtien nimet  -valintaruutu, jos haluat Connect Offline
-sovelluksen heijastavan muutoksia, jotka olet tehnyt kentän nimiin, objekteihin ja välilehtiin
Salesforcessa sen jälkeen, kun viimeksi valitsit tämän asetuksen.

Note: Salesforce päivittää automaattisesti välilehtesi ensimmäisen kerran, kun kirjaudut
sisään.

4. Valitse Synkronoi tietoni  -valintaruutu synkronoidaksesi Connect Offline -salkkusi
Salesforcen kanssa.

5. Valitse Kirjaudu.
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Salkun määritykset

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Connect Offline
-salkkukokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Connect Offline
-salkkukokoonpanojen
luominen, muuttaminen tai
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Connect Offline -salkkukokoonpanot ovat joukko parametrejä, jotka määrittävät ne tietueet, jotka
ovat yksittäisten käyttäjien ja tiettyyn profiiliin liittyvien käyttäjien salkussa. Voit luoda useita
salkkukokoonpanoja ja liittää kunkin eri käyttäjän tai profiiliin yhtä aikaa, jotta ne sopivat erityyppisten
offline-käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi yksi kokoonpano voi sisältää liidejä ja mahdollisuuksia
myyntiedustajalle, ja toinen voi sisältää tilejä ja niihin liittyviä mahdollisuuksia tilipäälliköille.

Käyttäjät, joille ei ole kohdistettu salkkukokoonpanoja, näkevät oletussalkun sisällön ja voivat
määrittää asetuksia manuaalisesti omalle Connect Offline -salkulleen. Salesforce kuitenkin suosittelee
salkkukokoonpanon käyttämistä sen sijaan, että käyttäjien sallitaan muokata manuaalisesti omia
offline-salkkujaan, koska salkkukokoonpanot tarjoavat:

• keskistetyn kokoonpanon

• synkronoinnin minkä tahansa mukautetun objektin kanssa, toisin kuin henkilökohtaiset salkun
määritykset, jotka tukevat vain tiliin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin tai liideihin liittyviä
mukautettuja objekteja.

• mahdollisuus määrittää tietojoukkoja, joilla on suurempi joustavuus ja paremmat
suodatusominaisuudet

Voit hallita organisaatiosi salkkukokoonpanoja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot  ja valitsemalla Offline-salkun
kokoonpanot.

• Voit luoda salkkukokoonpanon napsauttamalla Uusi Offline-salkkukokoonpano.

• Voit määrittää offline-salkkukokoonpanon tietojoukon napsauttamalla salkkukokoonpanon
nimeä ja napsauttamalla sitten Muokkaa Tietojoukot-luettelosta.

• Voit tehdä muutoksia salkkukokoonpanoon napsauttamalla Muokkaa.

• Voit poistaa salkkukokoonpanon napsauttamalla Poista.

• Jos haluat tarkastella salkkukokoonpanon lisätietoja, napsauta sen nimeä.

• Voit kloonata salkkukokoonpanon valitsemalla kloonattavan salkkukokoonpanon ja valitsemalla sitten Kloonaa.

• Voit aktivoida salkkukokoonpanon napsauttamalla aktivoitavan kokoonpanon vierestä Muokkaa, valitsemalla Aktiivinen  ja
napsauttamalla sitten Tallenna.

• Voit poistaa salkkukokoonpanon aktivoinnin napsauttamalla aktivoitavan määrityksen vierestä Muokkaa, valitsemalla Aktiivinen
ja napsauttamalla sitten Tallenna.

Tärkeää:  Jos poistat aktiivisen salkkukokoonpanon aktivoinnin, kyseiseen kokoonpanoon kohdistetut käyttäjät eivät voi
synkronoida salkkujaan.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?
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Offline-salkkukokoonpanon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salkkukokoonpanojen
luominen, muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot
ja valitse Offline-salkun kokoonpanot nähdäksesi salkkukokoonpanojen luettelosivun.

2. Napsauta Uusi Offline-salkkukokoonpano.

3. Kirjoita salkkukokoonpanon nimi.

4. Jos haluat aktivoida salkkukokoonpanon heti sen luomisen jälkeen, valitse
Aktiivinen-valintaruutu. Kokoonpano ei toimi ennen kuin kyseinen valintaruutu on valittu.

5. Kirjoita salkkukokoonpanon kuvaus.

6. Valitse käyttäjät ja profiilit Käytettävissä olevat jäsenet  -ruudusta ja lisää jäsenet
salkkukokoonpanoon napsauttamalla Lisää. Jos valikossa ei heti näy lisättävää käyttäjää tai
profiilia, kirjoita profiilin nimi hakukenttään ja valitse Etsi. Voit kohdistaa kunkin käyttäjän tai
profiilin vain yhteen salkkukokoonpanoon.

Jos Kohdistetut jäsenet  -kentässä on käyttäjiä ja profiileja, joita et halua kohdistaa
kyseiseen salkkukokoonpanoon, valitse kyseiset käyttäjät ja profiilit ja napsauta
Poista-nuolipainiketta.

Varoitus:  Jos poistat käyttäjän tai profiilin aktiivisesta salkkukokoonpanosta, kyseiset
käyttäjät eivät voi synkronoida kyseisen kokoonpanon salkkujaan. Seuraavalla kerralla kun
käyttäjät synkronoivat, Connect Offline synkronoi heidän salkkunsa salkun oletussisällön
kanssa.

Kun kohdistat profiileja salkkukokoonpanoon, määritykset koskevat kaikkia kyseisen profiilin Connect Offline -käyttäjiä.

7. Napsauta Tallenna.

8. Sinun täytyy myös luoda tietojoukot tälle offline-salkkukokoonpanolle. Näin määrität ne tiedot, joita kokoonpanon jäsenet
vastaanottavat salkussaan.

Huomaa, että offline-salkkukokoonpano ei aktivoidu, ennen kuin valitset Aktiivinen-valintaruudun. Sinun täytyy myös luoda
tietojoukot tälle salkkukokoonpanolle. Näin määrität ne tietueet, joita tämän kokoonpanon käyttäjät voivat käyttää Connect Offline
-sovelluksessaan.

KATSO MYÖS:

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?
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Connect Offline -tietojoukkojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Connect Offline
-tietojoukkojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Connect Offline
-tietojoukkojen luominen,
muuttaminen tai
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kun olet luonut salkkukokoonpanon, määritä sen tietojoukko määrittämään tietueet, joita käyttäjät
voivat käyttää Connect Offlinessa, jos kyseinen salkkukokoonpano on kohdistettu heidän profiiliinsa.

Tietojoukot ovat kokoonpanossa oleva parametrien joukko, joka määrittää tietueet, jotka näkyvät
salkkukokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien salkuissa. Kukin tietojoukko voi sisältää yhteen
objektiin liittyviä tietueita, ja tietojoukot luokitellaan kyseisen objektin nimen mukaan. Tilit-tietojoukko
sisältää esimerkiksi vain tilitietueita. Voit rajoittaa tietojoukon sisältämiä tietoja kunkin tietojoukon
suodattimien ja rajoitusten avulla.

Tietojoukoilla voi olla alitietojoukkoja tietueille, jotka liittyvät ylätason tietojoukkoon. Jos esimerkiksi
hierarkian ensimmäisellä tasolla on Tilit-tietojoukko, voit lisätä Yhteyshenkilöt-alijoukon kaikille
tilitietueisiin liittyville yhteyshenkilötietueille.

Yksi salkkukokoonpano voi sisältää useita saman objektin tietojoukkoja ja jopa eri tasojen
tietojoukkoja. Voit esimerkiksi määrittää Liidit-määritykseen ylätason Tapahtumat-tietojoukon ja
Tapahtumat-alitietojoukon.

Tetojoukkojen määrittäminen salkkukokoonpanossa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot
ja valitse Offline-salkun kokoonpanot.

2. Napsauta muokattavan salkkukokoonpanon nimeä.

3. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.

4. Tietojoukot-sivulla voit

• Lisää tietojoukko.

• poistaa tietojoukon valitsemalla poistettavan tietojoukon ja valitsemalla sitten Poista.

• muokata tietojoukkoa valitsemalla muokattavan tietojoukon hierarkiasta. Tietojoukon
suodattimet näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa.

Kun muokkaat ja määrität tietojoukkoja, Salesforce tallentaa muutokset automaattisesti.

5. Voit arvioida sen tiedon määrän, jonka tietojoukot synkronoivat käyttäjän salkkuun valitsemalla käyttäjä Tietojen koon testaus -osasta
ja napsauttamalla Arvioi tietojen koko. Suurempien tietojoukkojen synkronointi kestää kauemmin ja vie enemmän levytilaa
käyttäjien tietokoneilla.

Note: Valitse käyttäjä  -kentässä on oletusarvoisesti parhaillaan kirjautuneena olevan käyttäjän nimi. On kuitenkin
tärkeää testata tietojen kokoa niille käyttäjille, jotka kohdistetaan salkkukokoonpanoon, jolle olet määrittämässä tietojoukkoja.

Kun testi on valmis, Tietojen koon testaus -osio antaa yhteenvedon tietojoukkojen koosta, ja tietojoukkohierarkia sivun yläosassa
näyttää kunkin tietojoukon luoman määrän tietueita sekä kunkin tietojoukon koon. Käytä näitä tilastoja määrittämään, mitkä tietojoukot
saattavat edellyttää lisäsuodatusehtoja koon pienentämiseksi.

Tietojen koon testaus -osan testitilasto ei päivity automaattisesti, jos muokkaat tietojoukkoja. Päivitä testitulokset valitsemalla Päivitä
tietojen koko.

6. Valitse Valmis, kun olet valmis.

Tietojoukkojen lisääminen

Tietojoukon lisääminen:

1. Luo ylätason tietojoukko valitsemalla hierarkiasta Tietojoukot tai luo alitietojoukko valitsemalla valmis tietojoukko.

2. Valitse Lisää....
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3. Valitse ponnahdusikkunasta objekti tietueille, jotka haluat sisällyttää tietojoukkoon. Salesforcen avulla voit luoda ylätason tietojoukkoja
kaikille mukautetuille objekteille ja seuraaville vakio-objekteille:

• tilit

• yhteyshenkilöt

• tapahtumat

• liidit

• mahdollisuudet

• tuotteet

• tehtävät

• käyttäjät

Alitietojoukkojen tapauksessa ponnahdusikkunassa näkyvät ainoastaan valittuun ylätason tietojoukkoon liittyvät objektit.

Note: Salesforce siirtää objektien ylätason tietueet automaattisesti, jos tietojoukossa on kyseisen tyyppinen ylätason tietue.
Ylätason tietue siirretään, vaikka se ei liittyisi aliobjektiin hierarkiassa.

4. Valitse OK. Luomasi tietojoukko näkyy hierarkiassa.

5. Voit myös rajata ylätason tietojoukon tai alitietojoukon sisältämiä tietueita suodatinten avulla seuraavasti.

a. Voit määrittää Salesforcen synkronoimaan tietueet automaattisesti tietueen omistajan mukaan käyttämällä Suodata tietueen
omistajan mukaan -asetusta. Vaihtoehdot:

• Kaikki tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki tietueet, joihin käyttäjällä on oikeus.

• Käyttäjän tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet.

• Käyttäjän tiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet ja
roolihierarkiassa käyttäjää alempana olevien käyttäjien tietueet.

• Käyttäjän tilitiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti tilit, joiden tilitiimin jäsen käyttäjä on,
mutta ei tilejä, jotka käyttäjä omistaa.

• Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti mahdollisuudet, joiden
mahdollisuustiimin jäsen käyttäjä on, mutta ei mahdollisuuksia, jotka käyttäjä omistaa.

• Ei mitään (vain haku): Salesforce ei synkronoi automaattisesti mitään tämän tietojoukon määrityksiä.

Salesforce näyttää vain valittuun tietojoukkoon liittyvät vaihtoehdot. Jos valitset esimerkiksi tilitietojoukon, näkyvissä on
Käyttäjän tilitiimin tietueet  -vaihtoehto, kun taas mahdollisuustietojoukon valitseminen tuo näkyviin
Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet  -vaihtoehdon.

Jos objektin offline-käyttö edellyttää tietueen omistussuodattimien yhdistelmää, voit lisätä saman objektin tietojoukon enintään
neljä kertaa samalle hierarkiatasolle. Esimerkiksi myyntipäällikkö saattaa haluta synkronoida itse omistamansa mahdollisuudet,
alaistensa omistamat mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimin jäsen hän on. Tässä tapauksessa hän lisäisi
mahdollisuuden tietojoukon ja valitsisi Käyttäjän tiimin tietueet  -vaihtoehdon. Sitten hän lisäisi toisen
mahdollisuuden tietojoukon samalle hierarkiatasolle ja valitsisi Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet.
Objekteja, joilla on vain yksi omistajuussuodatinvaihtoehto, ei voi lisätä samalle hierarkiatasolle useita kertoja.

b. Voit synkronoida automaattisesti vain tietyt ehdot täyttävät tietueet määrittämällä suodatinehtoja Suodata tietueen omistajan
mukaan -asetuksen lisäksi. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen, joka synkronoi ainoastaan mahdollisuustietueet, joiden summa
on yli 50 000 dollaria, tai yhteyshenkilötietueet, joiden tehtävänimike on Ostaja. Offline-kokoonpanojen suodattimille on käytössä
useita globaaleja $User-muuttujia.

Napsauta Lisää suodatinlogiikkaa muuttaaksesi suodattimien välistä AND-oletussuhdetta.
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c. Voit estää yhtä tietojoukkoa käyttämästä liikaa muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta toisen valintanapin
ja määrittämällä enimmäismäärän tietueille, joita tietojoukko voi siirtää salkkuun. Avattavien Lajitteluperuste- ja Lajittele-luetteloiden
avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos käytettävissä olevien tietueiden määrä on suurempi kuin määrittämäsi
rajoitus.

Jos rajoitus saavutetaan, Salesforce synkronoi tietueet Lajitteluperuste- tai Lajittele-asetusten mukaan. Jos asetuksiksi on määritetty
esimerkiksi Edellinen muokkauspäivä ja Laskeva, Salesforce siirtää viimeksi muokatut tietueet ja poistaa saman määrän tietueita,
joiden muokkauspäivämäärä on vanhin.

Jos valitset Ei mitään (vain haku)  -asetuksen ja Suodata tietueen omistajan mukaan -asetuksen, määritetyt rajat eivät
päde, sillä tietueita ei synkronoida automaattisesti.

Vihje:  Älä korvaa suodattimia Määritä tietueiden enimmäismäärä -asetuksella. Käytä Määritä tietueiden enimmäismäärä
-asetusta ainoastaan varokeinona ja rajoita salkun tietueiden määrää ensisijaisesti suodattimien avulla. Näin voit varmistaa,
että Connect Offline -käyttäjät saavat oikeat tietueet.

6. Valitse Valmis, kun olet valmis.

Tietojoukkoihin liittyviä huomautuksia

• Connect Offline -käyttäjät voivat tarkastella mahdollisuuksien yhteyshenkilöiden rooleja salkussaan. Voit lisätä yhteyshenkilöiden
rooleja salkkuun lisäämällä yhteyshenkilön tietojoukon salkkukokoonpanoon mahdollisuuden tietojoukon alikohteena.

• Toistuvat tapahtumat eivät ole käytettävissä Connect Offline -palvelussa.

• Kukin tietojoukko voi synkronoida enintään 5000 tietuetta.

• Jos lisäät tietojoukkoon mukautetun objektin, jossa on mukautetun välilehden kuvake, mukautetun välilehden ulkoasun
oletusasetuksena käytetään Connect Offline -sovelluksen Tähti-välilehtityyliä.

• Connect Offline ei tällä hetkellä tue Force.com-sovellusvalikkoa. Jos salkkukokoonpanosi synkronoi mukautettuja objekteja, kaikki
kyseisten objektien välilehdet ovat näkyvissä, kun kirjaudut sisään Connect Offline -sovellukseen, vaikka ne kuuluisivat eri solvellukseen.

KATSO MYÖS:

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta
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Tilien lisääminen manuaalisesti Connect Offline -salkkuusi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen Connect
Offline -sovellukseen
manuaalisesti:
• Tilien tarkasteluoikeus

Jos pääkäyttäjä ei kohdista salkkukokoonpanoa profiiliisi, napsauta minkä tahansa tilin lisätietosivulta
Myös offline -painiketta lisätäksesi tilin manuaalisesti Connect Offline -salkkuusi.

Seuraavalla kerralla kun synkronoit salkkusi, Salesforce siirtää tilin Connect Offline -sovellukseen
samoin kuin:

• kaikki tiliin liitetyt yhteyshenkilöt, jos sinulla on vähintään näiden yhteyshenkilöiden lukuoikeus

• kaikki tiliin liittyvät mahdollisuudet, jos sinulla on vähintään näiden mahdollisuuksien lukuoikeus.
Tämä sisältää mahdollisuudet, jotka on jaettu kanssasi, joiden omistaja on roolihierarkiassa
alapuolellasi oleva käyttäjä tai joiden mahdollisuustiimiin kuulut. Ladattujen mahdollisuuksien
tuotteet ja aikataulut sisältyvät myös salkkuusi.

• kaikki mukautetut objektit, joilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tiliin.

• tiliin liittyvät tehtävät ja tapahtumat lisätään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

– tapahtumat tältä kuulta ja kahdelta edeltävältä kuukaudelta sekä tulevien 24 kuukauden
ajalta

– kaikki avoimet tehtävät tulevien 24 kuukauden ajalta

– suljetut tehtävät, joiden suorituspäivä on tässä kuussa, edeltävien kahden kuukauden aikana
tai tulevien 24 kuukauden aikana

– tehtävät, joilla ei ole suorituspäivää ja jotka on luotu tai joita on muokattu tämän kuukauden
tai edeltävien kahden kuukauden aikana

Voit lisätä manuaalisesti enintään 100 tiliä salkkuusi.

Note: Sisällytä Offline -painike tulee automaattisesti näkyviin tilin lisätietosivuilla kaikille Connect Offline käyttäjille, jotka on
kohdistettu profiileihin, joissa ei ole salkkukokoonpanoa. Sinun ei tarvitse lisätä Sisällytä Offline -painiketta tilien sivuasetteluihin.

Manuaalisesti valittujen tilien poistaminen Connect Offline -versiosta
Voit poistaa manuaalisesti lisättyjä tilejä salkustasi seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Connect Offline  ja valitse Force.com Connect Offline.

2. Valitse Salkun määritykset.

3. Valitse poistettavan tilin vieressä oleva valintaruutu.

4. Valitse Poista salkusta.

Seuraavalla kerralla, kun synkronoit salkkuasi, Salesforce poistaa tilin salkustasi samoin kuin siihen liittyvät yhteyshenkilöt, mahdollisuudet,
toiminnot ja mukautettujen objektin tietueet, joilla on päätietue-alitietue-suhde tiliin.
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Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jos käyttäjäprofiiliisi ei ole liitetty salkun määrityksiä, oletussalkkusi sisältää automaattisesti seuraavaa:

• kaikki omat yhteyshenkilöt (mukaan lukien yksityiset yhteyshenkilöt) ja lukuoikeus liittyviin
tileihin tai mahdollisuuksiin

• Kaikki salkkusi tileihin liittyvät yhteyshenkilöt lisätään, jos sinulla on vähintään näiden
yhteyshenkilöiden lukuoikeus

• Kaikki salkkusi tileihin liittyvät mahdollisuudet, jotka ovat avoimia tai joiden sulkemispäivä on
kuluvan kuukauden, edellisten kahden kuukauden tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana
ja joihin sinulla on vähintään lukuoikeus. Tämä sisältää mahdollisuudet, jotka on jaettu kanssasi,
joiden omistaja on roolihierarkiassa alapuolellasi oleva käyttäjä tai joiden mahdollisuustiimiin
kuulut. Ladattujen mahdollisuuksien tuotteet ja aikataulut sisältyvät myös salkkuusi.

• kaikki omat liidit, enintään 5000

• Mukautetut objektitietueet, joilla on päätiedot–lisätiedot-suhde jonkin salkkuusi sisältyvän tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden
kanssa.

• tiliin liittyvät tehtävät ja tapahtumat ja salkkusi tileihin liittyvät tapahtumat lisätään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

– tapahtumat kahdelta edeltävältä kuukaudelta sekä tulevien 24 kuukauden ajalta

– kaikki omat avoimet tehtävät enintään 24 tulevan kuukauden aikana

– suljetut tehtävät, joiden suorituspäivä on edellisten kahden kuukauden tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana

– tehtävät, joilla ei ole suorituspäivää ja jotka on luotu tai joita on muokattu tämän kuukauden tai edeltävien kahden kuukauden
aikana

Note:  Niissä tehtävissä ja tapahtumissa, jotka liittyvät mukautettuihin objekteihin, jotka eivät ole käytettävissä offline-tilassa,
toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä ilmaisee, että tietue ei ole käytettävissä Connect Offline -sovelluksessa.

Jos käyttäjäprofiilillasi ei ole liitettyä salkun määritystä, oletussalkkusi sisältää myös kaikki tilit, jotka liittyvät omistamiisi mahdollisuuksiin.
Voit kuitenkin muuttaa tilivalintaa salkussasi sisältämään yhden seuraavista vaihdoista niiden sijaan:

• tilit, jotka otat mukaan manuaalisesti

• tilit, jotka liittyvät salkkusi toimintoihin

• kaikki tilisi

Jos haluat muokata tilivalintojasi, napsauta Salkun määritykset ja muokkaa niitä.

KATSO MYÖS:

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet

Connect Offlinen vianmääritys
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Connect Offline -salkun tilivalinnan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jos pääkäyttäjä ei kohdista salkun kokoonpanoa profiiliisi, salkkusi sisältää salkun oletussisällön,
johon kuuluvat omistamiisi mahdollisuuksiin liittyvät tilit, manuaalisesti sisällyttämäsi tilit sekä
yhteyshenkilöihisi liittyvät tilit. Voit muuttaa tilien valintaa Connect Offline -salkussa seuraavasti:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Connect Offline  ja valitse
Connect Offline.

2. Valitse Salkun määritykset.

3. Napsauta Salkun asetukset -otsikon vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.

4. Valitse jonku seuraavista vaihtoehdoista määrittääksesi tilit, jotka haluat sisällyttää salkkuusi:

• Manuaalisesti valitut — Enintään 100 tiliä, jotka sisällytät manuaalisesti napsauttamalla
Sisällytä Offline -painiketta tilin lisätietosivulta, sekä yhteyshenkilöihisi liittyvät tilit.

• Mahdollisuuksiin perustuva salkku — Enintään 5 000 tiliä, jotka liittyvät omistamiisi
mahdollisuuksiin (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä yhteyshenkilöihisi liittyvien tilien lisäksi). Huomaa seuraavat poikkeukset:

– Sinulla pitää olla vähintään lukuoikeus tileihin.

– Mahdollisuuksien pitää olla avoimia tai niiden sulkemispäivän tulee olla kuluvan kuukauden, edellisten kahden kuukauden
tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana.

Mahdollisuuksiin perustuva salkku on salkun oletuskokoonpano.

• Toimintoihin perustuva salkku — Enintään 5 000 tiliä, jotka liittyvät salkkusi toimintoihin (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä
yhteyshenkilöihisi liittyvien tilien lisäksi).

• Kaikki omat tilit — Enintään 5 000 tiliä, jotka omistat tai joiden tilitiimissä olet (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä yhteyshenkilöihisi
liittyvien tilien lisäksi).

5. Valitse Tallenna.

Tärkeää:  Jos pääkäyttäjä kohdistaa salkun kokoonpanon profiiliisi sen jälkeen, kun muutat salkkusi tilien valintaa, kohdistettu
salkun kokoonpano korvaa salkkusi tilivalinnan seuraavalla kerralla kun synkronoit Connect Offline -toiminnon.

KATSO MYÖS:

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Salkun synkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kun käytät Connect Offline -sovellusta Internet-yhteyden kanssa, voit synkronoida salkkusi Salesforcen
kanssa. Synkronoinnin aikana Connect Offline päivittää Salesforcen heijastamaan kaikkia muutoksia,
joita olet tehnyt salkun tietueisiin silloin, kun et ollut kytkettynä verkkoon. Connect Offline päivittää
myös salkkusi tietueita heijastamaan kaikkia Salesforcen muutoksia edellisen synkronointisi jälkeen.
Tämä varmistaa, että sekä Salesforce että Connect Offline sisältävät viimeisimmät tietueet.

Salkkusi synkronoidaan automaattisesti ensimmäisen kerran, kun kirjaudut sisään Connect Offline
-sovellukseen. Kun käytät Connect Offline -sovellusta Internet-yhteyden kanssa, voit synkronoida
salkkusi milloin vain napsauttamalla Synkronoi salkku selainikkunan oikeassa yläkulmassa.

Jos käyttäjä on muokannut verkossa samaa tietuetta, jota sinä olet muokannut ilman verkkoyhteyttä,
synkronoinnin aikana voi esiintyä ristiriitoja. Jos päivitykset salkun tietueeseen ovat ristiriidassa
Salesforce-tietueiden kanssa, Connect Offline näyttää ristiriitojen ratkaisemistyökalun, jolla käyttäjät
voivat helposti ratkaista ristiriidan. Jos et halua ratkaista ristiriitoja tällä kertaa, napsauta Peruuta

473

Connect OfflineMyynti asiakkaillesi



poistuaksesi ristiriitojen ratkaisemistyökalusta. Voit palata ristiriitojen ratkaisemistyökaluun myöhemmin napsauttamalla linkkiä
Virheet-osiossa Connect Offline -aloitussivulla.

Salkun tyhjentäminen
Tyhjennä salkku -linkki selainikkunasi oikeassa yläkulmassa palauttaa Connect Offline -sovelluksen sen alkuperäiseen tilaan.

Varoitus:  Jos napsautat Tyhjennä salkku -linkkiä, Connect Offline poistaa kaikki salkkusi tiedostot ja määritykset. Tyhjennä
salkkusi ainoastaan silloin, kun vaihdat aikavyöhykettä tai jos pääkäyttäjäsi pyytää sinua tekemään niin.

Connect Offline -ristiriitojen selvittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden tarkasteleminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien
lukuoikeus

Tietueiden päivittäminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien luonti-,
muokkaus- tai
poisto-oikeus

Synkronoinnin aikana ilmenee tietoristiriitoja, mikäli käyttäjä muokkasi samaa tietuetta Salesforcessa
kuin sinä muokkasit Connect Offline -sovelluksessa. Ristiriita ilmenee esimerkiksi, jos olet muokannut
yhteyshenkilön puhelinnumeroa Connect Offline -sovelluksessa ja toinen käyttäjä on muuttanut
saman yhteyshenkilön osoitetta Salesforcessa.

Kun ristiriita ilmenee, Connect Offline näyttää ristiriidan ratkaisemistyökalun, jonka avulla voit ratkaista
ristiriidan tunnistamalla viimeisimmät ja oikeimmat arvot. Ikkunan vasemmalla puolella näkyy
luettelo tietueista, joissa on tietoristiriitoja, ja oikealla puolella valintaikkunaa näkyvät kentät, joissa
on ristiriitaista tietoa vasemmalta valitsemallesi tietueelle.

Voit käyttää ristiriidan ratkaisemistyökalua:

1. Käytä vasemmassa reunaruudussa avautuvaa luetteloa ja valitse, näytetäänkö tietueet puu- vai
luettelonäkymässä, valitse sitten tietue, jonka haluat ratkaista.

2. Käytä oikeassa reunaruudussa avautuvaa luetteloa ja valitse, näytetäänkö tietueen kaikki tiedot
vai vain ristiriitaiset tiedot, valitse sitten valintanappi oikean tiedon vieressä.

3. Napsauta tarvittaessa kynäkuvaketta ( ) ja syötä manuaalisesti arvo, jonka haluat tallentaa.

Note:  Kynäkuvake ei ole käytettävissä vain luku -kentissä joillekin objekteille, kuten
mahdollisuuksien tuotteille.

4. Toista vaiheet jokaisen vasemmalla näkyvän tietueen kohdalla. Kun olet valinnut ristiriidan
ratkaisevan arvon, vasemmalla näkyvään tietueen tilaan tulee vihreä merkki.

5. Kun olet valinnut käytettävät arvot kaikkiin ristiriitaisiin tietueisiin, valitse Lähetä.

Kun työskentelet ristiriidan ratkaisemistyökalun kanssa, huomaa seuraavaa:

• Jos et halua ratkaista tietoristiriitoja tällä kertaa, valitse Peruuta. Voit jatkaa Connect Offline
-sovelluksen käyttämistä, mutta ristiriidan ratkaisemistyökalu näkyy aina, kun synkronoit tietojasi.

• Connect Offline -sovellus antaa syöttää arvoja, jotka rikkovat vahvistussääntöjä; tällaiset
vahvistussäännön rikkomiset tulevat kuitenkin näkyviin, kun tiedot ovat ristiriidassa ristiriidan
ratkaisemistyökalussa.

Ristiriidan ratkaisemistyökalu näyttää vain yhtä rikkomusta kerrallaan. Jos tietue rikkoo useita vahvistussääntöjä, ratkaise ja synkronoi
kukin rikkomus erikseen.

• Kentän arvot joillekin objekteille, kuten mahdollisuuksien tuotteille, ovat ainoastaan luettavissa ristiriidan ratkaisemistyökalussa. Voit
kuitenkin muuttaa näitä arvoja seuraavasti:

1. Vaihda vasemmassa reunassa olevaan puunäkymään.

2. Laajenna kaikki haarat ja valitse sitten syvin haara.
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3. Voit tallentaa Connect Offline -arvot valitsemalla Omat arvot  -valintapainikkeen tai säilyttää palvelimella olevat arvot
valitsemalla Salesforcen arvot  -valintapainikkeen. Arvot vain luku -kentissä muuttuvat vastaavasti.

4. Valitse Lähetä.

Jos et valitse mitään vaihtoehtoa ja valitset Lähetä, Connect Offline -versio tallentaa ristiriitojen ratkaisusovelluksessa kaikkien
vain luku -arvojen kohdalla asiakasohjelmassa olevan arvon.

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tietyt välilehdet ja ominaisuudet ovat käytettävissä Connect Offlinessa.

Näkemäsi välilehdet saattavat olla erilaisia, jos pääkäyttäjäsi nimeää joitain Salesforce-vakiovälilehtiä
uudelleen tai lisää mukautettuja objekteja salkkusi määrityksiin.

Aloitus-välilehti

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista tapahtumiasi ja tehtäviäsi, lukuun ottamatta monihenkisiä
tapahtumia.

• Päivitä tai tyhjennä salkun sisältö

• Synkroinoi, etsi, ja tarkastele viimeisimpiä kohteita sivupalkissa

• Voit laajentaa salkun Tiedot-osiota ja nähdä niiden tietueiden lukumäärän, joita sinulla on
kullekin tietueelle Connect Offline -sovelluksessa sekä niiden tietueiden lukumäärän, joita olet
muokannut viimeisen synkronoinnin jälkeen.

Note:  Salkun tiedoissa näytettävä muokattujen tietueiden luettelo ei sisällä poistettuja tietueita. Hakutulokset eivät myöskään
sisällä pitkiä tekstialuekenttiä, esimerkiksi tilin kuvausta.

• Vaihda toimintojen näkymiä kalenterin alapuolella olevista kuvakkeista

• Voit käynnistää Ristiriitojen ratkaiseminen -työkalun napsauttamalla kohtaa “Sinulla on ristiriitoja selvitettävänä” -linkkiä, kun se näkyy
sivupalkissa.

Tilit-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä tilejäsi tilien aloitussivulla

• Tarkastele offline-tilejä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista tilejä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista henkilötilejä. Tämä ominaisuus on käytettävissä Connect Offline -versiossa 3.5.2.13 tai myöhemmässä.

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-tileihin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä yhteystietoja, mahdollisuuksia ja toimintoja offline-tileihin

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Suhderyhmät-välilehti

• Seuraa perhe- ja ammattirooleja eri suhderyhmien jäsenille

• Kohdista ensisijainen ja toissijainen kohdistus kahdelle tärkeimmälle suhderyhmän jäsenelle
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• Tarkastele kaikkien toimintojen rullavaa liittyvää luetteloa suhderyhmän jäsenille

• Tarkastele niiden mukautettujen toimintojen rullavaa liittyvää luetteloa, jotka liittyvät suhderyhmän tileihin

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Connect Offline -versiossa 3.5.2.13 tai myöhemmässä. Liittyvät luettelot suhderyhmien
lisätietosivulla eivät ole käytettävissä Connect Offline:ssa.

Yhteyshenkilöt-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä yhteyshenkilöitäsi yhteyshenkilöiden aloitussivulla

• Tarkastele offline-yhteyshenkilöitä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa, monista tai poista yhteyshenkilöitä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-yhteyshenkilöihin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä toimintoja offline-yhteyshenkilöihin

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Mahdollisuudet-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä mahdollisuuksiasi mahdollisuuksien aloitussivulla

• Tarkastele offline-mahdollisuuksia valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa, monista tai poista mahdollisuuksia

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-mahdollisuuksiin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä toimintoja ja yhteyshenkilön rooleja offline-mahdollisuuksiin

• Lisää ja päivitä yhteyshenkilöiden rooleja, tuotteita ja aikatauluja ja muuta mahdollisuuden hintakirjaa

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Liidit-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä liidejäsi liidien aloitussivulla

• Tarkastele offline-liidejä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista liidejä

Note: Connect Offline -versiossa liideihin tehdyt muutokset eivät vaikuta kohdistussääntöihin.

• Liitä toimintoja offline-liideihin

• Käytä tietuetyyppejä, dynaamisia sivun asetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty Käännöstyökalussa)

Note:  Liidit ja mukautettujen objektin tietueet ovat käytettävissä vain Connect Offline 2.0:ssa tai uudemmissa versioissa, mikä käy
ilmi salkkukuvakkeesta , josta sovellus käynnistetään.
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Huomautuksia Connect Offline -sovelluksen käyttämisestä
Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Connect Offlinea:

• Monihenkiset tapahtuman näytetään Connect Offline -sovelluksessa, mutta et voi luoda tai muokata niitä. Jos sinut on kutsuttu
tapahtumaan, mutta et ole sen järjestäjä, et pysty muokkaamaan tai poistamaan kyseistä tapahtumaa offline-tilassa.

• Automaattisesti luodut kentät, kuten kaava ja automaattinen numero, eivät ole käytettävissä Connect Offline -versiossa.

• Connect Offline:n liittyviä luetteloita ei näytetä hakukentissä.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Connect Offlinen vianmääritys

Connect Offlinen vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Connect Offline:n käytössä ilmenevät ongelmat voidaan määrittää seuraavien yleisten vikatilanteiden
ja niiden ratkaisujen avulla.

Toiminnot
Toimintoon liitettyä tietuetta ei voi muokata offline-tilassa.

Tehtävään tai tapahtumaan liitettyä tietuetta voi ehkä muuttaa Salesforcessa, mutta toiminnon
Liittyy tietueeseen  -kenttä on käytettävissä Connect Offline -versiossa vain, kun
toimintoon liitetty tietue on käytettävissä offline-tilassa. Esimerkiksi jos tapahtuma on liitetty
salkkuun kuulumattomaan tiliin, tiliä ei voi muuttaa Connect Offline -versiossa.

Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -kenttä ei ole käytettävissä offline-tilassa.
Kenttä voi olla näkyvissä toimintosivun asetteluissasi Salesforcessa, mutta ei Connect Offlinessa,
koska kenttä ilmaisee, onko toiminto liitetty tapaukseen, eivätkä tapaukset ole käytettävissä Connect Offlinessa.

Ryhmätapahtumien päivitys ei käytössä Connect Offline -versiossa.
Monihenkiset tapahtuman näytetään Connect Offline -sovelluksessa, mutta et voi luoda tai muokata niitä. Jos sinut on kutsuttu
tapahtumaan, mutta et ole sen järjestäjä, et pysty muokkaamaan tai poistamaan kyseistä tapahtumaa offline-tilassa.

Salkun sisältö
Kaikkia salkussa olevia tietueita ei voi muokata.

Tietueet ovat salkun asetusten mukaan vain luku -tyyppisiä, jos tietueet ovat käytettävissä offline-tilassa vain siksi, että ne liittyvät
sellaisiin tietueisiin, jotka kuuluvat offline-tilassa salkkuun sen asetusten perusteella. Esimerkiksi jos olet valinnut mahdollisuuteen
perustuvan salkun, joitakin tilejä voi vain lukea offline-tilassa, vaikka ne eivät liity mihinkään mahdollisuuteen. Tällaiset tilit liittyvät
kuitenkin salkkuun kuuluvaan yhteyshenkilöön.

Salkun raja ylittyy.
Rajoitukset eivät koske vain luku -tyyppisiä tietueita, jotka kuuluvat salkkuun siksi, että ne liittyvät toisiin tietueisiin. Salkku voi
periaatteessa sisältää enintään 5 000 tiliä, mutta siinä voi käytännössä olla esimerkiksi 5 200 tiliä, jos niistä 200 liittyy muihin salkussa
oleviin tietueisiin.
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Selaimet
Windows XP SP2 tuo näyttöön varoituspalkin Connect Offline -versiossa.

Jos et haluat varoituspalkin tulevan näyttöön, muuta Internet Explorerin asetuksia seuraavasti:

1. Käynnistä Internet Explorer.

2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.

3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

4. Selaa Suojaus-kohtaan.

5. Ota käyttöön asetus Salli aktiivisen sisällön suorittaminen Oma tietokone -tiedostoille.

6. Valitse Käytä.

7. Valitse OK.

Connect Offline -versiota ei voi ladata eikä asentaa Firefoxin avulla.
Vaikka Salesforcea voi käyttää muilla selaimilla, Connect Offline on ladattava ja asennettava Internet Explorer -selaimen avulla.

Näyttöön tulee virheilmoitus, jonka mukaan tietokone ei voi muodostaa Connect Offline -päivitykseen tarvittavaa
Salesforce-yhteyttä.

Virheilmoitus voi tulla näyttöön seuraavissa tilanteissa:

• Tietokone on määritetty muodostamaan Internet-yhteys todennusta edellyttävän välityspalvelimen avulla. Yhteys Internetiin
muodostuu automaattisesti kertakirjautumisen tai jonkin muun sellaisen todennustavan avulla, joiden yhteydessä ei tarvitse
kirjoittaa käyttäjänimeä eikä salasanaa.

• Tietokone on palomuurin suojaama.

• Tietokoneessa on käytössä virustentorjuntaohjelma.

Ristiriitojen ratkaiseminen
Ristiriitoja ratkaistaessa ei voi valita kenttiä.

Kentän arvot joillekin objekteille, kuten mahdollisuuksien tuotteille, ovat ainoastaan luettavissa ristiriidan ratkaisemistyökalussa. Voit
kuitenkin muuttaa näitä arvoja seuraavasti:

1. Vaihda vasemmassa reunassa olevaan puunäkymään.

2. Laajenna kaikki haarat ja valitse sitten syvin haara.

3. Voit tallentaa Connect Offline -arvot valitsemalla Omat arvot  -valintapainikkeen tai säilyttää palvelimella olevat arvot
valitsemalla Salesforcen arvot  -valintapainikkeen. Arvot vain luku -kentissä muuttuvat vastaavasti.

4. Valitse Lähetä.

Jos et valitse mitään vaihtoehtoa ja valitset Lähetä, Connect Offline -versio tallentaa ristiriitojen ratkaisusovelluksessa kaikkien
vain luku -arvojen kohdalla asiakasohjelmassa olevan arvon.

Ristiriitojen ratkaisutoiminto kehottaa luomaan uuden tietueen tai yrittämään uudelleen.
Jakoasetukset ovat voineet muuttua. Jos käyttöoikeutesi riittävät toiminnon suorittamiseen, valitse Uudelleenyritys. Muussa
tapauksessa luo uusi tietue Connect Offline-sovelluksessa.

Sidonnaisen valintaluettelon arvoa ei voi muuttaa ristiriitojen ratkaisutyökalussa
Ratkaistaessa ristiriitoja riippumattomassa valintaluettelossa, et voi muuttaa ristiriitaisen kentän valintaluettelon arvoa. Näiden
ristiriitojen ratkaisemiseksi voit valita, käytetäänkö Salesforce-arvoa vai Connect Offline -arvoa.

Note:  Jos offline-tilassa sidonnaisen valintaluettelon ohjaava kenttä on kenttätason suojauksen piilottama, sidonnaisen
valintaluettelon tietokuvakkeessa näkyy ohjaavan kentän API-nimi eikä otsikon nimi.
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Kentät
Hakukentät eivät näy Connect Offline:en liittyvissä luetteloissa

Connect Offline:n liittyviä luetteloita ei näytetä hakukentissä.

Mukautetut kaavakentät ja automaattiset numerokentät eivät näy Connect Offline -versiossa.
Automaattisesti luodut kentät, kuten kaava ja automaattinen numero, eivät ole käytettävissä Connect Offline -versiossa.

Connect Offline -versiossa ei muodostu automaattisia numerokenttiä.
Kun luot Connect Offline -versiossa tietueen, joka lisää automaattisen numerokentän, kentän otsikko näkyy Connect Offline
-sovelluksessa, kun käytät Connect Offline -sovellusta. Kun suoritat synkronoinnin, Salesforce syöttää seuraavan yksilöllisen numeron
kenttään.

Aloitus-välilehti
Tietuemäärä Aloitus-välilehden muokattujen tietueiden luettelossa on väärä.

Sivupalkin Salkut tiedot -alueella näkyvä muokattujen tietueiden luettelo ei sisällä poistettuja tietueita.

Asentaminen
Mitä asennus sisältää?

Connect Offline asentaa SForceDB.exe, joka pyörii jatkuvasti taustalla ja isännöi Connect Offline -tietokantaa.

Connect Offlinen asennus ei onnistu.
Connect Offlinen asennusta varten on asennettava Salesforce-komponentteja, jotka muokkaavat tietokoneen rekisteriä. Jos yrityksen
tietoturvakäytännöt estävät rekisterin muokkaamisen, kirjaudu koneelle järjestelmänvalvojana ennen kyseisten komponenttien
asentamista tai pyydä apua yrityksen mikrotukihenkilöiltä.

Voiko Connect Offlinen ottaa käyttöön koko järjestelmässä?
Kyllä, voi suorittaa järjestelmänlaajuisia käyttöönottoja.

Mistä selviää, mikä Connect Offline -versio eri käyttäjillä on?
Kunkin käyttäjän Connect Offline -versio näkyy Kirjautumishistoria-luettelossa.

liidit
Liidit eivät näy Connect Offline -versiossa.

Liidit ovat käytettävissä vain Connect Offline 2.0:ssa ja sitä uudemmissa versioissa. Jos käytössä on Connect Offline 2.0 tai sitä uudempi
versio, sovelluksen voi käynnistää seuraavan kuvakkeen avulla: . Connect Offlinen päivittäminen:

1. Synkronoi Connect Offline -tiedot.

2. Poista tarvittaessa aiemman Connect Offline -version asennus Windowsin Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnolla.

3. Asenna Connect Offline henkilökohtaisten asetuksiesi Connect Offline -sivulta.

4. Synkronoi Connect Offline -tiedot.

Varmista, että sinulla on liidien tarkastelemiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

Liidien kohdistussäännöt eivät toimi.
Connect Offlinessa luodut liidit eivät kohdistu automaattisesti liidien kohdistussääntöjen perusteella. Kohdista liidit tekemällä tietueiden
joukkosiirto, kun olet seuraavan kerran Salesforcessa.
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Erot usean valuutan näyttämisessä
Mahdollisuuksien summissa näkyy pieniä eroavaisuuksia

Jos organisaatiossa on käytössä useita valuuttoja, ja mahdollisuuteen käytetty valuutta on eri kuin yrityksen valuutta, ne saattavat
näkyä hieman eri summina. Offline-mahdollisuuden lisätietosivulla näkyvä muunnettu summa saattaa poiketa muutaman sentin
Salesforcessa olevan saman sivun summasta. Todellisessa tallennetussa arvossa ei ole virhettä.

Suhderyhmät
Suhderyhmät-välilehti ei näy Connect Offline -versiossa.

Suhderyhmät-välilehti on käytettävissä ainoastaan, jos suhderyhmien AppExchange-paketti on asennettu Salesforce-organisaatioon,
jonka synkronoit Connect Offline -sovelluksen kanssa.

Haku
Hakutuloksista puuttuu kenttiä.

Hakutulokset eivät sisällä pitkän tekstialueen kenttiä, kuten tilin Kuvaus-kenttää.

Aikakatakisut, aikaleimat ja aikavyöhykkeet
Connect Offline -sovelluksessa ladattujen tiedostojen aikaleimat eivät tule näkyviin odotetulla tavalla.

Luoja  ja Muokkaaja-kentät heijastavat tietokoneesi aikaa myös synkronoinnin jälkeen niille tietueille, jotka luota tai päivität
Connect Offline -versiossa.

Toiminnot, jotka luot Connect Offline -versiossa, heijastavat syöttämääsi aikaa ja tietokoneesi aikavyöhykettä. Salesforce muuntaa
toimintojen ajat synkronoinnin aikana aikavyöhykkeeseen, jonka määritit Salesforcen henkilökohtaisissa tiedoissa.

Jos muutat tietokoneesi aikavyöhykettä, tyhjennä ja synkronoi salkkusi heijastamaan muutosta Connect Offline -versiossa.

Connect Offline suorittaa aikakatkaisun, kun se synkronoi suuria tietojoukkoja.
Muokkaa HttpTimeout  rekisterin asetuksia kohdassa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2. Oletusarvo on 360 sekuntia.

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

Voit määrittää yhteystietopäivitysten pyyntövalinnat seuraavasti:

Note:  Jos organisaatiossa käytetään henkilötilejä, on syytä muistaa, että nämä asetukset
vaikuttavat myös henkilötileihin. Lisätietoja on kohdassa Mikä on henkilötili? sivulla 3.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat yhteystietojen  ja
valitse Omat yhteystietojen päivityksen asetukset.

2. Valitse Automaattinen piilokopio  -kohdassa Kyllä, jos haluat vastaanottaa lähetettyjen yhteystietojen päivityssähköpostien
kopiot. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos sähköpostin arkistointiosoitteet eivät ole käytössä organisaatiossa.

3. Ota muistutus käyttöön, jos haluat kehotteen lähettää päivityspyynnön aina, kun tallennat uuden yhteyshenkilön tiedot.

4. Kirjoita oletusaihe sähköpostille.

5. Kirjoita huomautusalueelle viesti vastaanottajalle.
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6. Kirjoita allekirjoitusalueelle allekirjoitus, joka sisältää yhteystietosi.

7. Näytä käytettävissä olevat yhdistämiskenttäarvot sivun yläosassa olevalla yhdistämiskenttäalueella. Arvot voi kopioida ja liittää aihe-,
huomautus- ja allekirjoitusruutuihin tarpeen mukaan.

8. Valitse Tallenna.

Salesforcen käyttäminen Microsoft®-sähköpostisovelluksissa

Liitä tärkeitä Microsoft-sähköposteja Salesforce-tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, liideihin ja mahdollisuuksiin. Tarkastele myös asiaan
liittyvää Salesforce-sisältöä suoraan Microsoft-sähköpostisovelluksissasi.

Tee yhteistyötä Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, kun valitsette jokin Microsoft-integrointituotteidemme pilvipalvelin- tai työpöytäversioista.

Pilvipohjainen Lightning for Outlook

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Pysy ajan tasalla tärkeistä myyntitilaisuuksista, kun teet töitä Microsoft® Outlookissa®. Hallitse
myyntejäsi tehokkaammin, kun käytössäsi on Outlook Web App (OWA), Outlook 2016 tai Outlook
2013 sekä Microsoft Office 365™. Liitä sähköposteja, tapahtumia ja niiden liitetiedostoja
Salesforce-tietueisiin — ilman ohjelmiston asentamista tai ylläpitämistä. Synkronoi yhteyshenkilöitä
ja tapahtumia sähköpostisovelluksiesi ja Salesforcen välillä käyttämällä Lightning Sync -synkronointia.

Voit myös luoda Salesforce-yhteyshenkilöitä, -tapahtumia, -liidejä, -mahdollisuuksia, -tehtäviä ja
-tapauksia — suoraan Outlookissa.

Lightning for Outlook

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Pysy ajan tasalla tärkeistä myyntitilaisuuksista, kun teet töitä Outlookissa. Voit hallita myyntejäsi
tehokkaammin, kun käytössäsi on Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016 tai Outlook 2013 sekä
Microsoft Office 365™. Liitä sähköposteja ja liitetiedostoja Salesforce-tietueisiin. Voit myös luoda
Salesforce-tietueita — suoraan Outlookissa.

Kun pääkäyttäjäsi ottaa Lightning for Outlookin käyttöön, suoritat kertaluontoisia määritystoimia
näyttääksesi Salesforce-sisältösi sähköpostisovelluksessasi.

Kun sitten valitset sähköpostin (1) ja sitten Salesforce  (2), näet myyntiin liittyviä tietueita (3).
Voit liittää sähköpostin näytettävien tietueiden useisiin yhteyshenkilöihin — olettaen, että
pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön. Voit lisätä sähköpostiin myös
yhteen muuhun tietueeseen, joka hyväksyy tehtäviä, kuten mahdollisuuteen, liidiin tai tapaukseen.
Voit valita, sisällytetäänkö liitetiedostot mukaan.
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Luo Salesforce-tietueita suoraan Outlookista (4). Valitse tietue nähdäksesi sen lisätietoja sähköpostisovelluksessasi. Voit myös tarkastella
tietueen täydellisiä tietoja tai siihen lisättyä sähköpostia suoraan Salesforcessa (5).

Lightning for Outlook sallii sinun liittää seuraavia kalenteritapahtumia Salesforce-tietueisiin sähköpostien tapaan.

• Tapahtumat, joihin osallistut

• Tapahtumat, jotka järjestät, jos käytät Outlook 2016 -sovellusta Windowsilla tai Outlook Web App -sovellusta Office 365:llä

Jos haluat liittää tapahtuman, valitset sen Microsoft-sähköpostisovelluksestasi. Valitse sitten Salesforce (1).

Asiaan liittyvät Salesforce-tietueet tulevat esiin (2). Lisäksi voit valita tietueen nähdäkseen sen lisätiedot sähköpostisovelluksessasi, aivan
kuin työstäessäsi sähköposteja. Voit myös tarkastella tietueen täydellisiä tietoja suoraan Salesforcessa (3).
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Lightning for Outlookin järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Varmista, että järjestelmäsi täyttää nämä vaatimukset ennen Lightning for Outlookin määrittämistä.

Vaatii tämänTämä kohde

Joko:Sähköpostipalvelin

• Exchange 2016 tai 2013, paikallinen

• Exchange Online ja Office 365

Joko:Sähköpostisovellus

• Outlook Web App

• Microsoft Outlook® 2016 tai 2013 Windows-tietokoneella

• Microsoft Outlook for Mac 2016

Mikä tahansa näistä selaimista, jotka sallivat Salesforce-evästeet Windows- tai
Mac-käyttöjärjestelmällä.

selaimesi

• Google Chrome™, uusin vakaa versio

• Mozilla® Firefox®, uusin vakaa versio

• Apple® Safari®, uusin vakaa versio

• Microsoft Internet Explorer® 10 ja 11 (vain Windows)

• Microsoft Edge, uusin vakaa versio (vain Windows)

TLS 1.1 tai uudempi.Sähköpostipalvelimesi
salausprotokolla
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Microsoft® Outlookin® määrittäminen Salesforce-käyttökokemusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Microsoft Exchangen ja
Salesforcen välisen yhteyden
todentaminen
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valmistele järjestelmäsi lisätäksesi sähköposteja, liitetiedostoja ja tapahtumia Salesforce-tietueisiin
Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta. Luo Salesforce-tietueita
nopeasti — poistumatta Outlookista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Lightning for Outlook -käyttöoikeuden hankkiminen

Aloita myynteihin liittyvään Salesforce-sisällön käyttö suoraan Microsoft® Outlook® Web App
(OWA)-, Outlook 2016- ja Outlook 2013 -sovelluksesta.

2. Salesforcen käyttöoikeuden myöntäminen Microsoft® Outlookille®

Valmistele järjestelmäsi luodaksesi Salesforce-yhteyshenkilöitä ja tarkastellaksesi yhteyshenkilöitä,
liidejä ja käyttäjiä. Voit myös nähdä asiaan liittyviä tilejä, mahdollisuuksia ja tapauksia suoraan
Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016 -ja Outlook 2013 -sovelluksista.

Lightning for Outlook -käyttöoikeuden hankkiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Aloita myynteihin liittyvään Salesforce-sisällön käyttö suoraan Microsoft® Outlook® Web App (OWA)-,
Outlook 2016- ja Outlook 2013 -sovelluksesta.

1. Avaa Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -asetukset ja valitse Sovellusten
hallinta (Manage apps). Valitse sitten Salesforce.

2. Jos sovellus ei ole saatavilla, lisää se Office Store -kaupasta.

3. Kun Lightning for Outlook avautuu, ota se käyttöön.
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Salesforcen käyttöoikeuden myöntäminen Microsoft® Outlookille®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Valmistele järjestelmäsi luodaksesi Salesforce-yhteyshenkilöitä ja tarkastellaksesi yhteyshenkilöitä,
liidejä ja käyttäjiä. Voit myös nähdä asiaan liittyviä tilejä, mahdollisuuksia ja tapauksia suoraan Outlook
Web App (OWA)-, Outlook 2016 -ja Outlook 2013 -sovelluksista.

1. Valitse OWA-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta sähköposti Saapuneet- tai
Lähetetyt-kansiosta tai kalenteritapahtumasta. Valitse Salesforce. Sinua pyydetään kirjautumaan
sisään Salesforceen.

2. Kun kirjaudut sisään Salesforceen, näet asiaankuuluvat tietueet.
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Salesforce-käyttökokemus Microsoft® Outlookissa®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• “Lightning for Outlook

Microsoft Exchangen ja
Salesforcen välisen yhteyden
todentaminen
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Pidä mahdollisuutesi ajan tasalla käyttämällä myyntiin liittyviä tietueita suoraan Microsoft Outlook
Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta Office 365™ -ohjelman kera.

1. Valitse Outlookin Saapuneet- tai Lähetetyt-kansiostasi sähköposti, tai valitse kalenterista
tapahtuma, johon osallistut.

2. Valitse Salesforce.

3. Vieritä nähdäksesi yhteensä 15 yhteyshenkilöä, liidiä, henkilötiliä tai käyttäjää, sekä enintään kolme niihin liittyvää tiliä, mahdollisuutta
ja tapausta. Lisää halutessasi sähköposti tai tapahtuma ja sen liitetiedostot useisiin yhteyshenkilöihin — olettaen, että pääkäyttäjäsi
on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön. Voit lisätä sähköpostiin, sen liitetiedostot ja tapahtumat myös yhteen muuhun
tietueeseen, joka hyväksyy tehtäviä, kuten mahdollisuuteen, liidiin tai tapaukseen.

4. Luo Salesforce-tietueita, kuten tapahtumia, mahdollisuuksia ja liidejä.

5. Jos haluat nähdä tietueen tärkeimmät lisätiedot, valitse se Outlookissa. Voit myös tarkastella tietueen täydellisiä tietoja suoraan
Salesforcessa.
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Lightning Sync: Microsoft®-kohteidesi pitäminen synkronoituna Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Pidä yhteyshenkilösi ja tapahtumasi synkronoituina sähköpostijärjestelmäsi ja Salesforcen välillä
asentamatta tai ylläpitämättä ohjelmistoa.

Tehokkuutesi paranee, kun pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi synkronoimaan yhteyshenkilöitä ja
tapahtumia sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen välillä. Tämä johtuu siitä, ettei sinun tarvitse tehdä
töitäsi enää kahdesti järjestelmien välillä. Lightning Sync voi synkronoida luomiasi ja ylläpitämiäsi
yhteyshenkilöitä ja tapahtumia, olitpa sitten työpöytäsi ääressä tai tekemässä etätöitä mobiililaitteelta.

Riippuen pääkäyttäjäsi valitsemista asetuksista, Lightning Sync synkronoi yhteyshenkilöt
automaattisesti sähköpostijärjestelmän ja Salesforcen välillä molempiin suuntiin tai vain toiseen
suuntaan. Lisäksi Lightning Sync voi synkronoida tapahtumia yhteen suuntaan,
Exchange-kalenterijärjestelmästäsi Salesforceen.

Pääkäyttäjäsi voi valita muita asetuksia synkronointikokemuksesi määrittämiseksi. Kysy pääkäyttäjältäsi, miten synkronointi on määritetty
sinulle:

• Synkronoidaanko kaikki kalenteritapahtumasi vai ainoastaan tapahtumat, jotka liität Salesforceen Lightning for Outlookilla?

• Synkronoidaanko yksityiset tapahtumasi?

• Poistetaanko kalenteristasi poistamasi tapahtumat automaattisesti Salesforcesta?

• Liitetäänkö tapahtumasi automaattisesti asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai yhteen asiaankuuluvaan liidiin?

Lightning Sync for Microsoftin rajoitukset
Tällä hetkellä Lightning Sync ei:

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Exchangeen

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• synkronoi tapahtumiin kutsuttuja

• Poista synkronoitavia yhteyshenkilöitä yhdellä toiminnolla
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Tapahtumien synkronointiin valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien
synkronoiminen
kalenteristasi Salesforceen:
• Tapahtumien

luontioikeus JA

Aktiivinen Lightning Sync
-kokoonpano

Voit valita, mitkä tapahtumat synkronoidaan yhtiösi kalenterisovelluksesta Salesforceen.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen synkronoimaan tapahtumia, ne synkronoidaan
automaattisesti yhtiösi sähköpostijärjestelmän kalenterista Salesforceen.

Voit estää henkilökohtaisten tapahtumien synkronoinnin Salesforcesta eri tavoilla.

• Luo kalenterisovellukseesi erillinen kalenteri ja pidä henkilökohtaiset tapahtumasi siinä. Lightning
Sync on suunniteltu synkronoimaan vain Microsoft® Exchange- tai Google-tilisi pääkalenteri
Salesforceen.

• Kysy pääkäyttäjältäsi, onko synkronointikokoonpanosi määritetty synkronoimaan yksityisiä
tapahtumia. Jos yksityisiä tapahtumia ei synkronoida, voit valita henkilökohtaisille tapahtumillesi
Yksityinen-vaihtoehdon kalenterisovelluksestasi, jolloin niitä ei synkronoida Salesforce
kanssa.

Voit merkitä tapahtuman yksityiseksi esimerkiksi Microsoft Outlookissa® seuraavalla tavalla.

Sinun kannattaa määrittää tapahtumat, joita et halua synkronoitavan, ennen kuin pääkäyttäjäsi käynnistää synkronoinnin ensimmäistä
kertaa. Jos tapahtumasi synkronoidaan ennen kuin ehdit estää sen, voit poistaa ne edelleen Salesforcesta manuaalisesti.

Muut tapahtumat synkronoidaan kalenteristasi Salesforceen muutaman minuutin välein. Jos synkronoit suuren määrän tapahtumia,
ensimmäinen synkronointikertasi saattaa kestää hetken.
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Yhteyshenkilöiden synkronointiin valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Yhteyshenkilöiden luku-

ja muokkausoikeus ja
tilien lukuoikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Synkronoi molempiin
suuntiin"
Exchange-kokoonpanoissa

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Salesforcesta Exchangeen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Salesforcesta
Exchangeen"
Exchange-kokoonpanoissa

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Exchangesta Salesforceen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Exchangesta
Salesforceen"

Opettele synkronoimaan yhteyshenkilöitä yhtiösi sähköpostijärjestelmän ja Salesforcen välillä.
Riippuen synkronoinnin suunnasta, siirrät Salesforcen kanssa synkronoitavat
sähköpostiyhteyshenkilösi sähköpostisovelluksesi tiettyyn kansioon.

Kun pääkäyttäjäsi on määrittänyt yhteyshenkilöidesi synkronoinnin, Lightning Sync luo
sähköpostisovellukseesi kansion nimeltään Salesforce_Sync. Löydät
Salesforce_Sync-kansion yhteystietohakemistostasi. Kaikki Salesforcesta
sähköpostijärjestelmääsi synkronoidut yhteyshenkilöt säilytetään Salesforce_Sync-kansiossa.
Älä nimeä uudelleen, siirrä tai poista Salesforce_Sync-kansiota, sillä muutoin Salesforcen ja
sähköpostijärjestelmäsi välinen synkronointi keskeytyy.

1. Kysy pääkäyttäjältäsi, mihin suuntaan synkronointi tapahtuu.

• Jos synkronointi tapahtuu vain Salesforcesta sähköpostiisi, synkronointi on jo käynnissä eikä
sinun tarvitse tehdä mitään. Olet valmis käyttämään Salesforce-yhteyshenkilöitä suoraan
sähköpostijärjestelmästäsi!

• Jos synkronointi tapahtuu sähköpostistasi Salesforceen tai molempiin suuntiin, sinun täytyy
siirtää Salesforceen synkronoitavat yhteyshenkilöt nyt.

2. Valitse synkronoitavat yhteyshenkilöt sähköpostisovelluksestasi. Voit valita useita yhteyshenkilöitä
kerralla.

3. Siirrä — älä kopioi — valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforce_Sync-kansioon. Jos kopioit
yhteyshenkilösi, sinulla on niistä identtisiä kopioita, mikä on häiriöksi!

Salesforce_Sync-kansioon siirtämäsi yhteyshenkilöt synkronoidaan muutaman minuutin
välein. Jos siirrät Salesforce_Sync-kansioon suuren määrän yhteyshenkilöitä, ensimmäinen
synkronointikertasi saattaa kestää hetken.
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Synkronointiongelmien korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos sinulla ongelmia synkronoimisessa sähköpostisovelluksesi ja Salesforcen välillä Lightning Syncin
avulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi nollaamaan synkronointiprosessisi. Nollaaminen poistaa ja
sitten palauttaa käyttäjän sähköposti- ja kalenterisovellusten ja Salesforce-tietueiden välisen yhteyden.

1. Varmista ennen yhteyshenkilöidesi synkronoinnin nollaamista, että sähköpostisovelluksesi
Salesforce_Sync-kansio sisältää vain yhteyshenkilöt, jotka haluat synkronoida Salesforcen
kanssa.

2. Varmista ennen tapahtumiesi synkronoinnin nollaamista, että Yksityinen-vaihtoehto on
valittuna kalenterisovelluksessa tapahtumille, joita et halua synkronoida.

3. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi nollaamaan synkronointiprosessisi.

Salesforce for Outlook -työpöytäversio

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Synkronoi yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Outlook-työpöytäversiosi ja Salesforcen välillä.
Valitse Outlookista sähköposti nähdäksesi siihen liittyviä Salesforce-tietueita, kuten liidejä,
yhteyshenkilöitä, tehtäviä ja mahdollisuuksia. Voit myös liittää sähköpostin haluamiisi
Salesforce-tietueisiin.

Salesforce for Outlook on asennettava Microsoft® Outlook® -integraatiosovellus, joka synkronoi
yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Outlookin ja Salesforcen välillä. Näiden kohteiden
synkronoimisen lisäksi voit lisätä Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä useisiin
Salesforce-yhteyshenkilöihin ja tarkastella sähköposteissasi oleviin liideihin ja yhteyshenkilöihin
liittyviä Salesforce-tietueita — tämä kaikki suoraan Outlookista!

Saatat voida määrittää synkronoitavat kohteet ja synkronoinnin suunnan Outlookin ja Salesforcen
välillä. Pääkäyttäjäsi päättää, kuinka paljon voit mukauttaa näitä asetuksia Salesforcessa.

Alla on pikainen katsaus siihen, miten Salesforce for Outlook auttaa sinua välttymään työsi kopioinnilta ja tehostamaan tuottavuuttasi.
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Kaikenkattava Salesforce for Outlook -määritysopas löytyy Getting Microsoft® Outlook® and Salesforce in Sync -oppaasta.

Tuetut Salesforce for Outlook -kielet

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Salesforce for Outlook tukee seuraavia kieliä.

• Yksinkertaistettu kiina

• Perinteinen kiina

• Tšekki

• Tanska

• Hollanti

• Englanti

• Saksa

• Suomi

• Ranska

• Heprea

• Unkari

• Italia

• Japani

• Korea

• Puola

• Portugali (Portugali)

491

Salesforce for Outlook -työpöytäversioMyynti asiakkaillesi

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/sfo_getting_started_guide.pdf


• Romania

• Venäjä

• Espanja

• Espanja (Meksiko)

• Ruotsi

• Thai

• Turkki

• Ukraina

• Vietnam

Salesforce for Outlook -asennusohjelma ei tue seuraavia:

• Heprea

• Portugali (Brasilia)

• Romania

• Espanja (Meksiko)

• Thai

• Vietnam
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Salesforce for Outlook -asennusohjelman lataaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-sovelluksen asentaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon JA

Käypä tietojoukko
jokaiselle
synkronoitavalle
objektille

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Outlook-profiilisi asetettu

oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi
JA

Salli käyttäjien muokata
yhteyshenkilöiden
Outlook-synkorointikansiota
Outlook-kokoonpanossasi

Lataa asennusohjelma Salesforcesta.

1. Sulje Microsoft® Outlook®.

2. Sulje Salesforce for Outlook. Tee tämä napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
Salesforce for Outlook -kuvaketta ( ) ilmaisinalueelta ja napsauta sitten Poistu.

3. Jos olet päivittämässä Salesforce for Outlook -versiosta 2.4.2 tai sitä vanhemmasta, poista
nykyinen versiosi Microsoft Windows® -ohjauspaneelista. Jos olet päivittämässä
Salesforce for Outlook -versiosta 2.5.0 tai sitä uudemmasta tai asentamassa
Salesforce for Outlookia ensimmäistä kertaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.

4. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttäänSalesforce for Outlook
ja valitse Salesforce for Outlook.

5. Napsauta Lataa. Napsauta sitten Tallenna tiedosto. Jos Lataa-painike ei ole käytettävissä,
pyydä pääkäyttäjääsi kohdistamaan sinut Outlook-kokoonpanoon.

Jos olet itse pääkäyttäjä, ota asennuksia käyttöön useille käyttäjille kerralla käyttämällä
asennusohjelman .msi-versiota.
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Salesforce for Outlookin asentaminen ja määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-sovelluksen asentaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon JA

Käypä tietojoukko
jokaiselle
synkronoitavalle
objektille

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Outlook-profiilisi asetettu

oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi
JA

Salli käyttäjien muokata
yhteyshenkilöiden
Outlook-synkorointikansiota
Outlook-kokoonpanossasi

1. Avaa lataamasi ja tallentamasi asennustiedosto ja suorita ohjattu asennusohjelma.

Note:  Jollet ole vielä asentanut .NET 4 -versiota, ohjattu asennusohjelma asentaa sen
puolestasi. Pidä mielessä, että ohjattu asennusohjelma pyytää sinua käynnistämään
tietokoneen uudelleen .NET 4:n asentamisen jälkeen. Sen jälkeen ohjattu asennusohjelma
on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin loppuun saattamista varten.

2. Avaa Microsoft® Outlook®. Ohjattu asennustoiminto avautuu ja Salesforce for Outlook -kuvake
( ) näkyy ilmaisinalueellasi. Jos ohjattu toiminto ei ole avoinna, voit käynnistää sen
manuaalisesti. Napsauta hiiren oikealla painikkeella  ja napsauta Asetukset.

3. Jos sinun täytyy kirjautua muuhun kuin oletusarvoiseen Salesforce-sivustoon, napsauta Muuta
URL ja valitse palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamaasi palvelinta ei ole
luettelossa, valitse Muu...  ja kirjoita URL, kuten organisaatiosi käyttämä mukautettu toimialue.

4. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

5. Valitse Hyväksy. Tämä luo suojatun yhteyden Outlookin ja Salesforce:n välille. Sinun ei tarvitse
kirjautua sisään uudelleen, ellei virhettä esiinny.

Note:  Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle
automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Näin voit
muodostaa yhteyden ilman IP-rajoituksia mistä tahansa.

6. Napsauta Seuraava ja tarkasta pääkäyttäjäsi määrittämät synkronointisuunnat. Jos sinun tarvitsee
valita eri kansioita, joihin Outlook-kohteesi synkronoidaan, napsauta Muuta kansiota ja valitse
oletuskansioihisi kuuluvia kansioita tai sähköpostisi pääkansion.

7. Napsauta Seuraava ja valitse synkronointimenetelmä.

• Päätät synkronoida kaikki yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja tehtäväsi. Merkitset Outlookin "Älä synkronoi Salesforcen kanssa"
-luokkaan kohteet, joita et halua synkronoida.
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• Päätät synkronoida yksittäisiä yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä. Merkitset Outlookin "Synkronoi Salesforcen kanssa"
-luokkaan kohteet, jotka haluat synkronoida.

8. Napsauta Seuraava ja valitse synkronoitavat yksityiset kohteet.

9. Napsauta Tallenna. Tervetuloviesti näkyy ilmaisinalueen kuvakkeessa ( ), joka on nyt aktiivinen. Jos sinut on määritetty
synkronoimaan Outlook-kohteita ja valitset synkronointimenetelmäksi Synkronoi vain valitsemani
Outlook-kohteet, kaikki valitsemiesi kansioiden kohteet synkronoidaan automaattisesti. Kuva pyörii jokaisen synkronointisyklin
aikana.

Salesforce for Outlookin asennuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

1. Sulje Outlook.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella synkronointikuvaketta ( ) ja valitse Poistu.

3. Poista Salesforce for Outlook käyttämällä Windowsin Lisää tai poista ohjelma -työkalua.

4. Jos olet asentamassa Salesforce for Outlookia uudelleen, poista vanhat Salesforce for Outlook
-tietokantatiedostot hakemistosta

C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\.

Jos et poista vanhoja tietokantatiedostoja, Salesforce for Outlook jatkaa synkronointia vanhoilla asetuksillasi.

Salesforce for Outlook -kokoonpanosi hallinta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan muuttaa asetuksiasi, mukauta Salesforce for Outlookia
omien tarpeidesi perusteella.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Riippuen käyttöoikeuksistasi, voit tehdä seuraavia toimia:

• Sähköpostiasetusten muokkaaminen

• Synkronointiasetusten muokkaaminen

• Synkronointisuunnan muuttaminen

• Ristiriita-asetusten muuttaminen

• Vastaavuusehtojen tarkasteleminen

• Kenttäkartoitusten muokkaaminen

3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.
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Salesforce for Outlook -sähköpostiasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Sähköpostiasetusten
muokkaaminen:
• Sähköpostin

lisäämisoikeus

Tarkasta, salliiko pääkäyttäjäsi sinun lisätä sähköposteja Microsoft® Outlookista® Salesforceen, ja
muuta sähköpostiasetuksiasi tarpeidesi mukaan.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

Jos Lisää sähköposti on valittuna, näet Outlookissa Lisää sähköposti- ja Lähetä ja lisää
-vaihtoehdot.

Note:  Jos et näe Lisää sähköposti- ja Lähetä ja lisää -vaihtoehtoja, pyydä pääkäyttäjääsi
aktivoimaan Sähköposti Salesforceen -toiminto.

2. Napsauta Sähköposti Salesforceen -asetukset.

3. Syötä oma sähköpostiosoitteesi Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kenttään.
Jos lähetät sähköpostia useammasta kuin yhdestä osoitteesta, erota sähköpostiosoitteet pilkulla.

4. Valitse, lähetetäänkö kaikki sähköpostit Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon (josta voit
kohdistaa niitä tietueisiin manuaalisesti), vai yrittääkö Salesforce kohdistaa ne ensin.

5. Määritä Sähköposti Salesforceen -toiminto lisätäksesi sähköposteja toimintoina niitä vastaaviin
mahdollisuuksiin, liideihin, yhteyshenkilöihin tai kaikkiin näistä. Jos määrität Sähköposti
Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin liideihin tai yhteyshenkilöihin,
Salesforce hakee Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien tai yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce tallentaa sähköpostin
kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

6. Jos valitsit liidejä tai yhteyshenkilöitä:

• Määritä, miten Sähköposti Salesforceen -toiminto käsittelee sähköpostit, jotka sisältävät olemassa olevia tietueita vastaavia liidi-
tai yhteyshenkilötietoja.

• Valitse Jos vastaavia tietueita ei löydy, luo tehtävä ja lähetä se Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon, jolloin sähköposti lähetetään Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon,
jos vastaavia tietueita ei löydy. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna ja Salesforce ei onnistu tunnistamaan Vastaanottaja-
tai Lähettäjä-kentissä olevia sähköpostiosoitetta, sähköpostia ei tallenneta Salesforceen.

7. Valitse Tallenna aina sähköpostiliitteet  tallentaaksesi Salesforceen lähetetyt sähköpostiliitteet.

8. Valitse Lähetä minulle sähköposti liittämisen vahvistuksesta  saadaksesi vahvistussähköpostin, kun
sähköposti lähetetään Salesforceen.

9. Valitse Tallenna.
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Salesforce for Outlook -synkronointiasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Synkronoinnin poistaminen
käytöstä:
• Objektin synkronoinnin

tarkasteluoikeus

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan, voit mukauttaa Microsoft Outlookin ja Salesforcen välillä
synkronoitavia kohteita ja niiden synkronointisuuntaa.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Siirrä kursorisi suodatinkuvakkeiden ( ) päälle nähdäksesi, millaiset tietueet synkronoidaan.

3. Jos haluat lopettaa kohteen synkronoinnin, poista sen valintaruudun valinta. Kaikki kohteeseen
liittyvät kentät ovat poissa käytöstä sivulla.

4. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -synkronoinnin suunnan mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Synkronointisuunnan
muuttaminen:
• Synkronointisuunnan

oikeus

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan, voit mukauttaa Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen
välisen synkronoinnin suuntaa mieltymyksiesi mukaan.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse jokin alla olevista vaihtoehdoista objektin Synkronointisuunta-kohdasta.

• Outlookista Salesforceen  — Ensimmäisellä synkronointikerralla Outlook-tietue
luo tai päivittää Salesforce-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki Outlook-tietueisiin
tehdyt muutokset näkyvät Salesforcessa riippumatta siitä, onko tietueen Salesforce-versiota
muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Outlookissa poistaa sitä vastaavan
Salesforce-tietueen. Salesforce-muutoksia ei lähetetä koskaan Outlookiin. Tämä vaihtoehto
vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Outlook voittaa aina. Tämä vaihtoehto
ei ole käytettävissä yhteyshenkilöille.

• Salesforcesta Outlookiin  — Kun tietoja synkronoidaan ensimmäistä kertaa,
Salesforce-tietue luo tai päivittää Outlook-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki
Salesforce-tietueisiin tehdyt muutokset näkyvät Outlookissa riippumatta siitä, onko tietueen
Outlook-versiota muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Salesforcessa poistaa
sitä vastaavan Outlook-tietueen. Outlook-muutoksia ei lähetetä koskaan Salesforceen. Tämä
vaihtoehto vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Salesforce voittaa aina.

• Synkronoi molempiin suuntiin  — Kun tietueet synkronoidaan, Outlookiin ja
Salesforceen tehdyt muutokset synkronoidaan molempiin järjestelmiin. Jos tietueissa
tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää voittavan tietueen.
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3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan kerran. Voit palauttaa alkuperäiset
asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi
tarvittaessa.

Ristiriita-asetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Ristiriitakäytöksen
muuttaminen:
• Ristiriitakäytöksen

käyttöoikeus

Määritä mitä tapahtuu, kun Salesforce for Outlook havaitsee ristiriidan synkronoidessaan tietueita
Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse jokaisen synkronoitavan objektin Ristiriitakäytös-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista.

• Salesforce voittaa aina

• Outlook voittaa aina

3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan. kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -vastaavuusehtojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Kokoonpanon
tarkasteleminen:
• Kohdistettuna

kokoonpanoon

Tarkasta pääkäyttäjän sinulle kohdistamat vastaavuusehdot.

Jos sinulla on useita Salesforce-yhteyshenkilöitä, jotka vastaavat Outlookissa olevaa yhteyshenkilöä,
Salesforce for Outlookin täytyy osata päättää, mitkä yhteyshenkilöt synkronoidaan. Pääkäyttäjäsi
määrittää ehdot, joiden perusteella Salesforce for Outlook valitsee oikean yhteyshenkilön.

Tarkasta sinulle kohdistettu vastaavuusehtojen asetus. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

• Viimeisin toiminto  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, joka suoritti viimeisen
toiminnon (kuten puhelu tai sähköposti) yhteyshenkilön Toimintohistoria-viiteluettelon
perusteella. Tämä vaihtoehto on oletusarvoinen vastaavuusehto.

• Viimeksi päivitetty  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jota muokattiin viimeksi.

• Vanhin  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jolla on aikaisin luontipäivä.
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Microsoft® Outlookiin® synkronoitavien Salesforce-kenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Kenttäkartoitusten
muuttaminen:
• Salli käyttäjien muokata

kokoonpanossa olevia
kenttäkartoituksia

Riippuen Salesforce for Outlook -käyttöoikeuksistasi, voit kartoittaa Outlookiin synkronoitavien
Salesforce-tietueiden kenttiä.

Kenttäkartoitukset määrittävät, mitkä Salesforce- ja Outlook-kentät vastaavat toisiaan, kun kohteita
synkronoidaan kahden järjestelmän välillä.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse Yhteyshenkilöt-, Tapahtumat- tai Tehtävät-objektin Tietoasetukset-valikosta
Muokkaa kenttien kartoituksia nähdäksesi kyseisen objektin tietueiden kaikki kentät.

3. Tarkasta, mitkä Salesforce-kentät on kartoitettu mihinkin Outlook-kenttään.

4. Muokkaa Salesforce- tai Outlook-kenttäkartoituksia tai luo kartoituksia mukautetuille kentille.
Salesforce for Outlook sallii sinun muokata kaikkia kenttäkartoituksia valintaluettelosta. Voit
lisätä uusia kartoituksia luettelon alalaidasta. Voit poistaa kartoituksia napsauttamalla niiden
vierestä X.

Varoitus:  Jos kartoitat mukautetun kentän, joka on yleisesti pakollinen, varmista virheiden
välttämiseksi, että sillä on oletusarvo. Salesforce-vahvistusta vaativien mukautettujen
kenttien kartoittaminen saattaa myös johtaa synkronointivirheisiin. Oletetaan esimerkiksi,
että kartoitat mukautetun Salesforce-kentän, joka vaatii yksilöllisen arvon. Jos
Outlook-kenttään syöttämäsi arvo ei ole yksilöllinen, näet synkronointivirheen.

5. Napsauta Tallenna. Kohteiden kenttäkartoitusten synkronointi alkaa, kun kohteet päivitetään
seuraavan kerran Salesforcessa tai Outlookissa. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -asetusten ja -työkalujen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Kun olet asentanut Salesforce for Outlook -sovelluksen, Microsoft® Windows -ilmaisinalueellesi
ilmestyy uusi kuvake ( ).

Voit käyttää ilmaisinalueen kuvaketta:

• Outlook- ja Salesforce-kohteiden synkronoimiseen

• Synkronointilokin tarkastelemiseen

• Ratkaisemattomien synkronoitujen kohteiden ratkaisemiseen

• Salesforce for Outlook -kokoonpanon hallintaan

• Salesforcen kanssa synkronoitavien Outlook-kohteiden hallintaan sivulla 511

• Kirjautumistietojen muuttamiseen

• Hälytysten piilottamiseen

• Virheiden tarkastelemiseen

• Synkronointikansioiden muuttamiseen

• Salesforce for Outlook -online-ohjeen käyttämiseen
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Ilmaisinalueen sovelluksen käyttäminen

• Jos et näe kuvaketta, käynnistä sovellus uudelleen kaksoisnapsauttamalla Salesforce for Outlook -pikakuvaketta työpöydältäsi
tai avaa sovellus tietokoneesi Ohjelmat-hakemistosta (Käynnistä > Kaikki ohjelmat > salesforce.com > Salesforce for
Outlook).

• Jos kuvake ei ole käytössä ( ), sinun täytyy ehkä käynnistää Outlook.

• Jos et näe kuvaketta, sinun tarvitsee ehkä napsauttaa ilmaisinalueen vieressä olevaa nuolta ja vetää Salesforce for Outlook -kuvake
ilmaisinalueelle.

Salesforce for Outlook -synkronointilokin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Synkronointilokiin tallennetaan Salesforce for Outlook -vianetsintätietoja, mukaan lukien virheellisten
tietueiden määrä sekä synkronoinnin aikana luotujen, päivitettyjen ja poistettujen tietueiden määrä.

Jos haluat tarkastella tätä lokia, napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( )
ja napsauta Synkronoi > Näytä synkronointiloki.

Salesforce for Outlook -kirjautumistietojen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautuminen Salesforce for
Outlook -sovellukseen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Jos Salesforce-käyttäjänimesi tai -salasanasi muuttuu, sinun täytyy päivittää kirjautumistietosi
Salesforce for Outlook -sovelluksessa.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( ) työpöydältäsi ja valitse
Asetukset....

2. Napsauta Muuta käyttäjää.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi ja napsauta sitten Kirjaudu sisään. Tämä luo
suojatun yhteyden Outlookin ja Salesforcen välille. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen,
ellei virhettä esiinny.

4. Napsauta Seuraava ja sitten Valmis.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti
aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen,
joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja
suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX
kirjautuaksesi sisään.

500

Salesforce for Outlook -työpöytäversioMyynti asiakkaillesi



Salesforce for Outlook -synkronointikansioiden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanooon

JA

Outlook-profiilisi asetettu
oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi

Jos haluat synkronoida yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Microsoft® Outlook® -ohjelman ja
Salesforcen välillä, voit määrittää Salesforce for Outlook -sovelluksen synkronoimaan haluamissasi
Outlook-kansioissa olevat kohteet.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( ) työpöydältäsi ja valitse
Asetukset....

2. Napsauta Muuta kansiota ja valitse tai luo kansio, joka on oletuskansioidesi tai
Sähköposti-pääkansiosi alla.

3. Napsauta Tallenna.

Salesforce for Outlook -hälytysten piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jos et halua nähdä synkronoinnin ja muiden toimintojen järjestelmähälytyksiä, voit piilottaa ne.

Klikkaa järjestelmätarjotinta oikealla painikkeella ( ) ja napsauta Piilota hälytykset.

Salesforce for Outlook -virheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun Salesforce for Outlook -sovelluksella on ongelmia tietojesi synkronoimisessa, ilmaisinalueen
kuvake muuttuu virhekuvakkeeksi ( ) ja ilmaisinalueen yläosassa oleva tila-teksti näyttää virheiden
määrän.

Voit tarkastella näitä virheitä kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta tai napsauttamalla
pikavalikkoa avataksesi Salesforce for Outlook -virheiden valintaikkunan. Jos virhe liittyy tiettyyn
Outlook-tietueeseen, voit napsauttaa tietueen linkkiä muokataksesi sitä Outlookissa.

Päivitä luettelo virheiden ratkaisemisen jälkeen napsauttamalla Yritä uudelleen. Salesforce for
Outlook synkronoi tietosi ja poistaa ratkaistut virheet.
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Microsoft® Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välisen synkronoinnin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Lopeta yhteyshenkilöidesi, tapahtumiesi ja tehtäviesi kopioiminen Outlookissa ja Salesforcessa ja
synkronoi molemmat järjestelmät Salesforce for Outlook -sovelluksella.

Tarvitset nämä...
Kun haluat
synkronoida...

Synkronoimiseen
vaaditut
käyttöoikeudet

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus, ja yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on Salesforce:sta
Outlookiin

Salesforcesta OutlookiinYhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden luku- ja muokkausoikeudet ja
tilien lukuoikeus, ja yhteyshenkilöiden

Molempiin suuntiin

synkronointisuunta on Synkronoi
molempiin suuntiin

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Outlookista salesforce.com:iin

Outlookista Salesforceen:Tapahtumat ja
tehtävät

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Salesforce:sta Outlookiin

Salesforcesta Outlookiin

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Synkronoi molempiin suuntiin

Molempiin suuntiin

Monipäiväisten tapahtumien käyttöönotto-oikeus
toiminnoille

Monipäiväiset tapahtumat

Toistuvien Salesforce-tehtävien synkronointioikeus
Outlookiin

Toistuvat
Salesforce-tehtävät
Outlookiin

Varmista ennen Salesforce for Outlook -sovelluksen lataamista ja asentamista, että Outlook-kansiosi sisältävät synkronoitavat kohteet.
Jos synkronoit Outlookista Salesforceen, tietueen siirtäminen synkronoidusta Outlook-kansiosta poistaa tietueen Salesforcesta. Jos
synkronoit Salesforcesta Outlookiin, tietueen poistaminen Salesforcesta poistaa kyseisen tietueen Outlookista.

Tietoja synkronoinnin aikatauluista
Salesforce for Outlook synkronoi kohteesi aktiivisuutesi perusteella. Tapahtumat ja tehtävät synkronoidaan automaattisesti kymmenen
minuutin välein ja yhteyshenkilöt synkronoidaan automaattisesti tunnin välein. Jos Salesforce for Outlook kuitenkin havaitsee, että
näppäimistöä tai hiirtä ei käytetä 30 minuuttiin, tapahtumat ja tehtävät synkronoidaan 30 minuutin välein. Kun viimeisestä toiminnosta
on kulunut kaksi tuntia, kaikki päivitykset synkronoidaan tunnin välein, ja neljän tunnin jälkeen synkronointi tapahtuu neljän tunnin
välein.

Voit tietysti synkronoida manuaalisesti koska tahansa. Napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella järjestelmän ilmoitusalueelta ( )
ja napsauta sitten Synkronoi > Synkronoi nyt.
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Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen
Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.

• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Yhteyshenkilöiden luku-

ja muokkausoikeus ja
tilien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Voit pitää tärkeät Outlook- ja Salesforce-yhteyshenkilösi synkronoituna Salesforce for Outlook
-sovelluksen avulla. Kun synkronoit yhteyshenkilöitä ensimmäistä kertaa, Salesforce for Outlook
tarkastaa nähdäkseen, onko Outlookissa tai Salesforcessa olemassa yhteyshenkilöä samalla
sähköpostiosoitteella. Jos vastaava sähköpostiosoite on olemassa, kaksi yhteyshenkilöä synkronoidaan.
Jos sellaista ei ole, Salesforce for Outlook tarkastaa nähdäkseen, onko olemassa yhteyshenkilöä
samalla nimellä, sukunimellä ja yrityksen nimellä. Jos sellaista ei ole, uusi yhteyshenkilö luodaan ja
nämä kaksi synkronoidaan.

Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa. Voit
määrittää Salesforce for Outlook -sovelluksen synkronoitumaan seuraavin tavoin, jos pääkäyttäjäsi
on sallinut sinun muuttaa synkronointisuuntia.

• Salesforce:sta Outlookiin

• Synkronoi molempiin suuntiin

Salesforce for Outlook sallii sinun synkronoida jopa 5 000 yhteyshenkilöä. Merkkien koolla ei ole
merkitystä, kun yhteyshenkilöitä täsmätään.

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen Salesforce:sta Outlookiin

NiinJos

Salesforce-yhteyshenkilö korvaa
Outlook-yhteyshenkilön ja nämä kaksi
synkronoidaan.

Yhteyshenkilö on jo olemassa Outlookissa

Salesforce for Outlook synkronoi
Salesforce-yhteyshenkilön, mikä luo
yhteyshenkilön Outlookiin.

Yhteyshenkilöä ei ole vielä Outlookissa

Salesforce for Outlook ei synkronoi
Salesforce-yhteyshenkilöä uudelleen.

Poistat yhteyshenkilön Outlookissa

Salesforce for Outlook valitsee niistä yhden ja
synkronoi sen.

Outlookissa on useita vastaavia yhteyshenkilöitä
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NiinJos

Salesforce-yhteyshenkilö korvaa Outlook-yhteyshenkilön.Päivität yhteyshenkilön Outlookissa Salesforce:ssa

Päivitykset tallennetaan Outlook-yhteyshenkilöön, mutta niitä ei
synkronoida Salesforce:en. Kun sitä vastaava

Päivität yhteyshenkilön Outlookissa

Salesforce-yhteyshenkilö päivitetään seuraavan kerran,
Salesforce-yhteyshenkilö korvaa Outlook-yhteyshenkilön.

Myös Outlook-vastine poistetaan. Jos Outlook-yhteyshenkilö
poistetaan ja Salesforce-yhteyshenkilö päivitetään, yhteyshenkilö
luodaan uudelleen Outlookissa.

Poistat Salesforce-yhteyshenkilön

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen molempiin suuntiin Salesforce:n ja Outlookin välillä

NiinJos

Yhteyshenkilö luodaan automaattisesti toisella puolella ja nämä
kaksi synkronoidaan.

Yhteyshenkilö on olemassa vain toisella puolella

Yksi yhteyshenkilötietue korvaa toisen ja nämä kaksi synkronoidaan.
Jos Outlook-kokoonpanosi määrittää, että Outlook-yhteyshenkilöt

Vastaava yhteyshenkilö on olemassa

voittavat, Outlook-versio korvaa Salesforce-version ja päinvastoin,
jos Salesforce on määritetty voittamaan. Kaikki muutokset toiseen
tietueeseen heijastuvat automaattisesti toiseen. Jos tietueissa
tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää voittavan
tietueen.

Jos Outlook-yhteyshenkilöstä on vain yksi versio, jossa on
sähköpostiosoite, synkronoimme Outlook-yhteyshenkilön

Useita vastaavia Salesforce-yhteyshenkilöitä on olemassa

Salesforce-yhteyshenkilön kanssa vastaavuusasetuksiesi perusteella,
esimerkiksi viimeksi päivitetyn yhteyshenkilön kanssa.

Molemmat yhteyshenkilöt päivitetään uusimmilla muutoksilla. Jos
tietueissa tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää
voittavan tietueen.

Päivität yhteyshenkilön

Outlook-vastine poistetaan, jos Salesforce määritetään voittamaan,
ja yhteyshenkilö luodaan uudelleen Salesforcessa, jos Outlook on
määritetty voittamaan.

Poistat Salesforce-yhteyshenkilön ja päivität Outlook-yhteyshenkilön

Salesforce-vastine poistetaan, jos Outlook määritetään voittamaan,
ja yhteyshenkilö luodaan uudelleen Outlookissa, jos Salesforce on
määritetty voittamaan.

Poistat Outlook-yhteyshenkilön ja päivität Salesforce-yhteyshenkilön

Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.

504

Salesforce for Outlook -työpöytäversioMyynti asiakkaillesi



• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.
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Tapahtumien synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien
synkronoiminen Outlookista
Salesforceen:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Outlookista
Salesforce:en

Tapahtumien
synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Tapahtumien
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Monipäiväisten tapahtumien
synkronoiminen:
• Monipäiväisten

tapahtumien
käyttöönotto-oikeus
toiminnoille

Voit pitää Outlook- ja Salesforce-tapahtumasi synkronoituna Salesforce for Outlook -sovelluksen
avulla. Kun tapahtuma on Salesforcessa, voit kohdistaa sen liittyviin tietueisiin, kuten
yhteyshenkilöihin, tileihin, mahdollisuuksiin jne. Synkronoimalla tapahtumia voit ylläpitää tarkkaa
näkymää saatavuudestasi, kun luot tapahtumia ja pyydät kokouksia Salesforce-kalenteristasi.

Mitä tapahtumia synkronoidaan?
Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa.
Kokoonpanosi tapahtumasuodattimet määrittävät synkronoitavat tapahtumat. Mahdolliset
suodattimet ovat:

• TÄNÄÄN— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuvat tänään tai myöhemmin. Aloitusaika on
klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

Tapahtumapäivitysten synkronoiminen loppuu, kun se ei ole enää määrittämälläsi
synkronoitavalla ajanjaksolla.

Seuraavat kohteet eivät synkronoidu: koko päivän kestävät tapahtumat, jotka alkavat
ensimmäisenä määritettynä synkronointipäivänä, ja tapahtumaan osallistujat. Monipäiväiset
tapahtumat synkronoidaan yksittäisinä tapahtumina molempiin suuntiin. Toistuvien tapahtumien
tapahtumatiheyksien täytyy vastata toisiaan täydellisesti. Salesforce for Outlook synkronoi
tapahtumat niiden loppupäivien perusteella, eikä niiden aloituspäivien. Jos esimerkiksi synkronoit
ainoastaan nykyisiä ja tulevia tapahtumia, eilen alkanut kaksipäiväinen tapahtuma synkronoituu
yhä.

Miten tapahtumat vastaavat toisiaan?
Kun tapahtumia synkronoidaan ensimmäistä kertaa, ne linkitetään olemassa oleviin tapahtumiin,
joilla on sama aihe ja päiväys. Jos vastaavuuksia ei löydy, luodaan uusi tapahtuma.

Miten tapahtumia kohdistetaan Salesforce-tietueisiin
Kun tapahtuma lisätään Salesforceen, voit kohdistaa sen toiseen tietueeseen käyttämällä Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivua tai tapahtumatietueen Liittyy tietueeseen- ja
Nimi-kenttiä. Tapahtuma lisätään siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet
toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa muutoksia, jos tapahtumillasi on pakollinen mukautettu
kenttä tai jos toiminnon mukautettu kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun
ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty kohteita.

Kuka näkee synkronoidut tapahtumat Salesforcessa

Tapahtumat, joita ei ole merkitty yksityisiksi, ovat näkyvissä Salesforcessa sinulle, roolihierarkiassa
yläpuolellasi oleville käyttäjille ja kaikille, joilla on käyttöoikeus siihen liittyviin tietueisiin. Voit
myös myöntää kalenterisi tarkasteluoikeudet muille käyttäjille, henkilökohtaisille ja julkisille
ryhmille, rooleille tai rooleille ja alaisille.

Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita
synkronoitumasta Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.
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• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Yhteenveto toistuvien tapahtumien synkronoimisesta Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa

EDITION-VERSIOT

Määritettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toistuvien tapahtumien
synkronoiminen Outlookin
ja Salesforcen välillä:
• Toistuvat tapahtumat

-oikeus

Lisäksi tapahtumien
luku- ja
muokkausoikeudet ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
jokin seuraavista

Outlookista
Salesforce:en,

Salesforce:sta
Outlookiin  tai

Synkronoi
molempiin
suuntiin

Jos organisaatiosi on määrittänyt toistuvien tapahtumien synkronoinnin, voit pitää ne synkronoituna
Outlookin ja Salesforcen välillä Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla. Voit synkronoida esiintymiä,
joilla on seuraavat tapahtumatiheydet.

• Päivittäin

• Viikoittain

• Kuukausittain

• Vuosittain

Kun synkronoit toistuvia tapahtumia Salesforceen, voit kohdistaa niiden esiintymiä tietueisiin, kuten
yhteyshenkilöihin, tileihin, mahdollisuuksiin jne. Synkronoimalla toistuvia tapahtumia voit ylläpitää
tarkkaa näkymää saatavuudestasi, kun luot tapahtumia ja pyydät kokouksia Salesforce-kalenteristasi.

Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan voit siirtyä
suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä Salesforce-tietueisiin.

Outlookin ja Salesforcen välisten erojen ymmärtäminen

Toistuvat tapahtumat toimivat eri tavalla Outlookissa ja Salesforcessa.

Sinun pitäisi pitäisi tietääKohde

Jos toistuva sarjasi sisältää yli 100 esiintymää, Salesforce for Outlook luo
sarjan 100 esiintymällä Salesforceen.

Kun esiintymien päivämäärät umpeutuvat, Salesforce for Outlook lisää
automaattisesti toisen ryhmän esiintymiä, jotta esiintymien kokonaismäärä
olisi jälleen kerran 100. Aikataulu, jolla Salesforce lisää nämä ryhmät riippuu
umpeutuneiden esiintymien määrästä ja viime synkronointikerrasta sekä
siitä, onko olemassa olevia esiintymiä muutettu.

Esiintymien asteikot

Salesforce for Outlook ei tue Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden
vaihtoehtoa viikonlopun päivä.

Kuukausittaiset
esiintymät

Salesforce for Outlook sallii sinun määrittää tapahtumia, jotka tapahtuvat
vuosittain. Jos syötät Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden Esiintyy

Vuosittaiset
esiintymät

joka -asetukseen muun arvon kuin 1, Salesforce for Outlook ei synkronoi
toistuvaa sarjaa. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää vuosittain tapahtuvia
esiintymiä, mutta et esiintymiä, jotka tapahtuvat joka toinen tai kolmas
vuosi.
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Sinun pitäisi pitäisi tietääKohde

Lisäksi Salesforce for Outlook ei tue Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden vaihtoehtoa viikonlopun
päivä.

Salesforce ei tue toistuvia tapahtumia, joka kestävät yli 24 tuntia.Yli 24 tuntia kestävät
tapahtumat

Toistuvan sarjan muokkaaminen

Voit muokata toistuvaa sarjaa, mutta on hyvä tietää mitä sinun tulisi välttää, jotta et menetä yksittäin muokkaamiesi esiintymien tietoja.

Sinun pitäisi pitäisi tietääJos muokkaat tätä

Muutokset eivät leviä yksittäin muokattuihin esiintymiin Salesforcessa.

Oletetaan esimerkiksi, että muokkaat ensin esiintymän tapaamisaikaa ja myöhemmin koko sarjan
tapaamisaikaa. Sarjan tapaamisajan muokkaus ei leviä erikseen muokattuun esiintymään.

Toistuva sarja Outlookissa

Kriittiset muutokset sisältävät seuraaviin kohteisiin tehdyt muutokset:

• Tapaamisajat

• Esiintymien tapahtumatiheydet

• Esiintymien asteikot

Jos teet kriittisiä muutoksia toistuvaan sarjaan, yksittäisiin esiintymiin tehdyt muokkaukset katoavat.

Salesforce ei tue muokkauksia aloituspäiviin, jotka ovat jo tapahtuneet.Toistuvien sarjojen
aloituspäivät Outlookissa

Tämä on kriittinen muutos Outlookissa ja se poistaa kaikki muokkaukset, joita olet tehnyt sarjan yksittäiseen
esiintymään. Muutokset eivät leviä Outlookiin. Voit kuitenkin muokata päättymispäiviä Outlookissa, mutta

Toistuvien sarjojen
päättymispäivät
Salesforcessa tällainen kriittinen muutos tyhjentää kaikki yksittäisiin esiintymiin tekemäsi muutokset, niin Outlookissa

kuin Salesforcessa.

Yksittäiset esiintymät • Saatat menettää muutokset, jos teet toistuvaan sarjaan kriittisiä muutoksia.

• Jos poistat esiintymän ja siirrät seuraavan esiintymän sen paikalle, Salesforce for Outlook ei päivitä
Salesforcea oikein. Sen sijaan Outlookista poistamasi esiintymä säilyy Salesforcessa sen paikalle
siirtämäsi esiintymän kanssa.

Oletetaan esimerkiksi, että muutat toistuvaa tapahtumaasi Outlookissa. Poistat lokakuun 4. päivän
esiintymän ja siirrät lokakuun 5. päivän esiintymän sen paikalle. Salesforcessa näet kaksi lokakuun 4.
päivän esiintymää: poistamasi esiintymä ja sen tilalle siirtämäsi esiintymä. Et näe esiintymiä lokakuun
5. päivälle.

• Outlook-muokkaukset leviävät Salesforcessa oleviin esiintymiin riippumatta siitä, sisältävätkö
Salesforcessa olevat esiintymät kriittisiä muokkauksia. Salesforcessa poistetut esiintymät ovat kuitenkin
yhä poistettuja eikä niitä korvata yksittäin muokatuilla esiintymillä Outlookista.
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Tehtävien synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien synkronoiminen
Outlookista Salesforceen:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Outlookista
Salesforce:en

Tehtävien synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Tehtävien synkronoiminen
molempiin suuntiin:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Pidä Microsoft® Outlook®- ja Salesforce-tehtävät synkronoituina.

Kun tehtävä on Salesforcessa, voit kohdistaa sen muihin tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, tileihin
ja mahdollisuuksiin.

Mitkä tehtävät synkronoidaan?
Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa.
Kokoonpanosi tehtäväsuodattimet määrittävät synkronoitavat tehtävät. Mahdolliset suodattimet
ovat:

• TÄNÄÄN— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä on tänään tai myöhemmin. Aloitusaika
on klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

Salesforce for Outlook ei synkronoi kaikenlaisia tehtäviä. Seuraavantyyppiset tehtävät
synkronoidaan, kunnes ne eivät enää sisälly tehtäväsuodattimesi päivämäärien alueelle:

• Toistuvat Salesforce-tehtävät Outlookiin

• Valmistuneet tehtävät, jos ne merkittiin valmistuneiksi Salesforce for Outlook -synkronointien
jälkeen

• Lykätyt tehtävät

• Keskeneräiset tehtävät

• Aloittamattomat tehtävät

• Toistuvat tehtävät, joita luot Salesforcessa

• Tehtävät, jotka on merkitty jatkotoimenpiteitä varten

• Jotakuta muuta odottavat tehtävät

Mitkä tehtävät eivät synkronoidu

• Toistuvat Outlook-tehtävät Salesforceen

• Valmistuneet tehtävät, jos ne merkittiin valmistuneiksi ennen Salesforce for Outlook
-synkronointeja

• Tehtävät, jotka luodaan automaattisesti, kun merkitset sähköpostin tai yhteyshenkilön
jatkotoimenpiteitä varten

Miten tehtävät vastaavat toisiaan?
Kun tehtäviä synkronoidaan ensimmäistä kertaa, ne linkitetään olemassa oleviin tehtäviin, joilla on sama aihe ja määräpäivä. Jos et
kohdista tehtäville määräpäiviä, linkitämme ne käyttämällä vain samaa aihetta.

Miten tehtäviä kohdistetaan Salesforce-tietueisiin?
Kun tehtävä lisätään Salesforceen, voit kohdistaa sen toiseen tietueeseen käyttämällä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivua tai
tehtävätietueen Liittyy tietueeseen- ja Nimi-kenttiä. Tehtävä lisätään siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai
Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa muutoksia, jos tehtävilläsi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon
mukautettu kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty kohteita.
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Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.

• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Tilien automaattinen kohdistaminen synkronoiduille yhteyshenkilöille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien kohdistaminen:
• Tilien lukuoikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Uusien tilien luominen:
• Tilien luontioikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus

Kun yhteyshenkilöitä on synkronoitu Outlookista, Salesforce for Outlook yrittää kohdistaa ne
automaattisesti tileihin.

Tämä taulukko kuvaa tilin kohdistusprosessia.

NiinJos

Yhteyshenkilö kohdistetaan kyseisiin tiliin.Yhteyshenkilön yritys vastaa yhtä Salesforce-tiliä

Yhteyshenkilö lähetetään Salesforcen Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon, jota voit
käyttää Yhteyshenkilöt-aloitussivulla tai
ilmaisinalueen Salesforce for Outlook
-sovelluksessa. Käytä tätä luetteloa
kohdistaaksesi yhteyshenkilöt manuaalisesti
nykyisiin tileihin, luodaksesi uusia tilejä tai
vahvistaaksesi, että yhteyshenkilöt ovat yksityisiä.

Yhteyshenkilön yritys vastaa useita
Salesforce-tilejä tai ei yhtään tiliä

Yhteyshenkilöä käsitellään yksityisenä
yhteyshenkilöinä, eikä sitä lähetetä Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon

Jos yhteyshenkilöllä ei ole yrityksen nimeä

Jos Salesforcesta löytyy vastaava tili,
yhteyshenkilö kohdistetaan siihen. Muutoin
yhteyshenkilö lähetetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon
ratkaistavaksi.

Yhteyshenkilön yritys muuttuu Outlookissa

Yhteyshenkilö poistetaan Omat
ratkaisemattomat kohteet -luettelosta
seuraavalla kerralla, kun avaat luettelon.

Ratkaisematon yhteyshenkilö poistetaan
Outlookista

Yhteyshenkilön tietue päivitetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -luettelossa. Jos

Ratkaisematonta yhteyshenkilöä muutetaan
Outlookissa

yhteyshenkilön yritys muuttuu, Salesforce
tarkastaa, vastaavatko tiedot mitään nykyisiä
tilejä ja kohdistaa sen tiliin, jos se löytää
vastaavuuden.
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Hallitse miten Microsoft® Outlook® -kohteet synkronoidaan Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Hallitse yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi käyttämällä Outlook-luokkia synkronoidaksesi
Outlook-kohteesi Salesforcen kanssa haluamallasi tavalla — joko valitsemalla synkronoitavat kohteet
itse tai synkronoimalla kaikki kohteesi ja valitsemalla kohteet, joita ei synkronoida.

Tarkasta synkronointiasetuksesi Windowsin® ilmaisinalueelta ja hallitse, miten Outlook-kohteesi
synkronoidaan Salesforcen kanssa.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Salesforce for Outlook -kuvaketta ( ) ilmaisinalueelta.

2. Napsauta Asetukset ja sitten Seuraava.

3. Tarkasta, oletko määrittänyt kohteiden synkronoinnin Synkronoi vain valitsemani Outlook-kohteet- vai
Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehdolla.

• Jos olet valinnut Synkronoi vain valitsemani Outlook-kohteet  -vaihtoehdon, Salesforce for Outlook synkronoi
vain valitsemasi Outlook-kohteet. Voit kohdistaa luokan Synkronoi Salesforcen kanssa  kohteille, jotka haluat
synkronoida sivulla 511.

• Jos olet valinnut Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehdon, Salesforce for Outlook synkronoi kaikki
Outlook-kohteesi. Voit kohdistaa luokan Älä synkronoi Salesforcen kanssa  kohteille, joita et halua synkronoida
sivulla 511.

4. Napsauta Peruuta.

Valitse Salesforcen kanssa synkronoitavat Microsoft® Outlook® -kohteet

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Jos olet määrittänyt Outlook-yhteyshenkilöitä,- tapahtumia ja -tehtäviä synkronoitumaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce for Outlookin Synkronoi vain valitsemani kohteet
-vaihtoehtoa, sinun täytyy valita synkronoitavat Outlook-kohteet itse.

1. Valitse Outlookista synkronoitavat yhteyshenkilöt, tapahtumat ja tehtävät.

2. Napsauta Outlookin valintanauhasta Categorize (Luokittele).

3. Valitse luokka Sync with Salesforce  (Synkronoi Salesforcen kanssa).

Luokittelemasi kohteet synkronoidaan seuraavan synkronointisyklin aikana.

Microsoft® Outlook® -kohteiden synkronoinnin estäminen Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

Jos olet määrittänyt Outlook-yhteyshenkilöitä,- tapahtumia ja -tehtäviä synkronoitumaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce for Outlookin Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehtoa,
voit yhä valita kohteita, joita et halua synkronoida.

1. Valitse Outlookista yhteyshenkilöt, tapahtumat ja tehtävät, joiden synkronoinnin haluat estää.

2. Napsauta Outlookin valintanauhasta Categorize (Luokittele).

3. Valitse luokka Don’t Sync with Salesforce  (Älä synkronoi Salesforcen kanssa).

Luokittelemiasi kohteita ei synkronoida enää seuraavan synkronointisyklin jälkeen.
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Omat ratkaisemattomat kohteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun käytät Salesforce for Outlook-, Lightning Sync- tai Sähköposti Salesforceen -toimintoa
synkronoidaksesi kohteita ja lisätäksesi sähköposteja sähköpostisovelluksestasi Salesforceen, kaikki
kohteet, joita ei voida kohdistaa automaattisesti Salesforce-tietueisiin, näytetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivulla.

Käytät tätä sivua työssäsi päivittäin hallitaksesi ratkaisemattomia kohteita, jotka tarvitsevat huomiotasi.
Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan voit siirtyä
suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä Salesforce-tietueisiin.

1. Pääset Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle käyttämällä Ratkaisemattomat kohteet -oikopolkua sivupalkista.

2. Näet kohdistamattomat kohteet nopeasti käyttämällä Yhteyshenkilöt-, Tapahtumat- ja Tehtävät-välilehtiä.

3. Tarkastele kohdistamattomia kohteitasi.

4. Kohdista kohteitasi Salesforce-tietueisiin — joko manuaalisesti tai käyttämällä Salesforcen suosituksia — tai vahvista, että haluat
jättää ne kohdistamattomiksi.

Helposti ongelmat ratkaisevien toimintojen käyttäminen
Seuraavien toimintojen avulla ongelmien ratkaiseminen on helppoa ja nopeaa.

Tämä ominaisuus auttaa säästämään aikaa, koskaKäytä ominaisuuttaVastaanottaja

Voit määrittää enintään 50 kohdetta samanaikaisesti yhteen jonoon.Erän muokkaaminenVoit määrittää useita
kohteita
samanaikaisesti
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Tämä ominaisuus auttaa säästämään aikaa, koskaKäytä ominaisuuttaVastaanottaja

Salesforce tarjoaa suosittelee tilejä, tapauksia ja mahdollisuuksia, joihin voit kohdistaa
kohteesi. Jollet halua nähdä suosituksia, napsauta Kytke suositukset pois -linkkiä Jos
muutat mielesi, napsauta Kytke suositukset päälle -linkkiä.

Suositukset näkyvät vain, jos valitset yhteyshenkilön haulla ja vastaava luettelo on tyhjä.
Salesforce näyttää suosituksia seuraavien ehtojen mukaisesti.

SuosituksetAnna Salesforcen
tarjota suosituksia.

• Tilit: Yhteystiedolla on joko tili päätietueena tai yhteyshenkilön rooli tilillä.

• Tapaukset: Yhteyshenkilö liittyy tapaukseen.

• Mahdollisuudet: Yhteyshenkilöllä on yhteyshenkilön rooli mahdollisuudessa.

Synkronoitujen yhteyshenkilöiden ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus ja tilien
lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön
yhteyshenkilöille

Uusien tilien luominen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus ja tilien
luontioikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus

Kun yhteyshenkilöt synkronoidaan sähköpostisovelluksesta Salesforce for Outlook- tai Lightning
Sync -toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan automaattisesti tileihin niiden yhtiön perusteella. Loput
yhteyshenkilöt lisätään Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle, josta voit joko kohdistaa ne
Salesforce-tileihin tai vahvistaa, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

1. Siirry ratkaisemattomiin yhteyshenkilöihisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Ratkaise yhteyshenkilöt seuraavin tavoin.

• Kohdista tili.

– Valitse tili alasvetoluettelon kohdasta Valitse ehdotettu tili. Tilejä suositellaan vain, jos
niissä havaitaan mahdollisia vastaavuuksia yhteyshenkilön yrityksen perusteella.
Ehdotettujen tilien Tilin nimi-kenttä ja tilin sivuasettelussasi määritetyt kolme
ensimmäistä lisäkenttää näytetään aina. Jos organisaatiossasi on yhteyshenkilöiden
hakusuodattimia, jotka estävät tiettyjen tilien kohdistamisen yhteyshenkilöihin, kyseisiä
tilejä ei näytetä ehdotettuina tileinä, eikä niitä voi kohdistaa yhteyshenkilöihin.

– Valitse Hae Salesforce.com:ista.... Napsauta haussa joko Uusi , syötä
tilin tiedot ja napsauta Tallenna, tai syötä hakusanoja, napsauta Siirry ja napsauta
oikeaa tiliä. Jos et näe hakua, sinun täytyy ehkä sallia Salesforce-ponnahdusikkunat.

• Jätä kohdistamatta — Valitse alasvetoluettelosta Älä kohdista uutta tiliä  ,
jos haluat vahvistaa, että tilitöntä yhteyshenkilöä ei kohdisteta. Kohdistamattomat
yhteyshenkilöt eivät liity Salesforce-tietueisiin ja näkyvät ainoastaan sinulle ja pääkäyttäjällesi.

• Valitse tili ristiriidan yhteydessä — Jos sähköpostin yhteyshenkilön ja
Salesforce-yhteyshenkilöiden yritykset eivät ole samoja, napsauta alasvetoluettelosta Älä
kohdista uutta tiliä  korvataksesi toisen toisella. Salesforce-tili korvaa sähköpostin
yhteyshenkilön yrityksen, jos Salesforce on määritetty voittamaan, ja sähköpostin
yhteyshenkilö korvaa Salesforce-tilin, jos sähköpostin yhteyshenkilö on määritetty voittamaan.

• Peruuta valinta —Valitse alasvetoluettelosta —Ei valintaa—.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Kaikki tiliin
kohdistetut yhteyshenkilöt näytetään nyt kyseisen tilin Yhteyshenkilöt-luettelossa.
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Note:  Voit myös ratkaista yhteyshenkilön sen tietueesta merkitsemällä sen yksityiseksi tai kohdistamalla sen tiliin.

Ratkaisemattomien yhteyshenkilöiden luettelo toimii tavallisen luettelonäkymän tavoin. Napsauta Muokkaa tai Luo uusi näkymä
määrittääksesi suodattimia ja mukauttaaksesi sarakkeita.

Synkronoitujen tapahtumiesi ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
tapahtumien
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus ja
tapahtumiin
kohdistettavien objektien
lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön tapahtumille

Uusien Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Objektien pikaluonnin
näyttöoikeus ja
luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun ei-toistuvia tapahtumia synkronoidaan sähköpostisovelluksesta Salesforce for Outlook- tai
Lightning Sync -toiminnolla, ne näytetään Salesforce-kalenterissasi ja Omat ratkaisemattomat
kohteet -sivullasi. Käytä tätä sivua joko kohdistaaksesi tapahtumat niihin liittyviin Salesforce-tietueisiin
tai vahvistaaksesi, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

Note: Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan
voit siirtyä suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä
Salesforce-tietueisiin.

1. Siirry ratkaisemattomiin tapahtumiisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista sen mukaan, miten haluat ratkaista tapahtuman:

• Kohdistettu liittyviin tietueisiin — Syötä liittyvä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
ensin tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
lisää tietueita. Tyhjennä syöte peruuttaaksesi kohdistamisen.

• Jätä kohdistamattomaksi — Napsauta Älä kohdista. Kohdistamattomat tapaukset, kuten
sisäiset kokoukset tai henkilökohtaiset tapaamiset, eivät liity muihin tietueisiin ja näkyvät
ainoastaan sinulle.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Tapahtuma lisätään
siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa
muutoksia, jos tapahtumillasi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon mukautettu
kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on
lisätty kohteita.

Note:  Voit myös ratkaista tapahtuman tapahtumatietueesta merkitsemällä sen yksityiseksi
tai kohdistamalla sen toiseen Salesforce-tietueeseen käyttämällä Liittyy tietueeseen-
ja Nimi  -kenttiä. Kohdistetut ja yksityiset tapahtumat poistetaan automaattisesti
ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon. Napsauta aiheen vierestä  nähdäksesi
tapahtuman kuvauksen.
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Synkronoitujen Outlook-tehtävien ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
tehtävien tarkasteleminen
tai muokkaaminen:
• Tehtävien

muokkausoikeus ja
tehtäviin kohdistettavien
objektien lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön tehtäville

Uusien Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus
ja asianmukaisten
objektien luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun tehtäviä synkronoidaan Outlookista Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla, ne näytetään
Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Käytä tätä sivua joko kohdistaaksesi tehtävät niihin liittyviin
Salesforce-tietueisiin tai vahvistaaksesi, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

1. Siirry ratkaisemattomiin tehtäviisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista sen mukaan, miten haluat ratkaista tehtävän:

• Kohdista liittyviin tietueisiin — Syötä liittyvä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
ensin tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
lisää tietueita. Tyhjennä syöte peruuttaaksesi kohdistamisen.

• Jätä kohdistamattomaksi — Napsauta Älä kohdista. Kohdistamattomia tehtäviä, kuten
sisäisiä kokouksia tai henkilökohtaisia tapaamisia, ei liitetä muihin tietueisiin ja ne näkyvät
ainoastaan sinulle.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Tehtävä lisätään
siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa
muutoksia, jos tehtävilläsi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon mukautettu kenttä
muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty
kohteita.

Note:  Voit myös ratkaista tehtävän tehtävätietueesta kohdistamalla sen toiseen
Salesforce-tietueeseen käyttämällä Liittyy tietueeseen- ja Nimi-kenttiä.
Kohdistetut tehtävät poistetaan automaattisesti ratkaisemattomien tapahtumiesi luettelosta.
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Kohteiden poistaminen Salesforce for Outlook -synkronoinnilla

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohteiden poistaminen
synkronoimalla Salesforcen
ja Outlookin välillä
• Poisto-oikeus kaikkiin

objekteihin, joita
käyttäjät haluavat
poistaa

Voit poistaa kohteen Salesforce for Outlook -synkronoinnilla sekä Salesforcesta että Outlookista
poistamalla kohteen vain toisesta järjestelmästä. Toistuvien tehtävien ja äskettäin päivitettyjen
kohteiden poistaminen vaatii erityshuomiota.

Tarkasta ensin poistettavan yhteyshenkilön, tapahtuman tai tehtävän synkronointisuunta. Poista
sitten kohde järjestelmästä, josta kohde synkronoituu. Jos kohteesi on määritetty synkronoitumaan
molempiin suuntiin, voit poistaa ne kummasta tahansa järjestelmästä.

Tämän tuloksena Salesforce for Outlook poistaa automaattisesti vastaavan kohteen toisesta
järjestelmästä.

Note: Toistuvia tehtäviä voidaan synkronoida vain Salesforcesta, joten niiden
synkronointisuuntaa ei tarvitse tarkastaa ennen poistamista: poista toistuvat tehtävät aina
Salesforcesta.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Salesforce for Outlook
ja napsauta Näytä oma kokoonpano.

2. Tarkasta poistettavan yhteyshenkilön, tapahtuman tai (ei-toistuvan) tehtävän
synkronointisuunnan asetus.

3. Poista kohde järjestelmästä, josta se synkronoituu.
Jos esimerkiksi haluat poistaa yhteyshenkilön ja yhteyshenkilösi synkronoituvan Outlookista
Salesforceen, poista yhteyshenkilö Outlookista.
Poistamasi kohde poistetaan molemmista järjestelmistä seuraavan synkronointisyklin aikana.

Jos kohdetta ei poistettu molemmista järjestelmistä, sinä – tai toinen myyntiedustaja – on saattanut päivittää tietueen saman
synkronointisyklin aikana ja Salesforce for Outlook piti päivitystoimintoa poistamista tärkeämpänä. Tämä toimintatapa perustuu
Salesforce for Outlook -kokoonpanon Ristiriitainen käytös  -asetukseen, joka antaa toisessa järjestelmässä päivitystoiminnon
"voittaa" poistotoiminnon. Poista tällöin tietue uudelleen poistaaksesi sen molemmista järjestelmistä. Muista pyytää lupa myös työtoveriltasi,
jolle tietue on selkeästi tärkeä!

Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:

516

Salesforce for Outlook -työpöytäversioMyynti asiakkaillesi



Tutki tärkeisiin Outlook-sähköposteihisi liittyviä Salesforce-yhteyshenkilöitä ja -liidejä tarkemmin — suoraan Outlookista.
Salesforce-sivupaneeli näyttää Salesforce-tietueet, joihin voit lisätä Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä.

Katso demo: Salesforce-sivupaneelin käyttäminen tietueiden työstämiseen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa

Kun valitset sähköpostin Outlookin Saapuneet-kansiosta tai tapahtuman Outlook-kalenterista, Salesforce-sivupaneeli näyttää niihin
liittyvien Salesforce-yhteyshenkilöiden ja -liidien tiedot suoraan Outlookissa. Kun pääkäyttäjäsi on ottanut sivupaneelin käyttöön
Outlook-kokoonpanossa, se näyttää enintään 10 sähköpostisi tai tapahtumasi Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kenttiin
liittyvää yhteyshenkilöä ja liidiä.

Lisäksi Salesforce-sivupaneeli:

• Näyttää jopa neljä toimintoa, mahdollisuutta ja tapausta, jotka liittyvät sivupaneelissa näytettäviin yhteyshenkilöihin ja liideihin.

• Helpottaa Outlook-sähköpostien ja -sähköpostiliitteiden lisäämistä useisiin Salesforce-tietueisiin sekä Outlook-tapahtumien ja
-tehtävien lisäämistä useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen toiseen tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä, esimerkiksi tiliin, tapaukseen
tai jopa mukautettuun objektiin.

• Löytää yhteyshenkilöiden tai liidien kaksoiskappaleita. Valitse asiaankuuluvat kohteet, jotka näytetään sivupaneelissa.

• Antaa sinun luoda Salesforce-tietueita suoraan sivupaneelista.

• Sisältää hakuominaisuuden, jonka avulla voit löytää lisää Salesforce-tietueita.

• Sisältää linkkejä, joiden avulla voit tarkastella tietueen kaikkia lisätietoja suoraan Salesforcessa.

Sivupaneelia käytetään näin.

1. Valitse sähköposti tai tapahtuma Outlookista.

2. Tarkasta Salesforce-sisältö, joka näytetään sivupaneelissa. Yhteyshenkilöt ja liidit näytetään sivupaneelissa järjestyksessä, jossa ne
näytetään sähköpostisi tai tapahtumasi Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä. Kuhunkin yhteyshenkilöön ja
liidiin liittyviä toimintoja, mahdollisuuksia ja tapauksia on helppo tarkastella. Jos haluat tarkastella tietueen kaikkia lisätietoja, napsauta
tietueen linkkiä avataksesi sen suoraan Salesforcessa.
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Jos haluat lisätä sähköpostin valitsemaasi Salesforce-tietueeseen, napsauta  tai  kyseisten tietueiden vierestä. Sähköpostiliitteet
sisällytetään automaattisesi, kun lisäät sähköpostin Salesforceen, ellei organisaatiosi ole ottanut käyttöön ominaisuutta, jonka avulla
voit valita tietyt sähköpostiliitteet. Tällöin näet yksittäisten liitteiden vieressä -kuvakkeen sivupaneelissasi. Napsauta kuvaketta
lisätäksesi kyseisen liitteen Salesforceen.

Jos olet ottanut Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden käyttöön Salesforcessa, sivupaneelissa näytetään joko Facebook®-
tai Twitter™-profiilikuvat — kumman päätitkään näyttää Salesforcessa kyseisille yhteyshenkilöille ja liideille.

3. Valitset muut sähköpostiisi liittyvät yhteyshenkilöt ja liidit tarkastellaksesi niiden lisätietoja ja niihin liittyviä toimintoja, tapauksia ja
mahdollisuuksia.

4. Näet nopeasti Salesforce-tietueet, joihin olet lisännyt sähköposteja tai tapahtumia. Jos haluat luoda sähköpostiisi liittyvän uuden
tilin, tapauksen, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden tai mukautetun objektin tietueen, napsauta . Jos et näe hakemiasi tietueita,
napsauta  löytääksesi muita tietueita ja lisätäksesi niihin sähköposteja, tapahtumia tai tehtäviä Outlook-tehtävien luettelosta. Voit
myös piilottaa sivupaneelin pienennystoiminnolla ( ).

Microsoft® Outlook® -sähköpostien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttäSalesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:

Seuraa Salesforce-tietueisiin liittyviä tärkeitä Outlook-sähköposteja Salesforce-sivupaneelista.

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

1. Outlookissa, joko:

• Valitse sähköposti Saapuneet-kansiostasi.

• Luo uusi sähköposti.

Voit lisätä sähköpostin useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen muuhun tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä, esimerkiksi tiliin, tapaukseen
tai mahdollisuuteen.

2. Napsauta sivupaneelista  sen yhteyshenkilön, tilin, tapauksen, mahdollisuuden tai liidin kohdalta, johon haluat lisätä sähköpostin.
Sivupaneeli vahvistaa Salesforce-tietueet, joihin lisäsit sähköpostisi.

Jos lähetät uuden sähköpostin, lisäämme sen Salesforce-tietueisiin, kun olet napsauttanut Lähetä.
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3. Tapa, jolla lisäät liitteitä vaihtelee sen mukaan, miten sinut on määritetty käyttämään sivupaneelia.

• Jos liitteiden osio avautuu, kun lisäät sähköpostisi Salesforceen, napsauta  lisätäksesi tietueeseen tietyt sähköpostiliitteet.

• Jos et näe vaihtoehtoa liitteiden lisäämiseksi, liitteesi sisällytetään automaattisesti, kun lisäät sähköpostin Salesforceen.

Microsoft® Outlook® -sähköpostien poistaminen Salesforce-tietueista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:

Voit poistaa Microsoft Outlook -sähköposteja Salesforce-tietueista Salesforce for Outlook -sivupaneelilla.

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

1. Valitse Outlookista sähköposti, jonka haluat poistaa Salesforce-tietueista.
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2. Hae Salesforce-sivupaneelista Salesforce-tietue, josta haluat poistaa sähköpostin. Sivupaneelin yläosiossa näytetään tietueet, joihin
olet jo lisännyt sähköpostisi.

3. Siirrä hiiren kursori -kuvakkeen ylle, jolloin se muuttuu -kuvakkeeksi, ja napsauta sitä poistaaksesi sähköpostin
Salesforce-tietueesta. Sivupaneeli näyttää päivityksiä muille Salesforce-tietueille, joihin lisäsit sähköpostisi.

Microsoft® Outlook® -tapahtumien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen Outlookissa:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Outlook-sähköpostien (ja
niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
• "Lisää sähköposti"

valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Sähköpostien (ja niiden
liitteiden), -tapahtumien ja
-tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:
• "Salli käyttäjien liittää

useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin"
valittuna
toimintoasetuksissa

Lisää Outlook-tapahtumia Salesforce-tietueisiin käyttämällä Salesforce-sivupaneelia. Tapahtuma
lisätään Salesforce-tietueeseen toimintona, jonka näet tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet
toiminnot -viiteluettelosta.

1. Valitse Outlookista tapahtuma tai tapahtumasarja, jonka haluat lisätä Salesforce-tietueisiin. Voit
lisätä tapahtuman useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä,
esimerkiksi tiliin, tapaukseen tai mahdollisuuteen.
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2. Napsauta Salesforce-sivupaneelista  sen yhteyshenkilön, tilin, tapauksen, mahdollisuuden tai liidin kohdalta, johon haluat lisätä
tapahtuman.

Näet , kun olet lisännyt tapahtuman.

3. Tarkastele Salesforce-tietueita, joihin lisäsit tapahtuman.
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Microsoft® Outlook® -tehtävien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen Outlookissa:
• "Sivupalkki" valittuna

Outlook-kokoonpanossa

Outlook-sähköpostien (ja
niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
• "Lisää sähköposti"

valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Sähköpostien (ja niiden
liitteiden), -tapahtumien ja
-tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:
• "Salli käyttäjien liittää

useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin"
valittuna
toimintoasetuksissa

Voit lisätä Outlook-tehtäviä useisiin Salesforce-yhteyshenkilöihin ja yhteen toiseen tehtävät
hyväksyvään tietueeseen, kuten tiliin, liidiin tai mahdollisuuteen. Tehtävä lisätään
Salesforce-tietueeseen toimintona, jonka näet tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot
-viiteluettelosta.

Lisää Outlook-tehtäviä Salesforce-tietueisiin Microsoft Outlookin Tehtävät-luettelosta.

1. Valitse Salesforce-tietueeseen lisättävä tehtävä.

2. Napsauta sivupaneelista  avataksesi Salesforce-tietueen, johon haluat lisätä tehtävän.

3. Napsauta  tietueen vierestä hakutuloksista.
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Näet -kuvakkeen, kun olet lisännyt tehtävän.

Tietueiden luominen suoraan Salesforce-sivupaneelista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Tietueiden luominen
suoraan
Salesforce-sivupaneelista:
• Luonti- ja lukuoikeus

kaikkiin objekteihin,
joista käyttäjät luovat
tietueita JA käyttäjien
luomien tietueiden
kaikkien pakollisten
kenttien täytyy olla
näkyvissä

Voit luoda erilaisia tietueita suoraan Microsoft® Outlook® -sivupaneelista.

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-sivupaneelin julkaisijan käyttöoikeuden,
voit luoda tilejä, tapauksia, yhteyshenkilöitä, liidejä, mahdollisuuksia ja muita organisaatiollesi
mukautettuja tietueita — suoraan sivupaneelista.

1. Valitse sähköposti Outlookista ja napsauta sitten .

Sinun tulisi nähdä jotain tällaista.

2. Valitse toiminto.

Käytettävissäsi olevat toiminnot riippuvat pääkäyttäjäsi asettamista toiminnoista, kuten Uusi
yhteyshenkilö.

3. Täytä tietueen lisätietosivu asiaan kuuluvilla tiedoilla.
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4. Napsauta  tallentaaksesi tietueen.

Muista, että sähköpostiliitteitä ei sisällytetä luotuihin tietueisiin.

Salesforce-tietueiden hakeminen Microsoft® Outlook® -ohjelmasta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
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"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä tehtäviin ja
tapahtumiin" valittuna toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden), -tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin Salesforce-tietueisiin, jotka
hyväksyvät tehtävät:

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

Kun tarkastelet Salesforce-sivupaneelissa näytettäviä tietoja, saatat haluta etsiä lisää Salesforce-tietueita. Hakutuloksissa näytetään
yhteyshenkilöitä ja muita tietueita, joihin voit liittää tehtäviä, kuten kampanjoita, tapauksia ja mahdollisuuksia.

1. Valitse Outlookista sähköposti, jonka Salesforce-tietueita haluat tarkastella.

2. Napsauta sivupaneelista .

3. Kirjoita hakusanasi. Jos esimerkiksi haluat etsiä Salesforce-tietueita, jotka liittyvät pöytäkoneisiin, kirjoita pöytäkone.

4. Napsauta hakukuvaketta nähdäksesi hakusanojasi vastaavat Salesforce-tietueet.

Tapausten luominen Outlookin valintanauhasta Salesforce for Outlookilla

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostiliitteiden
sisällyttäminen tapausten
luomisen yhteydessä:
• "Tallenna

sähköpostiliitteet aina"
valittuna Sähköposti
Salesforceen
-asetuksissasi

JA

Sähköpostin lisäysoikeus
Salesforce for Outlook
-kokoonpanossasi

Note:  Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, harkitse tietueiden luomisten suoraan
Salesforce-sivupaneelista sen sijaan. Pidä vain mielessä, että luodessasi tapauksia sivupaneelista,
siihen ei liitetä sähköpostilitteitä.

Jos et näe Luo tapauksia -alasvetoluetteloa Microsoft® Outlook® -ohjelmassa, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi, joka voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön.

Jos seuraat tapauksia Salesforcessa, voit luoda uusia Microsoft® Outlook® -sähköposteista. Pääkäyttäjäsi
täytyy ensin luoda Sähköpostista tapaukseksi -sijainteja, jotka näytetään Outlookin Luo tapauksia
-alasvetopainikkeessa. Voit valita kullekin sijainnille vastuuhenkilön, joka voi olla yksittäinen käyttäjä
tai jono. Kun luot tapauksia, voit lisätä enintään 10 sähköpostia samanaikaisesti kullekin sijainnille.

1. Valitse Outlookissa enintään 10 lähetettyä tai vastaanotettua sähköpostia ja napsauta Luo
tapauksia.

2. Valitse sijainti alasvetoluettelosta. Salesforce for Outlook lisää valitsemasi sähköpostit tapauksena Salesforceen.
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Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce for Outlook -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tutustu joihinkin yleisimpiin Salesforce for Outlookia koskeviin kysymyksiin.

KysymyksetLuokka

Mitä eroa on yksityisillä kohteilla Salesforcessa ja Microsoft® Outlook®

-sovelluksessa?

Yleiset
Salesforce for Outlook
-kysymykset

Tukeeko Salesforce for Outlook päätepalvelimia?

Miksi Salesforce for Outlook -asennukseni epäonnistuu edellytysten
ruudussa?

Salesforce for Outlook
-sovelluksen
asentaminen

Miksi en voi kirjautua Salesforce for Outlook -sovellukseen?Salesforce for Outlook
-sovelluksen
määrittäminen Voinko kartoittaa mukautettuja kenttiä, joita synkronoin

Salesforce for Outlookin kanssa?

Voinko joukkomäärittää Salesforce for Outlook -sovelluksen?

Voinko käyttää suodatinlogiikkaa Salesforce for Outlook -tietojoukoissa?

Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja
tuontitoimintoja ladatakseni tietoni Salesforceen?

Synkronoiminen
Salesforce for Outlook
-sovelluksella

Voinko synkronoida henkilötilejä Salesforce for Outlook -sovelluksella?

Voinko lisätä tapauksia Salesforce for Outlook -sovelluksella?

Voinko liittää Outlook-tietueita mukautettuihin objekteihin Salesforce
for Outlook -sovelluksella?

Miksi Salesforce for Outlook luo kaksinkertaisia tietueita Microsoft®

Outlook® -sovelluksessa?

Synkronoitujen
tietueiden hallinta

Miksi Salesforce for Outlook luo identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforcessa
ja Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?

Miksi Salesforce for Outlook poistaa Outlook-tietueeni synkronoinnin
jälkeen?

Miksi Salesforce for Outlook ei lisää sähköposteja oikeaan
yhteyshenkilöön tai liidiin Salesforcessa?

Sähköpostien
lisääminen Salesforce
for Outlook
-sovellukseen Miksi en voi lisätä sähköposteja Salesforceen?

Kun lisään sähköposteja Salesforceen, miten voin lisätä
sähköpostiliitteitä?

Miten otan yhteyshenkilöt synkronoitavaksi Salesforce for Outlook
-sovelluksessa?

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen

Miten Salesforce for Outlook suojaa sähköpostit?Tietojesi turvaaminen
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KysymyksetLuokka

Tukeeko Salesforce kertakirjautumista Salesforce for Outlook -sovellukselle?

Kuinka turvallinen Salesforce for Outlook on?

Mitä eroa on yksityisillä kohteilla Salesforcessa ja Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?
Microsoft Outlookin ja Salesforcen yksityisissä kohteissa on yllättäviä eroavaisuuksia. Ennen kuin synkronoit yksityisiä tapahtumia, ota
huomioon miten ne näytetään työtovereille kussakin järjestelmässä.

Merkitty yksityiseksi SalesforcessaYksityinen OutlookissaKohde

Muut Salesforce-käyttäjät näkevät tileihin liittyvät
yhteyshenkilöt.

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä yhteyshenkilösi. Muut
käyttäjät eivät.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt, joita ei ole liitetty tileihin, ovat yksityisiä
eikä niitä näytetä muille Salesforce-käyttäjille, paitsi
Salesforcepääkäyttäjille, jotka voivat tarkastella, muokata
ja raportoida yhteyshenkilöitä.

Muille Salesforce-käyttäjille tapahtumista näytetään vain
ajankohdat, ei lisätietoja, paitsi Salesforcepääkäyttäjille,

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä tapahtumasi. Muut
käyttäjät eivät.

Tapahtumat

jotka voivat tarkastella, muokata ja raportoida
yhteyshenkilöitä.

Salesforce ei tarjoa mitään tapaa tehtävien pitämiseksi
yksityisinä. Muut Salesforce-käyttäjät näkevät siis tehtäväsi.

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä tehtäväsi. Muut
käyttäjät eivät.

Tehtävät

Tukeeko Salesforce for Outlook päätepalvelimia?
Ei, Salesforce for Outlook ei tue päätepalvelimia, kuten Citrix.

Miksi Salesforce for Outlook -asennukseni epäonnistuu edellytysten ruudussa?
Järjestelmäsi ei välttämättä täytä kaikkia Salesforce for Outlook -järjestelmävaatimuksia Varmista, että järjestelmäsi täyttää nämä vaatimukset
ja yritä asentaa Salesforce for Outlook uudelleen.

Miksi en voi kirjautua Salesforce for Outlook -sovellukseen?
Kirjautumisongelmasi saattavat liittyä yhtiösi IP-osoitteen vaatimuksiin. Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista
IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin,
jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on
esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi
sisään.

Voinko kartoittaa mukautettuja kenttiä, joita synkronoin Salesforce for Outlookin kanssa?
Kyllä. Voit kartoittaa Salesforce-kentän mukautettuun Outlook-kenttään tai Outlook-kentän mukautettuun Salesforce-kenttään
Salesforce for Outlookin avulla. Voit kartoittaa seuraavia kenttätyyppejä:
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• Outlook-tekstikentät

• Salesforce-tekstikentät

• Jotkin Salesforce-valintaluettelokentät

Jos haluat kartoittaa mukautettuja kenttiä, avaa Outlook-kokoonpano. Valitse Kenttäkartoitus-osiosta Mukautettu
kenttä...  vastaavan Outlook-kenttä-valintaluettelon lopusta. Syötä kentän nimi ja napsauta OK.

Voinko joukkomäärittää Salesforce for Outlook -sovelluksen?
Kyllä, voit luoda määrityksen Salesforcessa ja kohdistaa sen profiilille tai jopa tietyille käyttäjille. Kun kyseiset käyttäjät määrittävät Salesforce
for Outlook -sovellusta, määrityksen asetukset otetaan automaattisesti käyttöön Outlookissa.

Voinko käyttää suodatinlogiikkaa Salesforce for Outlook -tietojoukoissa?
Pääkäyttäjät voivat käyttää suodatinlogiikkaa rajoittaakseen tietueita, joita käyttäjäsi synkronoivat Salesforce for Outlookilla, mutta käyttäjät
eivät.

Voinko synkronoida henkilötilejä Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Et. Et voi ladata henkilötilejä Salesforce for Outlookilla.

Lisätietoja henkilötilien tuomisesta Salesforce-organisaatioosi on kohdassa Tietojen ohjattu tuontitoiminto.

Voinko lisätä tapauksia Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Kyllä, Salesforce for Outlook lisää sähköpostien lisäämistä Salesforceen tapauksina.

Voinko liittää Outlook-tietueita mukautettuihin objekteihin Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Voit kohdistaa synkronoituja tapahtumia ja tehtäviä useisiin erilaisiin objekteihin, mukaan lukien mukautetut objektit, mutta voit kohdistaa
synkronoituja yhteyshenkilöitä ainoastaan tileihin.

Miksi Salesforce for Outlook luo kaksinkertaisia tietueita Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?
Jos merkitset kohteita yksityisiksi tai kohdistat niitä Outlook-luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa ja synkronoit yhteyshenkilöitä,
tapahtumia ja tehtäviä Salesforcesta Outlookiin, Salesforce for Outlook saattaa luoda identtisiä tietueita Outlookissa.

Näin saattaa tapahtua, jos sinulla on Salesforce-kohteita, jotka sisältävät samat tiedot kuin yksityisiksi merkitsemäsi tai luokkaan Älä
synkronoi Salesforcen kanssa kohdistamasi Outlook-kohteet. Näitä kohteita ei koskaan kartoitettu toisiinsa, joten Salesforce for Outlook
käsittelee ne erikseen, mikä johtaa kaksinkertaisiin tietueisiin.

Jos haluat poistaa identtisiä tietueita, kannattaa poistaa ensin Outlook-tietueet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi tai kohdistanut luokkaan
Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Tällä tavalla et poista Salesforcesta tietoja, joihin muut käyttäjät ovat panostaneet.

Miksi Salesforce for Outlook luo identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforcessa ja Microsoft® Outlook®

-sovelluksessa?
Jos synkronoit tiimisi tietueita, jotka sisältävät erilaisia tietoja joillekin samoille omistamillesi yhteyshenkilöille, Salesforce for Outlook
saattaa luoda identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforceen ja Outlookiin.
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Oletetaan esimerkiksi, että sinulla ja tiimisi jäsenellä on molemmilla yhteyshenkilö nimeltään Kristiina Virolainen. Yhteyshenkilötiedoissa
hänet on kuitenkin merkitty kahteen eri yhtiöön. Salesforce for Outlook synkronoi sinun ja tiimisi jäsenen yhteyshenkilöt, jolloin Salesforceen
ja Outlookiin syntyy identtisiä yhteyshenkilöitä.

Välty tältä tekemällä yhteistyötä tiimisi jäsenten kanssa siten, että teillä on samat yhteyshenkilöiden tiedot. Sinun täytyy poistaa
yhteyshenkilöt, jotka sisältävät vanhentuneita tietoja.

Miksi Salesforce for Outlook poistaa Outlook-tietueeni synkronoinnin jälkeen?
Salesforce for Outlook synkronoi automaattisesti omistamasi tietueet sekä tietueet, joihin sinulla on luku/kirjoitusoikeus ja jotka:

• liittyvät omistamiisi tileihin

• liittyvät tileihin, joiden tilitiimin jäsen olet

• ovat synkronointiprofiilisi ryhmien jäsenien omistamia

Jos yrität synkronoida Outlookista Salesforceen tietuetta, joka ei sovi yllä kuvattuihin luokkiin, synkronointiprosessi saattaa yrittää poistaa
tietueen Outlookista myöhemmin tapahtuvan synkronoinnin aikana. Jos haluat estää näiden tietueiden poistamisen, kohdista ne
Outlook-luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa.

Miksi Salesforce for Outlook ei lisää sähköposteja oikeaan yhteyshenkilöön tai liidiin Salesforcessa?
Jokin seuraavista tilanteista saattaa tapahtua:

Sinun pitäisi...Salesforce for Outlook saattaa lisätä
sähköposteja...

Jos näet

harkita kaksinkertaisten tietueiden
yhdistämistä

vääriin tietueisiinidenttisiä tietueita Salesforce-sivupaneelissa

lisätä vastaavia yhteyshenkilöitä tai liidejä
Salesforceen ja liittää ratkaisemattomat

Omat ratkaisemattomat kohteetJos et näe yhtään vastaavaa tietuetta
Salesforce-sivupaneelissa

sähköpostit uusiin yhteyshenkilöihin tai
liideihin

poistaa yhtiösi toimialue Oma sähköposti
Salesforceen -asetusten Pois jätetyt
toimialueet  -luettelosta

Miksi en voi lisätä sähköposteja Salesforceen?
Jos saat virheviestin Käyttäjää ei ole valtuutettu lähettämään sähköposteja tähän palveluun
käyttäessäsi Salesforce for Outlook -sovellusta sähköpostien lisäämiseen, sähköpostiosoitettasi ei ole valtuutettu Salesforcessa.

Sähköpostiosoitteiden valtuuttaminen Salesforcessa:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Oma sähköposti Salesforceen  ja valitse Oma sähköposti
Salesforceen.

2. Syötä Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet -kenttään sähköpostiosoitteet, jotka haluat valtuuttaa. Salesforce sallii sinun lisätä ainoastaan
tähän kenttään sisältyvistä osoitteista saatuja sähköposteja Salesforce for Outlook -sovelluksesta. Et voi jättää tätä kenttää tyhjäksi.
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Kun lisään sähköposteja Salesforceen, miten voin lisätä sähköpostiliitteitä?
Voit sisällyttää Salesforceen lisäämiisi sähköposteihin liitteitä, jos sinä ja pääkäyttäjäsi olette ottaneet käyttöön oikeat asetukset ja
Salesforce-organisaatiossasi on tarpeeksi vapaata tilaa liitteen tallentamiseksi.

Kun lisäät sähköpostin Salesforceen, se lisätään uutena tehtävänä. Sähköpostiliitteet löytyvät Liitteet-viiteluetteloista.

Riippuen pääkäyttäjäsi määrittämistä asetuksista, voit ehkä lisätä sähköpostiliitteitä Salesforceen monella eri tavalla.

Liitteet lisätään
Salesforceen näin

Pääkäyttäjäsi ottaa
käyttöön

Sinä otat käyttöönJos käytössäsi on

Automaattisesti, kun lisäät
sähköpostin Salesforceen
sivupaneelista.

Sivupaneeli  ja Lisää
sähköposti  -asetukset
Outlook-kokoonpanossasi

Salesforce for Outlook
sivupaneelilla

Kun valitset  ja olet lisännyt
sähköpostin Salesforceen
sivupaneelista.

Sivupaneeli, Lisää
sähköposti- ja Salli
käyttäjien valita
liitteitä  -asetukset
Outlook-kokoonpanossasi

Automaattisesti, kun lisäät
sähköpostin Salesforceen

Sähköposti
Salesforceen  -toiminnon

Sähköposti
Salesforceen

Salesforce for Outlook ilman
sivupaneelia

Outlookin Lisääorganisaatiollesi sekä aktiivisen-sähköpostiasetukseksesi
sähköposteja- taiOutlook-kokoonpanon, johon

sinä kuulut
Tallenna aina
sähköpostiliitteet Lähetä ja lisää

-painikkeilla.

Automaattisesti, kun lähetät
sähköpostin Sähköposti
Salesforceen -osoitteeseesi.

Sähköposti
Salesforceen  -toiminnon
organisaatiollesi

Sähköposti
Salesforceen
-sähköpostiasetukseksesi
Tallenna aina
sähköpostiliitteet

Sähköposti Salesforce:en

Miten otan yhteyshenkilöt synkronoitavaksi Salesforce for Outlook -sovelluksessa?
Pääkäyttäjäsi täytyy suorittaa seuraavat kaksi toimenpidettä, ennen kuin voit synkronoida yhteyshenkilöitäsi Microsoft® Outlook® -ohjelman
ja Salesforcen välillä.

• Pääkäyttäjäsi luo kokoonpanon, joka sallii käyttäjien synkronoida yhteyshenkilöitä.

• Pääkäyttäjäsi määrittää tietojoukon kyseiselle kokoonpanolle.

Kun pääkäyttäjäsi on tehnyt nämä toimenpiteet, saatat voida ottaa yhteyshenkilöt synkronoitavaksi suorittamalla seuraavan toimenpiteen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttäänSalesforce for Outlook  ja valitse Salesforce for Outlook.

2. Napsauta Näytä kokoonpanoni.

3. Vahvista, että Yhteyshenkilöt on valittu Synkronointiasetukset-osiosta. Jos et voi valita sitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi, joka voi
ottaa yhteyshenkilöt synkronoitavaksi puolestasi.
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Miten Salesforce for Outlook suojaa sähköpostit?
Salesforce tukee valtuutettua todennusta ja Security Assertion Markup Language (SAML) -vaatimuksia Salesforce for Outlook -sovellukselle.
Kun SAML on käytössä Salesforce for Outlook -sovelluksessa, oma toimialue vaaditaan.

Tukeeko Salesforce kertakirjautumista Salesforce for Outlook -sovellukselle?
Kyllä. Salesforce tukee valtuutettua todennusta ja Security Assertion Markup Language (SAML) -vaatimuksia Salesforce for Outlook
-sovellukselle. Valtuutettua todennusta käytettäessä käyttäjien täytyy kirjautua Salesforceen, kun he käyttävät Salesforce for Outlook
-sovellusta ensimmäistä kertaa. Kun SAML on käytössä Salesforce for Outlook -sovelluksessa, oma toimialue vaaditaan.

Kuinka turvallinen Salesforce for Outlook on?
Salesforce for Outlook on laitteellesi asennettava .NET-sovellus, joka muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen. Tarkalleen ottaen:

Salesforce for Outlook käyttääKohde

OAuth-versiota 2.0 Salesforcen kanssa todentamiseen.

Säilytämme käyttäjänimiä ja salattuja OAuth-päivitystunnuksia paikallisesti. Emme koskaan
säilytä salasanoja.

Käyttäjänimet ja salasanat

128-bittistä SSL-salausta HTTPS-yhteyden kautta.Yhteydet Salesforceen

Connect for Outlook (ei enää käytössä)
Ennen kuin innostut vanhasta ja käytöstä poistetusta Connect for Outlook -tuotteestamme, pyydämme sinua tutustumaan joko pilvi-
tai työpöytäpohjaiseen Microsoft-integrointituotteeseemme: Lightning for Outlook tai Salesforce for Outlook.

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

Miten Connect for Outlookin asennus poistetaan?

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

1. Sulje Microsoft® Outlook®.

2. Avaa Windows®-järjestelmän ohjauspaneeli.

3. Valitse asennuksien poistamisen vaihtoehto.

4. Etsi Salesforce Outlook Edition ja noudata ohjeita poistaaksesi sen asennuksen.

531

Connect for Outlook (ei enää käytössä)Myynti asiakkaillesi



Tapaamisten synkronointi Google-kalenterista™ Salesforceen (beta)

Siirrä Google-kalenteritapahtumasi nopeasti Salesforceen Lightning Syncin avulla. Näin voit parantaa tuottavuuttasi — ja ohittaa tylsän
tietojen syöttämisen.

Lightning Sync for Google: Google-kalenterisi™ tapahtumien pitäminen
synkronoituna Salesforcen kanssa (beta)

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Pidä tapahtumasi synkronoituina Googlen ja Salesforcen välillä asentamatta tai ylläpitämättä
ohjelmistoja.

Tämä julkaisu sisältää Lightning Sync for Google -ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että
se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Lightning Sync for Google
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
Lightning Sync for Google -ominaisuutta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisössä
Lightning Sync.

Tehokkuutesi paranee, kun pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi synkronoimaan tapahtumia
Google-kalenteristasi ja Salesforceen. Tämä johtuu siitä, ettei sinun tarvitse tehdä töitäsi enää kahdesti
sovellusten välillä. Lightning Sync for Google voi synkronoida luomiasi ja ylläpitämiäsi tapahtumia,
olitpa sitten työpöytäsi ääressä tai tekemässä etätöitä mobiililaitteelta.

Pääkäyttäjäsi määrittää synkronointikokemuksesi Salesforce-asetuksilla. Kysy, miten synkronointi on määritetty sinulle:

• Synkronoidaanko yksityiset tapahtumasi?

• Poistetaanko kalenteristasi poistamasi tapahtumat myös Salesforcesta?

• Liitetäänkö tapahtumasi automaattisesti asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai yhteen asiaankuuluvaan liidiin?

Lightning Sync for Google -rajoitukset
Pidä mielessä, että tällä hetkellä Lightning Sync for Google ei:

• Synkronoi yhteyshenkilöitä

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Google-kalenteriin

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• Synkronoi tapahtumiin kutsuttujen tietoja

• Synkronoi tapahtumien Käytettävissä- tai Kiireinen-tilaa

• Salli sinun muokata Salesforce-tapahtumakenttiin kartoitettavia Google-tapahtumakenttiä
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Voice-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Voicen avulla voit käyttää puhelintoimintoja poistumatta Salesforcesta. Soita ja vastaanota puheluita,
lisää puheluihin huomautuksia ja kirjaa puheluiden tietoja lokiin vaivattomasti. Kaikki tämä tapahtuu
helposti napsauttamalla Lightning Experiencesta puhelinnumerokenttiä, kuten yhteyshenkilöiden,
liidien ja luettelonäkymissä olevia numeroita.

Note:  Tällä hetkellä lähteviä puheluita tuetaan vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Puhelu näytetään ruutusi alalaidassa olevassa apupalkissa, jotta voit tehdä muita tehtäviä puhelun aikana. Voit tarkastella asiaan liittyviä
tietueita, lisätä muistiinpainoja suoraan puhelupaneelista tai luoda puheluun liittyviä tehtäviä, tapahtumia tai muita tietueita.

Vihje: Kohdista itsellesi Voice-numero, jotta soittamasi puhelut eivät näytä tulevan tuntemattomasta numerosta.

Voit myös lisätä muita tietoja puhelun jälkeen. Puhelun lisätiedot kirjataan toimintojen aikajanaan.
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Voit myös halutessasi vastaanottaa puheluita Voicella. Saapuvissa puheluissa näytetään niihin liittyvien toimintojen luettelo, joten näet
kaikki tärkeimmät tiedot ennen kuin olet edes vastannut puheluun.

Jos et vastaa puheluun 30 sekunnin kuluessa tai hylkäät sen, puhelu päättyy. Jos et ole Lightning Experiencessa, kun joku soittaa sinulle,
soittaja kuulee poissaoloviestisi.

Lisätietoja Voicen määrittämisestä on Salesforce-ohjeen aiheessa ”Voicen määrittäminen”.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Voice-numeron kohdistaminen

Kohdista itsellesi Voice-numero henkilökohtaisista asetuksistasi, jotta soittamasi ja vastaanottamasi puhelut eivät näytä tulevan
tuntemattomasta numerosta.

Voicen suositellut käytännöt

Paranna puhelukokemustasi käyttämällä kiinteää verkkoyhteyttä riittävällä kaistanleveydellä, käyttämällä sopivia kuulokkeita ja
määrittämällä koneellesi oikeanlainen ympäristö.

Voice-numeron kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Minuuttien lisääminen
Voice-puheluihin:
• Voice-minuuttien

käyttöoikeus

Lähtevien Voice-puheluiden
soittaminen:
• Lähtevien

Voice-puheluiden
käyttöoikeus

Saapuvien Voice-puheluiden
vastaanottaminen:
• Saapuvien

Voice-puheluiden
käyttöoikeus

Kohdista itsellesi Voice-numero henkilökohtaisista asetuksistasi, jotta soittamasi ja vastaanottamasi
puhelut eivät näytä tulevan tuntemattomasta numerosta.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat Voice-asetukset  ja
valitse Omat Voice-asetukset.

2. Napsauta Etsi nyt.

3. Valitse maasi ja syötä suuntanumero nähdäksesi luettelon saatavilla olevista numeroista.

Kun kohdistat itsellesi numeron, et voi valita uutta tai nähdä saatavilla olevia numeroita.

4. Valitse numero.

5. Napsauta Tallenna.
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Voicen suositellut käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Paranna puhelukokemustasi käyttämällä kiinteää verkkoyhteyttä riittävällä kaistanleveydellä,
käyttämällä sopivia kuulokkeita ja määrittämällä koneellesi oikeanlainen ympäristö.

Käytä hyvää yhteyttä
Langaton yhteys saattaa toimia, mutta suosittelemme käyttämään langallista yhteyttä.

Paras vaihtoehto on pyhittää Voicelle oma verkko. Suosittelemme varaamaan vähintään 10 kbps
per Voice-istunto, mutta +500 kbps per Voice-istunto on optimaalinen taso. Myös käynnissä olevien
sovellusten (varsinkin ruudunjakosovellusten) ja avoimien selainvälilehtien vähentäminen parantaa
suorituskykyä.

Note:  Jos käytät verkkoa, joka peittää sijaintisi, todelliset nopeudet saattavat erota sijainnillesi
ilmoitetuista nopeuksista.

Varmista myös, että käytät uusinta Chrome-, Firefox- tai Edge-selainta.

Soita puhelut laadukkailla kuulokkeilla
Analogiset kuulokkeet toimivat parhaiten. Langattomat tai matkapuhelimen kuulokkeet toimivat, mutta puhelun laatu saattaa heikentyä.
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lisää yhteyshenkilöitä 88–89

lisääminen
kumppanit 418

luo kalenteri 226–227, 229–231
luo kalenteri Salesforce-objektista 226–227
luominen

kilpailijat 300
sopimukset 332
tarjoukset 326, 329
yhteyshenkilön roolit 69

Luominen
liidit, ohjeita 186
mahdollisuudet 284
tilit 12
yhteyshenkilöt 58

Luontioikeus
tuotteet 261

lupa suorittaa päivitystöitä 80
Lähetä Gmailin kautta 428
Lähetä Office 365:n kautta

428

Mahdollisuuden kenttähistoria
vaihehistoria 282

mahdollisuuden päivitykset
muistutusten asettaminen 279

mahdollisuudet
jakaminen 286

kenttähistoria
282

vaihehistoria 282
lisää tuotteita 279
mahdollisuuden ennusteet -luettelo 386
muistutusten asettaminen 279
oletusarvoisen mahdollisuustiimin lisääminen 296
samanlaisten etsiminen 286
samanlaisten kirjanmerkkeihin lisääminen 286
synkronoituihin Outlook-tehtäviin kohdistaminen 515

Mahdollisuudet
hakeminen Outlookista 524
huomioitavaa 283
kenttähistoria 281
kloonaaminen 285
kohdista alueita 276
kohdista sähköposteihin 440
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 514
käyttäminen 276
lisää tuotteita 276, 287
luominen 284
mahdollisuuksien lautanäkymä 281
mahdollisuustiimit 292
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Mahdollisuudet (jatkuu)
Mahdollisuusvaihe 277–278
miten ne toimivat 281
ohjeet 283
omistuksen muuttaminen 33
poistaminen 285
Salesforce to Salesforce 395
siirrä vaiheeseen 276
sähköpostit, lisääminen Outlookista 518
sähköpostit, poistaminen Salesforce-tietueista 519
tarjousten synkronointi 327
Uutiset 120
yhteenveto 276
yhteyshenkilön roolit 70

mahdollisuuksien kalenteri 229
Mahdollisuuksien osuudet 297–298
Mahdollisuuksien tuotteet

kentät 291
Mahdollisuus

kentät 287
Mahdollisuustiimit

jäsenten muokkaaminen 294
kentät 296
Mahdollisuuksien osuudet 297
oletustiimin lisääminen mahdollisuuksiin 296
poistaminen mahdollisuuksista 295
yhteenveto 293
yleiskatsaus 292

mallit
hallinta 443
kirjelomake 448
sähköposti 451
tekstimuotoisen sähköpostin luominen 453
tyypit 443

Mallit
Luominen Microsoft Wordillä 446

markkinointikampanjan kalenteri 230–231
Microsoft Outlook

Lightning for Outlook, järjestelmävaatimukset 483
Lightning for Outlook, käyttäjien määrittäminen

Salesforce-sisällön tarkastelemiseen 484–485
Lightning for Outlook, määrittäminen 484–486
Lightning for Outlook, yleiskatsaus 481
Web App, järjestelmävaatimukset 483
Web App, käyttäjien määrittäminen Salesforce-sisällön

tarkastelemiseen 486
Web App, Salesforce-sisällön tarkasteleminen 481

Microsoft OutlookKatso Outlook 518–519, 524

Microsoft Word
yhdistämiskenttien lisääminen 446

Microsoftin integrointi Salesforcen kanssa 481
Mittataulukko

luo 311
Mittataulukot 310
Monihenkiset tapahtumat 240
Muistutukset

ponnahdusikkuna 219
mukautettavat ennusteet

hallinta 382
jakaminen 386
kiintiöt 380
korvaaminen 384
luokat 380
lähettäminen 388
muokkaus 384
summien tarkistaminen 382
tarkasteleminen 382

Mukautetut kentät
ennustaminen 361

Mukautetut objektit
omistuksen muuttaminen 33
Salesforce to Salesforce 395

mukautetut raporttityyppien toiminnot 217
Mukauttaminen

kirjelomake 448
sähköpostimallit 451

muokkaaminen
kampanjat 140
kilpailijat 300

Muokkaaminen
omaisuudet 52
tilit 11
yhteyshenkilön lisätiedot 60

muuntaminen
liidikentän määrittäminen 197
liidit 194

Muuntaminen
liidit 194

Myyntialuemalli
selaa 174

määrittäminen
Pardot-tietojen synkronointi Salesforcen kanssa 40

määritys
liidien vakiokentät

197

näyttäminen
kampanjat 140
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näyttäminen (jatkuu)
kumppanit 418

Näyttäminen
avoimet toiminnot 210–212
omaisuudet 52
tileihin liittyvät luettelot 35
tilit 11
toiminnot 208–209
valmiit toiminnot 210–212
yhteyshenkilön lisätiedot

60

Oikeutusmallit
tuotteet 274

omaisuudet
jakaminen 54
jakovalinta 55
kenttien historiatietojen seuranta 53
omistaja-kenttä 54

Omaisuudet
aloittaminen 50
lisää välilehti aloitussivulle 51
muokkaaminen 52
näytä välilehti 51
poistaminen 53
tarkasteleminen 52
välilehti 51
yleiskatsaus 49

Omat ratkaisemattomat kohteet
sähköpostit 440
tapahtumat 514
tehtävät 515
yhteyshenkilöt 513

Omistus
liittyvien kohteiden siirto 34
tietueen omistajan muuttaminen 33

Outlook
Katso myös Salesforce for Outlook 490
liidit, muuntaminen Outlookista 516
Salesforce-sivupaneeli 516, 518–519, 524
Salesforce-tiedot, tarkasteleminen Outlookissa 516
Salesforce-tietueet, hakeminen 524
Salesforce, sähköpostien lisääminen 516, 518–519
synkronoiminen Salesforcen kanssa 490
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin 518–519
tapahtumien lisääminen

241, 250

Palaute
näkyvyys 303

Palaute (jatkuu)
Work.com 301

Palkinnot
Work.com 316

Palkintorahastot
Work.com 316

Pardot
liitin, kertakirjautumisen määrittäminen Salesforcelle 46
liitin, Salesforce-käyttäjänimesi kohdistaminen 46
Salesforce-kampanjoiden prospektit, lisääminen Pardotiin 45
Salesforce-liidien ja -kampanjoiden lisääminen 45
Salesforce-liitin 39–41, 43
Salesforce-liitin, asetukset 42
Salesforce-liitin, henkilötilien kanssa synkronointi 47
Salesforce-liitin, IP-osoitteiden salliminen 43
Salesforce-liitin, liidien synkronointi 48
Salesforce-liitin, lisääminen 41
Salesforce-liitin, mukautettujen kenttien määrittäminen

Salesforcessa 44–45
Salesforce-liitin, muunnettujen liidien hyödyntäminen 44
Salesforce-liitin, ottaminen käyttöön 44
Salesforce-liitin, synkronointiin valmistautuminen 40
Salesforce-liitin, sähköpostien lähettäminen 46
Salesforce-liitin, sähköpostiosoitteiden pitäminen

synkronoituina Salesforcen kanssa 47
Salesforce-liitin, yhteyshenkilöiden luominen

Pardot-prospekteista 49
Salesforce, liittimen mukauttaminen 42
Salesforce, määrittäminen 40
Salesforce, synkronoinnin määrittäminen 41, 43
Salesforce, synkronointi 39, 41
Salesforcen sandbox-ympäristöt, synkronointi 43

Peruuttaminen
pyydetyt kokoukset 250

Pipeline
myyntiputkesi näkyvyys, jakaminen 286

Poista
tuotteita hintakirjasta 269

poistaminen
omaisuudet 53
tarjoukset 329

Poistaminen
liideissä huomioitavia asioita 202
mahdollisuudet 285
pyydetyt kokoukset 250
tilit 13
yhteyshenkilöt 63

Portaalikäyttäjät
muuta yhteyshenkilöiden tiliä 77
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prospector-tilien hierarkia 90
Päivittäminen

joukkopäivitä yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä 76
Päivitystila

Ei aktiivinen 114
Ei löytynyt 114
Ei verrattu 114
Erilainen 114
Synkronoitu 114
Tarkistettu 114

Päivitystoiminto 108–109, 114
Päätilit

tarkasteleminen
27

raportit
tulosten lisääminen kampanjoihin 147

Raportit
Jaetut toiminnot, tarkasteleminen 215–216
tapahtumat, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen

215–216
tehtävät, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen 215–

216
Ratkaisemattomat sähköpostit

kohdista liideihin 440
kohdista mahdollisuuksiin 440
kohdista muihin tietueisiin 440
kohdista tileihin 440
kohdista yhteyshenkilöihin 440

Ratkaisemattomat tapahtumat
kohdistaminen liideihin 514
kohdistaminen mahdollisuuksiin 514
muihin tietueisiin kohdistaminen 514
tileihin kohdistaminen 514
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 514

Ratkaisemattomat tehtävät
kohdistaminen liideihin 515
kohdistaminen mahdollisuuksiin 515
muihin tietueisiin kohdistaminen 515
tileihin kohdistaminen 515
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 515

Ratkaisemattomat yhteyshenkilöt
tileihin kohdistaminen 513

Ratkaiseminen
synkronoidut tapahtumat 512
synkronoidut tehtävät 512
synkronoidut yhteyshenkilöt 512
sähköpostit

512

Salesforce for Outlook
asenna ja määritä 494
asennuksen poistaminen 495
asennusongelmia, ratkaiseminen 527
asetukset 499
hälytykset, piilottaminen 501
ilmaisinalue 499
kaksinkertaiset tietueet, poistaminen 528
kirjautumistietojen muuttaminen 500
kokoonpanon hallinta 495
kokoonpanosi kenttäkartoitukset 499
lataaminen 493
lisääminen, sähköposteja väärään yhteyshenkilöön tai liidiin

529
Microsoft Outlook, Salesforce-tietojen tarkasteleminen 516
Outlook-kansiot 501
poistetut tietueet Outlookissa 529
päätepalvelimet 527
ristiriita-asetusten muuttaminen 498
Salesforce-sivupaneeli 516, 518–519, 524
suojatut käyttäjänimet ja salasanat 531
suojatut yhteydet 531
suojaus, Salesforce for Outlook 531
synkronoinnin yhteenveto 502

synkronointi, Microsoft Outlookista Salesforceen
511

synkronointi, estä synkronointi 511
synkronointi, kohteiden merkintä 511

synkronointiasetusten muokkaaminen 497
synkronointikansiot, muuttaminen 501
synkronointiloki 500
synkronointisuunnan muuttaminen 497
synkronoitavien kohteiden poistaminen 516
sähköpostiasetusten muokkaaminen 496
sähköpostin suojaus 531
sähköpostin virheviesti, ymmärtäminen 529
sähköpostit, lisääminen epäonnistuu 529
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin 518–519
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin, hakeminen

Outlookissa 524
sähköpostit, lisääminen väärään yhteyshenkilöön tai liidiin

529
tapahtumat, lisääminen Salesforce-sivupalkkiin 520
tapahtumien synkronoiminen 506
tapaukset, luominen 516, 525
tehtävien synkronoimatta jättäminen 506
tehtävien synkronoiminen 509
tehtävä, lisääminen Salesforce-sivupaneelista 522
tietoja 490
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Salesforce for Outlook (jatkuu)
tiettyjen tehtävien synkronoimatta jättäminen 509
tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen 503
tietueet, sivupaneelista luominen 523
toistuvien tapahtumien synkronoiminen 507
tuetut kielet 491
vastaavuusehtojen tarkasteleminen 498
virheiden tarkasteleminen 501
yhteyshenkilöiden synkronoiminen 503
yksityiset kohteet, Salesforcen ja Microsoft Outlookin

eroavaisuudet 527
Yleiset kysymykset 531

Salesforce for Outlook -sovelluksen asentaminen
ongelmat, ratkaiseminen 527

Salesforce for Outlook -sovelluksen lataaminen 493
Salesforce for Wealth Management

asiakkaat 134
Know Your Client -hyväksymisprosessi 133

Salesforce for Wealth Management -sovelluksessa
mittaristot 135
määrittäminen 131
navigointi 134
raportit 135
välilehdet 134
yleiskatsaus 130

Salesforce to Salesforce
kenttien julkaiseminen 404
kenttien tilaaminen 397
kenttäkartoitus 398
kutsuminen 389
kutsun hylkääminen 390
kutsun hyväksyminen 390
kutsun lähettäminen 389
liidit 395
liitteet 395
liittyvien tietueiden välittäminen 408
mahdollisuudet 395
mukautetut objektit 395
Salesforcea käyttävien kumppanien etsiminen 414
tapauksen huomautukset 395
tapaukset 395
tietueen tila 407
tietueiden automaattinen hyväksyminen 402
tietueiden hyväksyminen 400
tietueiden kohdistaminen 406
ulkoinen jakaminen -luettelo 407
yhteenveto 388
yhteyden etsin 414
yhteydet 391

Salesforce-sivupaneeli
tapahtumat, lisääminen Salesforce-tietueisiin 520
tehtävä, lisääminen Salesforce-tietueisiin 522

Salesforce-sivupaneeli Microsoft Outlookissa 516
Salesforce-sivupaneeli, sähköpostien lisääminen 518–519
Salesforce-sivupaneeli, tietueiden hakeminen 524
Salesforce-sivupaneelin julkaisija

tietueet, sivupaneelista luominen 523
Salesforce-tietueet

Lightning for Outlook, määrittäminen 484
Microsoft Outlook Web App, järjestelmävaatimukset 483
Microsoft Outlook Web App, määrittäminen 484–486
Microsoft Outlook Web App, tarkastelminen 481

Salkku
kokoonpanojen luominen 467
käyttäjien ja profiilien kohdistaminen kokoonpanoihin 467
oletussisältö 472
salkun tilivalinnan muuttaminen 473
synkronointi 473
tilien lisääminen ja poistaminen manuaalisesti 471
tyhjentäminen 473

Salkkukokoonpanot
aktivoiminen 466
aktivoinnin poistaminen 466
hallinta 466
tietojoukkojen määrittäminen 468

samanlainen
liidit 201
yhteyshenkilöt 62

Samanlaiset
liidit 201–202
tilit 28

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus liidikenttiin, joten et voi päivittää
kaikkia tässä näkyviä kenttiä 102

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää
tätä tietuetta täysin 102

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää
kaikkia tässä näkyviä kenttiä 102

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus yhteyshenkilökenttiin, joten et
voi päivittää kaikkia tässä näkyviä kenttiä 102

sopimukset
luominen 332
yhteenveto 331

Sopimukset
aktivoiminen 332
yhteyshenkilön roolit 70

Sosiaalinen 417
Sosiaalinen media

Facebook 417
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Sosiaalinen media (jatkuu)
Twitter 417

Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt 120
Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

liitä 126
määrittäminen 125
profiilikuvat 127
tarkastele 126
tietoturva ja yksityisyys 124
vianmääritys 129
yleiskatsaus 122

Suorituskyky
arviointi 304
työkumppanien lisääminen arviointiin 305–307

Synkronoidaan
Google ja Salesforce, synkronointiongelmien korjaaminen

490
Microsoft® Exchange ja Salesforce, synkronointiongelmien

korjaaminen 490
tapahtumat Googlen ja Salesforcen välillä, valmistautuminen

488
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 487
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

valmistautuminen 488
tarjoukset mahdollisuuksien kanssa 330
tarjousten vianmääritys 331
toistuvat tapahtumat Salesforce for Outlook -sovelluksella

507
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä

487
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

valmistautuminen 489
Synkronoiminen

Microsoft Outlook ja Salesforce, luokat 511
Microsoft Outlook ja Salesforce, yhteenveto 502
Pardot-tiedot Salesforceen 39, 41
Pardot-tiedot Salesforceen, IP-osoitteiden salliminen 43
Pardot-tiedot Salesforceen, liittimen lisääminen 41
Pardot-tiedot Salesforceen, liittimen mukauttaminen 42
Pardot-tiedot Salesforceen, mukautettujen kenttien

määrittäminen Salesforcessa 44–45
Pardot-tiedot Salesforceen, muunnettujen liidien

hyödyntäminen 44
Pardot-tiedot Salesforceen, ottaminen käyttöön 44
Pardot-tiedot Salesforceen, valmistautuminen 40
Pardot-tiedot Salesforcen sandbox-ympäristöihin 43
sähköpostiosoitteet Pardotin ja Salesforcen välillä 47
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 532
tapahtumia Salesforce for Outlook -sovelluksella 506

Synkronoiminen (jatkuu)
yhteyshenkilöitä Salesforce for Outlook -sovelluksella 503
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä

532
Synkronointi

tehtäviä Salesforce for Outlook -sovelluksella 509
Synkronointiprofiilit

Salesforce for Outlook 497
sähköposti

joukkosähköpostin raja 434
lähetä 431
lähetä joukkosähköpostia 434
massapostitus 434
Sähköposti Salesforce:en 436

Sähköposti
joukkosähköpostin huomautuksia 432
joukkosähköpostin ohjeita 435
joukkosähköpostin tilaviestit 435
liitä tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla 438
luo, HTML 441
mallien kentät 458
massapostituksen huomautuksia 432
määrittäminen Work.com:issa 324
ohjeita lähettämiseen 431
Salesforce Classicissa 430
Salesforce for Outlook, lisääminen ei onnistu 529
Sähköposti Salesforce:en 436, 438
Sähköposti Salesforceen -osoitteen määrittäminen 438
Tietoa Sähköposti Salesforce:en -toiminnosta 437, 439
virheviestit, Salesforce for Outlook 529
yhteenveto 425

Sähköposti Salesforce:en
Tietoja 436–437, 439

Sähköposti Salesforceen
määritä 438

Sähköpostien liitteet
Jakaminen 426
Käyttöoikeus 426

Sähköpostien yhdistämiskentät
Jakaminen 426
Käyttöoikeus 426

Sähköpostimallien
tarkasteleminen 452

sähköpostimallit
hallinta 451
Jakaminen 426
kloonaaminen 456
Käyttöoikeus 426
teksti 453
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sähköpostimallit (jatkuu)
tiedostojen liittäminen 453
tyypit 451

Sähköpostimallit
kuvien lisääminen 457
tapausten yhdistämiskentät 458

sähköpostin lähettäminen
liitteet 431
liitteiden kokoihin liittyvät ohjeet 431

Sähköpostista
kirjelomake 448
mallit 451

Sähköpostit
joukko 441
kohdista liideihin 440
kohdista mahdollisuuksiin 440
kohdista muihin tietueisiin 440
kohdista tileihin 440
kohdista yhteyshenkilöihin 440
lähettäminen, suoramarkkinoinnin sähköpostit 441
ohjeet 432
Pardot, prospektien täsmääminen

Salesforce-yhteyshenkilöiden ja -liidien kanssa 46
ratkaisematon 440

Sähköpostiviestit
ohjeet

432

Taidot
kannata 322
lisääminen 321
poista 321

tapahtumat
tietojen tarkasteleminen 223

Tapahtumat
Google, synkronointi Salesforcen kanssa 532
Google, synkronointiin Salesforcen kanssa valmistautuminen

488
hyväksyminen tai hylkääminen 250
kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella,

poistaminen 528
kohdistaminen liideihin 514
kohdistaminen mahdollisuuksiin 514
lisääminen Outlookiin 241, 250
luominen 235–237
Microsoft® Exchange, synkronointi Salesforcen kanssa 487
Microsoft® Exchange, synkronointiin Salesforcen kanssa

valmistautuminen 488
muihin tietueisiin kohdistaminen 514

Tapahtumat (jatkuu)
raportit, useiden tapahtumaan liittyvien yhteyshenkilöiden

tarkasteleminen 215–216
ratkaisematon 514
Salesforce for Outlook -sovelluksella synkronoimatta

jättäminen 506
synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 506
tietojen tarkasteleminen 224
tileihin kohdistaminen 514
toistuva 235–237
useat tapahtumaan liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen

215–216
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 514

Tapahtumat ja kalenterit 222
Tapahtumat ja tehtävät 207
Tapauksen huomautukset

Salesforce to Salesforce 395
tapaukset

Salesforce to Salesforce 395
Tapaukset

luominen Salesforce for Outlook -sovelluksella 525
Microsoft Outlookista luominen 516
omistuksen muuttaminen 33
yhdistämiskentät 458

Tarjoukset
luo 326, 329
mahdollisuuksien synkronointi 327
PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita 330
poista 329
synkronoiminen mahdollisuuden kanssa 330
vianmääritysten synkronoiminen 331
yhteenveto 325

TArjoukset
PDF-tiedostojen luominen 327

tarjous
PDF 328

Tarjousmallit
mukautettu 327, 330
vakio 327, 330

tarkasteleminen
alueiden tililuettelot 180
kilpailijat 300
kumppanit 418
sähköpostimallit 452
toiminnot 208
yhteyshenkilöt 58

Tarkasteleminen
avoimet toiminnot 210–212
päätilihierarkiat 27
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Tarkasteleminen (jatkuu)
tilit 9
toiminnot 209
valmiit toiminnot 210–212

Tavoite
luo 309

Tavoitteet 308
tehtävien ilmoitukset 259
tehtävien toisto 258
Tehtävät

kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella,
poistaminen 528

kertaluonteinen, luominen 254–255
kohdistaminen liideihin 515
kohdistaminen mahdollisuuksiin 515
muihin tietueisiin kohdistaminen 515
raportit, usean tehtävään liittyvän yhteyshenkilön

tarkasteleminen 215–216
ratkaisematon 515
ryhmätehtävät 258
Salesforce for Outlook -sovelluksella synkronoimatta

jättäminen 509
synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 509
tileihin kohdistaminen 515
toistuva, luominen 254–255
useat tehtävään liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen 215–

216
useat yhteyshenkilöt, liittäminen 254–255
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 515

Tietojoukot
Connect Offline -sovelluksen määrittäminen 468

tietueet
Microsoft Outlookista luominen 523

tietuesyöte 427
tiimi

Katso Mahdollisuustiimit 293
Tiimimyynti

mahdollisuuksien osuudet 297–298
Mahdollisuuksien osuudet 297

Tilaukset
aktivoiminen 336
alentaminen 344
jakaminen 336
kentät 337
luominen 334, 340
muokkaaminen 335
poistaminen 335
tilaushistoria 337
yhteenveto 333

Tilaushistoria 337
Tilaustuotteet

alentaminen 344
kentät 342
muokkaaminen 341
poistaminen 341
yhteenveto 340

tili
hanki yhteyshenkilöitä 88

Tili
kentät 101
suorat ja epäsuorat yhteyshenkilöt 71

Tili–yhteyshenkilö-suhde
kentät 75
luo tai muokkaa 73

Tili–yhteyshenkilö-suhteet 71
Tilihistoria 27
Tilikentät

Omistajuus 101
Tilin toimipaikka 100

Tilin myyntialue
tunnista 174

tilit
hanki tilejä 85
kumppanitilit 419
Tilien poistaminen ja lisäämien manuaalisesti Connect Offline

-versiossa 471
Tilit

alueiden muuttaminen 32
automaattinen yhteyshenkilöihin kohdistaminen 510
etsiminen 93
hakeminen Outlookista 524
hanki uusi 81
Henkilötilit 3
hierarkia, ymmärtäminen 27
jakaminen 10, 31
kentät 14
Kentät 100
kohdista sähköposteihin 440
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 514
kohdistaminen synkronoituihin yhteyshenkilöihin 513
kumppanitilit 420
käännettyjen yritysten nimien lisääminen 31
lisätiedot 11
lisääminen Data.com-välilehdeltä 84
lisääminen Data.com:ista 80, 82
luominen 12
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